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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
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Na jak dlouho

CHCETE

Odlety z více než
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Vážení klienti,

objevte kouzlo cestování. Dopřejte si možnost nasbírat nové zážitky, 

přiblížit se alespoň na chvíli dávné historii nebo jen ochutnat jídla 

cizokrajných chutí.

Snažíme se, aby si každý při svém poznávání nezapomenutelných 

míst našel to své. Proto je nabídka poznávacích zájezdů opravdu 

mimořádně široká. Je pouze na vás, zda vaše příští cesta 

povede do populárních pulzujících evropských měst, nebo se 

vydáte do tajuplných exotických míst. Prožít dovolenou můžete 

i netradičně, stačí vyzkoušet zaoceánské plavby lodí s možností 

doprovodu česky hovořícího průvodce.

V katalogu nechybí každoročně oblíbené zájezdy do Portugalska, 

Španělska, na Srí Lanku nebo na Kubu. Vybírat můžete i z tradičních 

evropských metropolí, jako je Barcelona, Petrohrad nebo Istanbul. 

Nově máte možnost poznat několik míst najednou v rámci 

kombinovaných pobytů. Vyzkoušejte třeba Bangkok s návštěvou 

ostrovů Koh Samui. Nebo si odskočte na nákupy z nedotčené 

přírody Dominikánské republiky do kosmopolitního New Yorku.

Nyní můžete každou svoji cestu spojit i s nevšedními zážitky. 

Návštěvu Belgie obohaťte pivním festivalem, při objevování krás 

Toskánska ochutnejte i největší gurmánské speciality, v Maďarsku 

se protancujte do nového rána na nejznámějším festivalu Sziget 

a New Orleans projezděte křížem krážem na kole.

V letošním roce jsme pro vás rozšířili nabídku o naprosto nové 

destinace. Objevte nedotčenou horskou krajinu s úchvatnými 

skalními městy v Gruzii a ostře vyčnívající azurové kopule mešit 

v Uzbekistánu. Zažijte úchvatný pocit svobody při návštěvě safari 

v národním parku Selous. Cestu můžete zkombinovat s pobytem 

v jednom z luxusních hotelů na ostrově Zanzibar. A pokud chcete 

ještě dál, doporučujeme cestu do Číny, Severní Koreje nebo 

na fascinující ostrov Borneo.

Dbáme na to, aby všechny hotely v naší nabídce patřily k nejlepším, 

jaké lze v dané oblasti nalézt. Ať už zvolíte jakýkoli zájezd, vždy 

poletíte s renomovanými leteckými společnostmi a na většině míst 

vás budou doprovázet česky mluvící průvodci.

Tento katalog je pouze ochutnávkou, mnohem širší nabídku najdete 

na našich webových stránkách www.fi scher.cz. Můžete nás také 

navštívit v pobočkách po celé České republice a na Slovensku 

nebo zavolat na bezplatnou infolinku 800 12 10 10.

Vítejte ve světě nezapomenutelných zážitků.

Přeji vám krásnou poznávací dovolenou

Jolana Zavadilová

ředitelka sekce poznávacích zájezdů
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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!
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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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Dovolená podle vašich představ

B

VELKÁ BRITÁNIE

MADEIRA

IRSKO

ISLAND

BRAZÍLIE

ITÁLIE

MALT

FRANCIE

PERU

PORTUGALSKO

PANAMA

ŠPANĚLSKO

BAHAMY
MEXIKO

KANADA

USA

KUBA

Připravili jsme pro vás nabídky atraktivních zájezdů do celého světa, ze kterých si vybere opravdu každý. 

Abychom vám usnadnili výběr, rozdělili jsme je podle jejich zaměření do šesti specifi ckých kategorií. 

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

P
ečlivě připravené trasy, průvodci, 

kteří danou oblast znají jako své boty, 

kvalitní hotely a 24hodinové zázemí naší 

cestovní kanceláře. Milovníkům poznávacích 

cest zajistíme ideální dovolenou za těmi 

nejzajímavějšími místy po celém světě.

P
řesvědčte se sami, že vidět a zažít 

se dá celá řada výjimečných zážitků. 

Navíc v kombinaci s adekvátní mírou 

odpočinku, partou kamarádů, nebo s kolegy 

z práce, jsou zajištěny vzpomínky na celý 

život.

Z
namená pro vás dovolená útěk 

z města do nekonečného klidu 

v přírodě? Vezmeme vás na místa, 

odkud se vám nebude chtít zpátky. 

Doporučujeme vyšetřit si dostatek paměti 

na fotografi e!

KULTURA A PAMÁTKY RELAX A POZNÁNÍ PŘÍRODA
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BELGIE

UZBEKISTÁN

VIETNAM

GRUZIE

KEŇA BORNEO

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

INDIE

MALAJSIE

EGYPT

NIZOZEMSKO

KAMBODŽA

INDONÉSIE

MALEDIVY

FILIPÍNY

MADAGASKAR

NORSKO

ČÍNA
IRÁN

TA

MAĎARSKO

IZRAEL

RUSKO

OMÁN

RODRIGUES

SAE

SEVERNÍ KOREA

SRÍ LANKA

TANZANIE

TURECKO

SLOVINSKO

THAJSKO

UGANDA

ZANZIBAR

ŘECKO

T
aké jste vždy snili o plavbě zaoceánskou 

lodí? Gigantické plovoucí kolosy vám 

poskytnou vše, na co si jen vzpomenete. 

Navíc vždy s možností malé ochutnávky z krás 

pobřežních měst.

U
dělejte si z dovolené road movie 

ve vlastní režii! My pro vás připravíme 

scénář, ale realizace už bude 

plně na vás! Seznamte se s danou zemí 

individuálně a naprosto svobodně.

P
rožijte gurmánskou rozkoš na cestách 

po nejslavnějších gastronomických 

velmocích. Při výpravách za specialitami, 

které potěší i nejnáročnější jazyky, poznáte 

nejen chutě vytříbených laskomin, ale i místní 

v jejich oblíbených hospůdkách.

PLAVBA FLY & DRIVE& GASTRONOMIE

RÉUNION
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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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TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

Velká Británie a Irsko

skupina Londýn – perla na Temži 4/3 kultura a památky čeština
25. 3., 12. 5., 16. 6., 3. 7., 28. 7., 25. 8., 

24. 9., 27. 10., 7. 11., 8. 12. 2016
22

individuálně Ochutnávka Skotska 5/4 fl y & drive není duben–říjen 2016 23
skupina Po stopách Harryho Pottera 5/4 kultura a památky čeština 8. 3., 25. 10. 2016 24
individuálně Glastonbury festival 4/3 relax a poznání není 23. 6. 2016 25
skupina Dublin – město sv. Patrika 4/3 kultura a památky čeština 28. 7., 27. 10. 2016 26
individuálně Irsko zelený ostrov 8/7 fl y & drive není květen–září 2016 27
individuálně Kreativní a sportovní pobyt v Irsku 7/6, 14/13 relax a poznání není červenec–srpen 2016 28
Rusko

skupina Unikátní krása Petrohradu 4/3 kultura a památky čeština 26. 5., 2. 7., 11. 8., 24. 9. 2016 29
skupina Moskva – královna měst 4/3 kultura a památky čeština 2. 6., 28. 7., 27. 10. 2016 30
skupina Petrohrad a Moskva 7/6 kultura a památky čeština 2. 7., 24. 9. 2016 31
Island

individuálně Cesta kolem Islandu za sedm dní 8/7 fl y & drive není květen–září 2016 32
Norsko

individuálně Norské panorama 8/7 fl y & drive není květen–září 2016 33

Evropa

Přehled okruhů a kombinací
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

Benelux

skupina Amsterdam – město kultury 3/2 kultura a památky čeština 13. 5., 29. 7., 28. 10. 2016 34
skupina Brusel a Bruggy – města pro požitkáře 4/3 kultura a památky čeština 9. 6., 18. 8., 29. 9. 2016 35
skupina Pivní festival v Belgii 3/2 gastronomie  čeština 30. 9. 2016 36
skupina Amsterdam exclusive 4/3 relax a poznání  čeština 3. 7., 25. 9. 2016 37
Francie

skupina Paříž nejen pro zamilované 4/3 kultura a památky čeština
25. 3., 28. 4., 5. 5., 2. 7., 25. 8., 24. 9., 

27. 10., 17. 11., 8. 12., 23. 12., 29. 12. 2016
38

individuálně Hlavní město módy – Paříž 3/2 relax a poznání není celoročně 39
skupina Francouzská riviéra 4/3 kultura a památky čeština 23. 6., 9. 9. 2016 40
Itálie

skupina Věčné město Řím 4/3 kultura a památky čeština
7. 4., 12. 5., 16. 6., 2. 7., 28. 7., 25. 8., 

15. 9., 27. 10., 17. 11. 2016
41

skupina Řím a Florencie 4/3 kultura a památky čeština 7. 4., 12. 5., 2. 7., 28. 7., 15. 9., 27. 10. 2016 42
skupina Toskánsko pro gurmány 5/4 gastronomie  čeština 1. 6., 1. 7. 2016 43
skupina Lacio – oblast poznání a koupání 6/5 kultura a památky čeština 3. 5., 27. 9. 2016 44
skupina Kalábrie mnoha chutí 8/7 kultura a památky čeština 21. 6., 30. 8. 2016 45
Slovinsko

skupina Slovinsko – jezera a relax 7/5 příroda čeština 3. 6. 2016 48
Maďarsko

individuálně Sziget festival v Budapešti 4/3 kultura a památky není 11. 8. 2016 49
Řecko

skupina Bájná Kréta 8/7 kultura a památky čeština 21. 5., 27. 8. 2016 46
skupina Olympská riviéra a kláštery Meteora 8/7 kultura a památky čeština 13. 6., 12. 9. 2016 47
Malta

skupina Malta, Gozo a Sicílie 8/7 kultura a památky čeština 11. 6., 17. 9. 2016 50
Španělsko

skupina Barcelona – perla Středomoří 4/3 kultura a památky čeština

21. 1., 25. 2., 10. 3., 14. 4., 5. 5., 2. 6., 

30. 6., 14. 7., 4. 8., 1. 9.,  25. 9., 27. 10., 

17. 11., 8. 12., 29. 12. 2016
51

individuálně Vicky, Cristina a ty 3/2 kultura a památky není celoročně 52
skupina Valencie – město historické i moderní 4/3 kultura a památky čeština 1. 5., 20. 6., 20. 9. 2016 53
skupina Valencie a rajčatová bitva Tomatina 3/2 relax a poznání čeština 30. 8. 2016 54
skupina Krása vášnivé Andalusie 8/7 kultura a památky čeština 3. 6., 1. 7., 23. 9. 2016 55
skupina Turistický okruh na Mallorce 8/7 příroda čeština 15. 4., 1. 10. 2016 56
Portugalsko

skupina Lisabon – perla Portugalska 4/3 kultura a památky čeština 25. 3., 19. 5., 3. 7., 25. 9., 28. 11., 29. 12. 2016 57
skupina Podmanivé Portugalsko 8/7 kultura a památky čeština 2. 7., 24. 9., 22. 10. 2016 58
individuálně Portugalsko po vlastní ose 8/7 fl y & drive není březen–říjen 2016 59
skupina Krásy jihu Portugalska a Španělska 8/7 kultura a památky čeština 26. 6., 28. 8. 2016 60
Madeira

skupina Turistický týden na Madeiře 8/7 příroda čeština 3. 6., 12. 8., 23. 9. 2016 61
skupina Poznávací Madeira 8/7 příroda čeština 29. 4., 20. 5., 15. 7., 26. 8. 2016 62

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

Turecko

skupina Istanbul – město dvou kontinentů 4/3 kultura a nákupy čeština 19. 5., 3. 7., 25. 9., 27. 10. 2016 63
skupina Kappadokie – země snů 8/7 kultura a památky čeština 1. 5., 23. 10. 2016 64
skupina Tajemná říše Lýků a jejich legendy 8/7 kultura a památky čeština 15. 5., 9. 10. 2016 65
Izrael

skupina Krásy Svaté země 7/6 kultura a památky čeština 15. 11. 2016 66
Írán

skupina Tajemná Persie 11/10 kultura a památky čeština 22. 10. 2016 67

Blízký východ

Evropa



17

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

Egypt

skupina Plavba po Nilu, okruh Nefro 11/10 plavba na lodi čeština 24. 5., 18. 10. 2016 70
skupina Plavba po Nilu, okruh Amon 11/10 plavba na lodi čeština 3. 5., 27. 9. 2016 71
Spojené arabské emiráty

skupina SAE a malý okruh Ománem 8/7 kultura a památky angličtina 10. 1., 20. 3., 10. 4., 7. 5. 2016 72
Omán

skupina Omán – fascinující Salalah 8/9 příroda čeština 7. 1., 25. 2., 18. 3. 2016 73
Madagaskar

individuálně Malebná příroda Madagaskaru 10/9 příroda není 1. 7. – 15. 9. 2016 74
skupina Za krásami Madagaskaru 10/9 příroda čeština 1. 4., 1. 11. 2016 75
Tanzanie a Zanzibar

skupina Safari a pobyt na Zanzibaru 15/14 příroda  angličtina celoročně 76
Keňa

skupina Národní park Tsavo East 10/9 příroda angličtina celoročně 78
skupina Keňou křížem krážem 8/7 příroda angličtina celoročně 79
Uganda

skupina Uganda a gorily 7/6 příroda angličtina celoročně 80
Jihoafrická republika

skupina Velký okruh Jihoafrickou republikou 8/7 příroda  čeština 25. 3., 24. 9. 2016 81
skupina Ochutnávka Jihoafrické republiky 8/7 přiroda čeština 29. 6., 15. 11. 2016 82
Réunion

individuálně Fly & Drive Réunion – Harley Davidson 7/5 fl y & drive není celoročně 83
individuálně Fly & Drive za vulkány 9/7 fl y & drive není celoročně 84

Afrika

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

USA/Kanada

skupina New York 6/5 kultura a památky čeština 
6. 1., 13. 2., 12. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 4. 8., 

27. 8., 24. 9., 22. 10., 12. 11., 28. 12. 2016 
85

skupina New York a Miami 9/8 kultura a památky čeština
6. 1., 13. 2., 12. 3., 9. 4., 7. 5., 4. 6., 2. 7., 4. 8., 

27. 8., 24. 9., 22. 10., 12. 11., 29. 12. 2016 
86

skupina Západ USA 9/8 kultura a památky čeština

23. 2., 8. 3., 22. 3., 5. 4., 19. 4., 3. 5., 17. 5., 31. 5., 

14. 6., 28. 6., 12. 7., 26. 7., 9. 8., 23. 8., 6. 9., 

20. 9., 4. 10., 18. 10., 1. 11., 15. 11., 27. 12. 2016 
88

skupina Východní Kanada 15/14 příroda čeština 8. 5., 5. 6., 2. 7., 28. 8., 25. 9. 2016 92
skupina Krásy Floridy 9/7 kultura a památky čeština 22. 8., 21. 9. 2016 87
skupina Havajské ostrovy – Maui a Oahu 12/9 příroda čeština 12. 3., 31. 5., 12. 7., 23. 8., 4. 10., 29. 11. 2016 90
individuálně Na kole po New Orleans 7/6 příroda angličtina 15. 2., 22. 2., 29. 2. 2016 93
individuálně To nejlepší ze západního pobřeží 22/20 fl y & drive není duben–říjen 2016 94
individuálně Na pohodu Floridou 16/14 fl y & drive není leden–prosinec 2016 95
Peru

skupina Za památkami Inků 11/9 kultura a památky čeština 21. 5., 24. 9. 2016 96
Brazílie

skupina Rio de Janeiro a vodopády Iguazú 8/6 kultura a památky čeština 9. 4., 22. 10. 2016 98
Kuba

skupina Velký okruh Kubou 15/14 kultura a památky čeština 11. 6., 17. 9. 2016 102
skupina Malý okruh Kubou 12/11, 15/14 kultura a památky čeština 11. 3., 28. 5., 20. 8., 24. 9. 2016 100
Mexiko

skupina Tajemství mayských měst 12/11 kultura a památky angličtina/čeština 18. 3., 4. 11. 2016 103

Amerika
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

Gruzie

skupina Země v klínu hor 9/8 kultura a památky čeština 9. 7., 24. 9. 2016 104
Uzbekistán

skupina Perly Hedvábné stezky 9/7 kultura a památky čeština 7. 5., 24. 9. 2016 105
Indie

Zlatý trojúhelník a posvátná řeka Ganga 11/8 kultura a památky čeština 26. 3., 12. 11. 2016 106
Čína

skupina Čína, jak ji neznáte 12/10 kultura a památky čeština 27. 6., 27. 9. 2016 108
skupina Čína a Tibet 12/10 kultura a památky čeština 1. 6., 20. 8. 2016 110
skupina Malý okruh v okolí Pekingu 6/4 kultura a památky čeština 15. 5., 9. 9. 2016 112
Severní Korea

skupina Severní Korea a Čína 8/6 kultura a památky čeština 17. 5., 11. 9. 2016 113
Filipíny

skupina Ochutnávka Filipín 11/9 příroda čeština 19. 3. 2016 114
skupina Za krásami Filipín 12/9 příroda čeština 25. 3., 1. 12. 2016 115
Srí Lanka

skupina To nejlepší ze Srí Lanky 12/9 příroda čeština
20. 1., 3. 2., 17. 2., 9. 3., 2. 7., 

6. 8., 22. 10. 2016
116

skupina Duše Srí Lanky 12/9 příroda čeština
20. 1., 3. 2., 17. 2., 9. 3., 2. 7., 

6. 8., 22. 10. 2016
118

skupina Malý okruh Srí Lankou 12/9 příroda čeština
20. 1., 3. 2., 17. 2., 9. 3., 2. 7., 

6. 8., 22. 10. 2016
120

Vietnam

skupina Miniokruh jižním Vietnamem 12/10 příroda čeština 3. 3., 4. 11. 2016 121
Thajsko

skupina Za krásami jižního Thajska 14/13 příroda čeština 11. 3. 2016 122
skupina Okruh středním Thajskem 14/11 kultura a památky čeština 6. 7., 10. 8., 19. 10. 2016 123
Borneo

skupina Národní parky a plantáže Bornea 13/10 příroda čeština 3. 3. 2016 124
Indonésie

skupina Bali – ostrov úsměvů 13/10 kultura a památky čeština celoročně 125
Malajsie

skupina Okruh polostrovní Malajsií 13/11 příroda čeština 1. 5. 2016 126
Kambodža

skupina Kulturní dědictví Kambodže 14/10 kultura a památky čeština 16. 3., 29. 6., 10. 11. 2016 127

Asie

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

skupina Mozaika Karibiku 13/11 plavba čeština 25. 2. 2016 131
skupina Ostrovy západního Středomoří 9/7 plavba čeština 22. 4., 10. 6. 2016 130

Plavby
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

individuálně New York a Dominikánská republika 12/10 relax a poznání čeština celoročně 136
individuálně Toronto a Dominikánská republika 12/10 relax a poznání čeština celoročně 137
individuálně Havana a Varadero 15/14 relax a poznání čeština celoročně 138
individuálně Havana a Cayo Coco 15/14 relax a poznání čeština celoročně 139
individuálně Dubaj a Omán – Salalah 9/8 relax a poznání čeština celoročně 140
individuálně Muscat a Salalah 9/8 relax a poznání angličtina/čeština celoročně 141
individuálně Dubaj a Ras Al Khaimah 8/7 relax a poznání čeština celoročně 142
individuálně Dubaj a Abú Dhabi 8/7 relax a poznání čeština celoročně 143

individuálně
Dubaj, malý okruh 
Srí Lankou a Maledivy 12/10 relax a poznání čeština celoročně 144

individuálně
Město Panama, San Blas 
a pobyt u Tichého oceánu 11/10 relax a poznání čeština

15. 1., 29. 1., 8. 2., 12. 2., 22. 2., 26. 2., 

11. 3., 20. 11., 27. 11. 2016
146

individuálně Miami a plavba na Bahamy relax a poznání angličtina celoročně 147
individuálně Mauricius a Rodrigues 10/8 relax a poznání angličtina/čeština celoročně 148

Kombinace

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS TERMÍNY STRANA

individuálně Individuální eurovíkendy neomezeně kultura a památky není celoročně 149

Evropská města

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.
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Prožijte s námi vzrušení při poznávání známých 

i utajených míst starého kontinentu. Vydejte se 

do míst označovaných za kolébku současné 

kultury, putujte po stopách starověkých civilizací, 

poznávejte architektonické skvosty dob minulých 

a současnosti. Nechte se přesvědčit, že 

i na našem kontinentu jsou místa, kde vládne 

nespoutaná příroda, nad jejímž dílem zůstane 

každý stát v němém úžasu. Jde jen o to si vybrat, 

kam vyrazit.

CHARAKTERISTIKA

Evropa a Blízký Východ jsou oblasti nám na cestování nejbližší – a to nejen vzdálenostně, 

ale i zvykově, civilizačně, kulinářsky, zdravotně, podnebím. Z toho důvodu jsou vhodné  

i pro klienty, kteří se chtějí vypravit na cestu s malými dětmi, pro osoby se zdravotním 

omezením, pro ty, kteří mají rádi jistotu. Nejsevernější části Evropy, jako je třeba Island 

nebo Irsko, jsou přírodně i lidsky hodně zemité a ovlivněné sezonností. Nicméně pro 

vyznavače adrenalinu lze tuto část Evropy doporučit i v zimních měsících – fl y & drive 

na Islandu je zážitek na celý život. Střední část Evropy není třeba představovat, je nám 

nejbližší. A pohlazením na duši a jazyku je jih Evropy, pro který je typické zpomalené 

životní tempo, velký důraz na pohodu, dobré jídlo, kontakt s místními obyvateli – a pro 

milovníky slunce celoročně příjemnější počasí. A oblast Blízkého východu? To je přesně 

to místo, kde se mísí Evropa a exotika a které je mostem do vzdálenějších destinací.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

S námi můžete objevovat konzervativní Anglii, a to nejen Londýn a místa spojená 

s Harrym Potterem, ale i ochutnat skotskou whisky přímo u pramene a porovnat ji s její 

irskou kolegyní. O tom, že poznávání není omezeno pouze na hrady a chrámy, se můžete 

přesvědčit na gastronomických cestách po Španělsku, Beneluxu nebo Toskánsku. Milov-

níci umění si jistě neodpustí návštěvu petrohradské Ermitáže, Vatikánských muzeí nebo 

fl orentské galerie Uffi ci. Hranici mezi Evropou a Orientem zblízka uvidíte při návštěvě 

Istanbulu a most do exotiky v této nabídce přináší Izrael, Gruzie s Uzbekistánem nebo 

starobylá Persie. Mimořádný zážitek slibují pobyty, kdy budete země poznávat po vlastní 

ose při jízdě autem nebo tam prožijete nezapomenutelný zážitek, jako třeba rajčatovou 

bitvu, hudební festival v Anglii nebo modelkovské focení v Barceloně. Je jen na vás, které 

z pestré mozaiky míst si vyberete do své sbírky zážitků z cest. 

PRAKTICKÉ TIPY

Tato oblast nabízí nejen cestování, ale i možnost zakoupení lokálních výrobků nejvyšší 

kvality z nekonečného seznamu. Jde v první řadě o potravinářské výrobky – olivový olej, 

sýry, uzenářské výrobky, víno, likéry, čokolády, domácí džemy, ale i kožené boty z Portu-

galska nebo Španělska, kvalitní módu za dostupné ceny z Itálie či Francie nebo šperky 

a koření z Turecka. 

To nejlepší z Evropy a Blízkého východu

TO NEJLEPŠÍ – VÝBĚR NAŠICH TIPŮ

   Romantické město Bruggy

   Ochutnávka vín v Toskánsku

   Elegantní architektura Petrohradu
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RUSKO – PETROHRAD  Petrodvorce (UNESCO) a jeho překrásné zahrady 
se 170 fontánami. TURECKO – ISTANBUL  Mešita Yeni Cami ze 17. století 
na malebném místě proti Galatskému mostu. TOSKÁNSKO  Krajina, 
která vás dovede na vinohrad, na jehož víno už nikdy nezapomenete. 
PORTUGALSKO – LISABON  Hráč nostalgické hudby fado, která je pro tuto 
zemi typická od 19.století. BELGIE – BRUGGY (UNESCO)  Malebné město 
na řece Reie, protkané sítí kanálů, romantických zákoutí a výroben domácí 
čokolády. ŠPANĚLSKO – CÓRDOBA  Středověká měsita, do níž byla 
v 16. století vestavěna katedrála.
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Londýn – perla na Temži
EVROPA  VELKÁ BRITÁNIE

CENA OD: 12 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet do Londýna, transfer, ubytování. 

Začátek prohlídky města, okolí budovy parlamentu 

a nábřeží řeky Temže. 

2. DEN Dopolední prohlídka města – Westminster 

a West End, místa, kde zasedá vláda a kde 

v Buckinghamském paláci sídlí královská rodina. 

Význačné památky – Big Ben; katedrála Westminster 

Abbey (pod patronací UNESCO), největší a nejkrásnější 

gotický chrám ve městě, místo korunovací; Trafalgarské 

náměstí se sochou admirála Nelsona a budovou Národní 

galerie; Piccadilly Circus se slavným symbolem 

města – sochou Amora s lukem; ofi ciální sídlo britských 

premiérů Downing Street č. 10. Odpoledne volno 

na individuální prohlídku – možnost prohlídky Soho, 

čínské čtvrti a Convent Garden nebo návštěvy některé 

z galerií či muzeí: Národní galerie, kde je vystaveno přes 

9 000 portrétů a kreseb zahrnujících období více než 

500 let; Tate Britain, kde jsou nejlepší díla britského 

malířství od Tudorovců po 20. st. a sbírka moderního 

umění; jedno z největších muzeí světa – Britské muzeum. 

Pro zájemce fakultativní možnost výletu do fi lmových 

studií Warner Bros, která v roce 2012 otevřela svoje 

brány pro návštěvníky, aby jim ukázala místa, kde se 

přes 10 let točily fi lmy o Harrym Potterovi. Zažijete 

unikátní 3hodinovou prohlídku, během níž uvidíte 

autentické kostýmy a efekty používané ve všech osmi 

vzniklých fi lmech. Po prohlídce návrat do města. 

3. DEN Dopolední prohlídka města – nejstarší část City 

a Southwark – prohlídka barokní katedrály sv. Pavla, 

což je po vatikánské druhá největší katedrála na světě, 

Royal Courts of Justice, Monument, sloup postavený 

na paměť velkého požáru r. 1666, kterým vede schodiště 

na vyhlídkovou terasu, otevírací most London Bridge, 

londýnský Tower, po mnoho let symbol soudních sporů, 

věznění, mučení, dnes vyhledávaná památka, kterou střeží 

slavní strážci Beefeatři v ozdobných uniformách. Dalšími 

slavnými obyvateli Toweru jsou krkavci, jejichž přítomnost 

je dle legendy zárukou zachování národa. Odpoledne 

volno na další prohlídku města. Možnost projížďky lodí 

po Temži, což umožní krásný panoramatický výhled 

na město, nebo pohled na město z ptačí perspektivy 

z obřího ruského kola London Eye na břehu Temže, 

kdy v nejvyšším bodě uvidíte město z výšky 135 m.

4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Londýn –

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –

hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 4 400 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 700 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 300 Kč

muzikálové představení (dle představení)  od 2 300 Kč

půldenní výlet do fi lmových studií  2 400 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 700 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, jízdné 

na městskou hromadnou dopravu, povinný příplatek 

městské taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 1,5 GBP/os./noc)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Místo korunovací – gotický chrám 

Westminster Abbey (UNESCO)

  Pevnost Tower

  Návštěva fi lmových studií, setkání 

s Harrym Potterem

  Večer prožitý v etnorestauraci nebo 

na muzikálovém představení

KULTURA A PAMÁTKY

25. 3. | 3. 7. | 24. 9. | 27. 10. | 7. 11. 2016 13 990 Kč

12. 5. | 28. 7. | 25. 8. 2016 13 490 Kč

16. 6. | 8. 12. 2016 12 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Ochutnávka Skotska
EVROPA  VELKÁ BRITÁNIE

CENA OD: 14 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/4

1. DEN Přílet do Edinburghu, vyzvednutí auta 

na letišti. Volno na prohlídku města, které je považováno 

za jedno z nejkrásnějších v Evropě a má také skvělou 

polohu. Z lákadel ve městě se nabízí hrad s jedinečnou 

románskou kaplí sv. Markéty a královským palácem 

z 15. st., kde jsou uloženy skotské korunovační klenoty, 

centrální Královská míle, silnice z 16. st., která spojovala 

hrad a palác Holyroodhouse, ofi ciální rezidenci královské 

rodiny. Město má i neopakovatelnou atmosféru svých 

restaurací, barů a pouličních koncertů, takže prchat 

z něho po prohlídce pamětihodností by byla velká škoda.

2. DEN Začátek cesty – průjezd oblastí Trossachs, která 

přitahuje návštěvníky od 19. st., kdy sem byl situován děj 

historického románu Waltera Scotta Rob Roy. Zastávka 

na hradě Stirling, který existoval už v prehistorických 

dobách a dnes je opravdu velkolepý. Uvnitř se potkáte 

i s historií spojenou se slavným skotským vlastencem 

z 13. st. Williamem Wallacem, který má 3 km od hradu 

impozantní viktoriánský památník. Pokračování kolem Loch 

Lomond krásnou skotskou krajinou do Inveraray, prohlídka 

hradu nebo věznice. V přístavu můžete vidět poslední 

z dochovaných ocelových plachetnic z r. 1911 – 

Arctic Penguin. Ubytování v oblasti Obanu. 

3. DEN Prohlídka města Oban s výhledem na ostrovy 

Kerrera a Mull, které nejlépe uvidíte z vyhlídky 

od věže McCaig´s. Přejezd na sever kolem hradu 

Stuart, postaveného na ostrově, do Fort William, 

nejpřitažlivějšího města, z něhož se stáčí údolí Glen 

Nevis a nad nímž se vypíná nejvyšší hora Skotska 

Ben Nevis (1 344 m n. m.). Pokračování kolem 

Kaledonského průplavu směrem k jezeru Loch Ness. 

4. DEN Dopoledne zastávka na Cullodenských 

vřesovištích, místě slavné bitvy mezi místními a Angličany 

roku 1746. V té došlo ke kruté porážce místních 

a nejviditelnějším výsledkem byl zákaz nošení tartanových 

sukní, který trval až do r. 1782. V návštěvnickém centru 

můžete vidět krátký fi lm o bitvě nebo se domluvit 

s průvodcem na prohlídce bojiště. Pokračování Stezkou 

whisky s mnoha slavnými destilérkami – Glenfi ddich, 

Glen Grant, Dallas Dhu – možnost prohlídky, degustace. 

Pokračování k řece Spey, kde rybáři chytají lososy, 

do Braemaru po tzv. Royal Deeside, tedy romantické 

silnici spojující Linn of Dee a Aberdeen. Prohlídka 

královského hradu Balmoral (květen–červenec) nebo 

Breamar. Pokračování cestou Spittal of Glenshee 

s neuvěřitelnými výhledy směrem k Perthu, ubytování.

5. DEN Prohlídka St. Andrews, kde jsou v katedrále 

uloženy ostatky sv. Ondřeje, patrona Skotska. Návštěva 

ruin hradu se zajímavým komplexem tunelů. Město je také 

nečekaně centrem golfu, nachází se zde nejproslulejší hřiště 

na světě – Old course, kde se hraje od 15. st. Pokračování 

podél pobřeží přes malé rybářské vesničky Elie a Pitenweem 

zpět do Edinburghu na letiště. Vrácení auta, odlet. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Edinburgh – 

Praha (v optimální knihovací třídě), letištní taxy a další 

poplatky, 4 noci v hotelu B + B / ccc, 4× snídani

CENA PRONÁJMU AUTA: od 3 900 Kč/pobyt dle kategorie

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj B + B / ccc 2 100 / 3 200 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vstupy, pronájem auta, pohonné hmoty

POZNÁMKA: pro zapůjčení auta je nutný mezinárodní 

řidičský průkaz, cestovní pas a kreditní karta na stejné jméno, 

jako je řidičský průkaz; ubytování B + B znamená pokoj 

s vlastním sociálním zařízením v soukromí nebo v penzionu

  Edinburgh, nejkrásnější město 

Evropy

  Velkolepý hrad Stirling

  Stezka whisky s mnoha

destilérkami – možnost degustace

  Katedrála v St. Andrews s ostatky 

sv. Ondřeje

  Tajemné jezero Loch Ness

duben–říjen 2016 (ubytování B + B) 14 490 Kč

duben–říjen 2016 (ubytování ccc) 17 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

ubytování B + B ubytování ccc

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Edinburgh

Inverness

Oban

Fort William
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Po stopách Harryho Pottera
EVROPA  VELKÁ BRITÁNIE

CENA OD: 25 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/4

1. DEN Odlet z Prahy do Edinburghu, transfer 

do hotelu. Následně prohlídka města, kde uvidíte kontrast 

mezi moderní viktoriánskou čtvrtí a středověkou starou 

částí s hlavní tepnou – Královskou mílí. Tato cesta 

spojuje hrad s palácem Holyrood, který je skotskou 

rezidencí královny. Součástí prohlídky města bude 

Fettes College, škola založená v 19. století. K jejím 

slavným žákům patřil Tony Blair či fi ktivní žák agent 

007 James Bond a exteriér byl inspirací pro gotické 

chrliče kouzelnické školy v Bradavicích. Odpoledne 

možnost zažít čaj o páté v restauraci Elephant House, 

kde autorka knížek strávila při psaní mnoho hodin. 

2. DEN Dopoledne prohlídka hradu Alnwick 

z 12. století, přezdívaného pro jeho velikost „Windsor 

severu“. Točilo se zde mnoho fi lmů včetně exteriérů 

Bradavic, například slavné scény, kdy měl Harry se 

svými spolužáky první lekci létání na koštěti. Přejezd 

do Yorku, prohlídka jedné z nejkrásnějších gotických 

katedrál světa, která je postavena na místě původního 

románského křesťanského kostela a jejímiž poklady 

jsou vitráže a středová věž se zvonem Velký Petr. 

3. DEN Přejezd do Oxfordu, města, kde je slavná 

kolej Christ Church, založená r. 1525. Zaujme vstupním 

portálem a rozlehlým nádvořím. Její slavná jídelna 

inspirovala halu v Bradavicích. Ve fi lmech se objevily 

i další části, chodby a klenutá schodiště (HP a kámen 

mudrců). Prohlídka dalších částí tohoto neobyčejně 

krásného města a odpoledne přejezd do Londýna.

4. DEN Celodenní prohlídka města včetně míst 

spojených s fi lmy. Zastávka na nádraží Kings Cross 

z r. 1851, kde se točila scéna odjezdu žáků kouzelnické 

školy z tajného nástupiště 9 ¾. Pokračování do Leadenhall 

Market, což je kovová konstrukce krytého tržiště 

z viktoriánské doby, která vystupovala ve fi lmu jako 

Příčná ulice. Návštěva místa, kde Harry a Ron 

ukradli létající auto. Z turisticky známějších míst byl 

fi lmován HP a relikvie smrti na Piccadilly Circus, 

palác Whitehall, v letech 1530–1698 sídlo anglických 

králů, byl přeměněn na Ministerstvo kouzel, scéna 

z HP a prince dvojí krve s padajícím mostem byla 

fi lmována u mostu Millenium a slavné vyhlídkové kolo 

London Eye se objevilo ve fi lmu HP a Fénixův řád. 

5. DEN Odjezd do fi lmových studií Warner Bros, 

která v roce 2012 otevřela svoje brány pro návštěvníky, 

aby jim ukázala místa, kde se přes 10 let točily tyto 

fi lmy. Zažijete unikátní 3hodinovou procházku, během 

níž uvidíte autentické kostýmy a efekty používané 

ve všech osmi vzniklých fi lmech. Odpoledne návrat 

do Londýna, volno do transferu na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Edinburgh, 

Londýn – Praha, letištní taxy a další poplatky, 4 noci 

v hotelu ccc, 4× snídani, vstup do fi lmových studií, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 6 200 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 400 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, 

jízdné na městskou hromadnou dopravu

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Edinburgh a restaurace 

Elephant House

   Oxford – Harry Potter 

a kámen mudrců

   Filmová studia, kde 10 let 

vznikaly jednotlivé díly fi lmů 

o Harrym Potterovi

KULTURA A PAMÁTKY

8. 3. | 25. 10. 2016 25 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Edinburgh
Alnwick Castle

Londýn
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Glastonbury festival
EVROPA  VELKÁ BRITÁNIE

CENA OD: 12 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Bristolu ve večerních 

hodinách, ubytování v hotelu v centru města.

2.–3. DEN Odjezd s autobusovou společností National 

Express do Glastonbury (cca 75 minut jízdy, odjezdy 

každých 30 minut od 05.00 do 21.00). Návštěva 

festivalu, ve večerních hodinách návrat do Bristolu.

4. DEN Volný den v Bristolu, individuální prohlídka 

města, odlet do Prahy ve večerních hodinách.

CO S SEBOU NA FESTIVAL: v případě špatného 

počasí bývá celý areál velmi rozbahněný, proto si 

vezměte holínky, pláštěnky, náhradní ponožky a igelitky 

na mokré oblečení, dále doporučujeme navlhčené 

hygienické ubrousky pro základní hygienu a špunty 

do uší a klapky na oči, pokud byste nestihli poslední 

autobus do Bristolu a museli přespat v areálu festivalu

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Bristol – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

3 noci v hotelu ccc v Bristolu, 2× autobusovou 

přepravu Bristol – Glastonbury a zpět

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vstupenku na festival – cca 230 £

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

23. 6. 2016 12 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA

   Užijte si neopakovatelnou 

atmosféru legendárního a největšího 

anglického hudebního festivalu 

s návštěvnickým rekordem přes 

175 000 diváků za den

   Prozkoumejte Bristol a jeho 

historickou část

RELAX A POZNÁNÍ
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Dublin – město sv. Patrika
EVROPA  IRSKO

CENA OD: 14 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Přílet z Prahy do Dublinu, 

panoramatická projížďka autobusem.

2. DEN Dopoledne procházka městem s průvodcem, 

odpoledne volno – individuálně možnost navštívit 

Trinity College nebo Guiness Storehouse. Večer 

fakultativní možnost Irského večera + hudba.

3. DEN Fakultativní celodenní výlet 

do Belfastu v Severním Irsku. 

4. DEN Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Dublin – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 

letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 

3× snídani, okružní jízdu městem, služby česky 

mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 5 100 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 100 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 400 Kč

Irský večer 1 900 Kč

celodenní výlet do Belfastu 3 100 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, individuální 

vstupy, jízdné na hromadnou dopravu po městě, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Největší kostel v Irsku – katedrála 

sv. Patrika

  Trinity College s originálem 

evangeliáře Kniha 

z Kellsu

  Belfast, město, které inspirovalo 

Gulliverovy cesty

  Ochutnávka piva Guiness nebo 

jemné irské whiskey

KULTURA A PAMÁTKY

28. 7. | 27. 10. 2016 14 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Zdroj: Dublin Tourism Image Library
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Irsko – zelený ostrov
EVROPA  IRSKO

CENA OD: 15 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Přílet do Dublinu, prohlídka města.

2. DEN Dopoledne pokračování v prohlídce Dublinu, 

odpoledne odjezd do Galway na západním pobřeží Irska. 

3. DEN Přejezd do nejkrásnějšího národního parku 

Connemara, kde dodnes přežívá venkovský styl 

života a kde se chová speciální plemeno poníků. 

4. DEN Pokračování přes krasovou oblast 

Burren, oblast Mohérských útesů a zemědělskou 

oblast v okolí Limericku do Kerry. 

5. DEN Cesta malebnou pobřežní oblastí Ring 

of Kerry – přes Glenbeigh s výhledy na moře, 

Cahersiveen, kde se narodil národní hrdina Daniel 

O’Connell a vesnici barevných domů Sneem.

6. DEN Dojezd na poloostrov Dingle a Limerick, 

kde se točilo mnoho irských fi lmů. 

7. DEN Dojezd zpět do Dublinu, 

dokončení prohlídky města.

8. DEN Odlet zpět do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dublin – 

Praha (v optimální knihovací třídě), letištní taxy a další 

poplatky, transfer letiště – hotel – letiště, 7 nocí 

v hotelu B + B / ccc, 7× snídani

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj (ubytování B + B) 3 750 Kč

jednolůžkový pokoj (ubytování ccc) 5 300 Kč

CENA PRONÁJMU AUTA: od 6 800 Kč/pobyt (dle kategorie)

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 

(ubytování B + B) 4 900 Kč

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 

(ubytování ccc) 6 100 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vstupy, pronájem auta, pohonné hmoty

POZNÁMKA: pro zapůjčení auta je nutný 

mezinárodní řidičský průkaz, cestovní doklad 

a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský 

průkaz; ubytování B + B znamená pokoj s vlastním 

sociálním zařízením v soukromí nebo v penzionu

  Dublin – Trinity College, katedrála 

sv. Patrika a Guiness Storehouse

  Galway – romantické univerzitní 

město

  Národní park Connemara 

s proslulými poníky

  NP Burren a Mohérské útesy

  Dingle – observatoř Gallarus, 

působivá raně křesťanská památka

FLY & DRIVE

květen–září 2016 (ubytování B + B) od 15 990 Kč

květen–září 2016 (ubytování ccc) od 16 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

ubytování B + B ubytování ccc

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dublin

Connemara

Dingle

Galway
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Vzdělávací pobyty pro děti od 10 do 16 let
EVROPA  IRSKO

CENA OD: 17 290 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6,14/13

Ubytování v St. Columba's College v Dublinu, klasickém 

kampusu založeném r. 1843, kde je k dispozici 

tělocvična, venkovní bazén, golfové hřiště, tenisové kurty. 

 http://stcolumbas.ie/

Kreativní a sportovní pobyt v Irsku 

Pobyt pro ty, kteří si chtějí vyzkoušet svoje jazykové 

znalosti (angličtina) v běžném každodenním využití, ale 

zároveň si užít nejrůznější aktivity – od tradičních, jako 

jsou sporty, po méně tradiční, jako je práce s fotografi emi 

a příprava časopisů, dobrodružné aktivity v moři či výlet 

na irský venkov s přenocováním a polním vařením. 

Sportovní a jazykový pobyt v Irsku

Pobyty určené pro ty, kteří chtějí strávit část prázdnin 

nejen zábavou, ale i setkáním s kamarády z celého 

světa a intenzivním procvičováním cizího jazyka, a to 

formou, která nebude nudit jako sezení ve škole. 

A ještě si k tomu budete zkoušet různé sporty 

a poznáte novou zemi během zajímavých exkurzí. 

Nabízené aktivity během pobytu: sportovní – fotbal, 

pozemní hokej, tenis, ale i sporty typické pro Irsko, jako 

kriket nebo gaelský fotbal. To vše pod vedením odborných 

trenérů. Exkurze – Dublin, hrad Trim z 12. st., farma, 

kde se seznámíte s každodenním životem na irském 

venkově, národní park Glendalough s mnoha trasami pro 

pěší turistiku a malebnou pláží, které neodoláte. Součástí 

kempu jsou pravidelné výukové hodiny angličtiny. 

CENA ZAHRNUJE: transfer do kempu, 6 nebo

13 nocí v kempu v St. Columba’s College v Dublinu 

s programem, 6× nebo 13× plnou penzi

CENA NEZAHRNUJE: leteckou přepravu 

Praha – Dublin – Praha, cestovní pojištění

POZNÁMKA: na vyžádání možnost zajistit 

sportovně-jazykové letní pobyty v Německu

(komunikační jazyk němčina nebo angličtina)

pro děti a mládež od 7 do 20 let nebo 

sportovně-jazykové pobyty v zahraničí na klíč 

pro uzavřené kolektivy (školy, kluby)

  Malebné prostředí Irska

  Vzdělání a zábava

 Kamarádi z celého světa

RELAX A POZNÁNÍ

Kreativní a sportovní pobyt v Irsku – 6 nocí

17. 7. | 24. 7. | 31. 7. | 7. 8. 2016 17 290 Kč

Kreativní a sportovní pobyt v Irsku – 13 nocí

17. 7. | 31. 7. 2016 34 390 Kč

Sportovní a jazykový pobyt v Irsku – 6 nocí

17. 7. | 24. 7. | 31. 7. | 7. 8. 2016 35 990 Kč

Sportovní a jazykový pobyt v Irsku – 13 nocí

17. 7. | 31. 7. 2016 72 090 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Sportovní 
a jazykový 
pobyt v Irsku

Kreativní 
a sportovní 
pobyt v Irsku

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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1. DEN Odlet do Petrohradu, ubytování. 

2. DEN Okružní jízda autobusem – Něvský 

prospekt (4 km dlouhá hlavní tepna města), katedrála 

sv. Izáka, velkolepá budova postavená na tisících kůlech 

na bažinatém podloží, jejíž stavba trvala přes 40 let, 

památník zakladatele města Petra I. – Měděný jezdec, 

klášter ve Smolném. Prohlídka Petropavlovské pevnosti, 

jedné z nejstarších kamenných částí města z r. 1703. 

V areálu se nachází katedrála Petra a Pavla, kde jsou 

umístěny hrobky téměř všech ruských carů, počínaje 

Petrem Velikým. Odpoledne prohlídka Ermitáže, 

největší turistické atrakce města. Nachází se v prostorách 

pěti barokních budov Zimního paláce. Sbírku založila 

Kateřina Veliká, která za nákup uměleckých děl utrácela 

horentní sumy, a tak dnešní sbírka čítá téměř tři miliony 

exponátů. Večer fakultativní možnost návštěvy divadla.

3. DEN Dopoledne fakultativní výlet do Petrodvorce, 

zvaného „malé Versailles“, letní rezidence carů z dynastie 

Romanovců. V palácovém a parkovém komplexu, 

který byl r. 1990 zapsán na seznam UNESCO, je 

umístěno přes 170 fontán různých velikostí, z nichž 

nejznámější jsou centrální Velká kaskáda, Šachová 

hora, fontána Slunce a socha Samsona bojujícího 

se lvem. Ta představuje cara Petra I. v boji se Švédy. 

Odpoledne volno na individuální prohlídku Petrohradu. 

4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Petrohrad – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

transfer letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc,

3× snídani, vstupy (Petropavlovská pevnost, Ermitáž), 

služby česky mluvícího průvodce při prohlídkách 

a fakultativních výletech

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 4 550 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 400 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 8 200 Kč

půldenní výlet do Petrodvorce (vč. vstupu) 2 200 Kč

návštěva opery/baletu (dle představení) od 2 100 Kč

POVINNÉ PŘÍPLATKY:

vízum (zajišťuje CK) 1 690 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 

vstupy nezahrnuté v ceně, povinný příplatek městské 

taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 0,7 €/osoba/noc), 

všechny odlety je možno realizovat i z Vídně

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

R
U

S
K

O

Unikátní krása Petrohradu
EVROPA  RUSKO

CENA OD: 14 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

  Petropavlovská pevnost 

s katedrálou a hrobkami ruských 

carů

  Světově proslulá galerie Ermitáž

  Petrodvorec, letní rezidence carů

KULTURA A PAMÁTKY

26. 5. | 11. 8. | 24. 9. 2016 14 990 Kč

2. 7. 2016 15 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Moskva – královna měst
EVROPA  RUSKO

CENA OD: 15 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet do Moskvy, ubytování. 

2. DEN Prohlídka města, jehož lákadlem je Rudé 

náměstí, místo přehlídek, ale i neformálního setkávání 

místních obyvatel. Náměstí dominuje několik staveb – 

chrám Vasila Blaženého, Leninovo mauzoleum, obchodní 

dům GUM. Starobylá čtvrť Kitaj Gorod, středověká kupecká 

osada, chrám Krista Spasitele v historickém centru, 

vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor u Lomonosovy univerzity. 

Prohlídka Kremlu, dnešního prezidentského sídla, místa, 

které v historii nemělo jen funkci politickou, ale i duchovní. 

Prohlídka sakrální části komplexu – zvonice Ivana Velikého, 

nejvyšší stavba Moskvy, chrám Zvěstování Panny Marie 

(Blagověščenskij), chrám Uložení roucha Panny Marie 

(Rizpoloženija), Archandělský chrám, budovaný jako místo 

odpočinku ruských carů. Prohlídka paláců Kremlu –

Fazetového, což je nejstarší rezidence, Těremského 

a Velkého. Prohlídka zbrojnice. V roce 1990 byl Kreml 

spolu s Rudým náměstím zapsán na seznam UNESCO. 

Večer fakultativní možnost divadelního představení.  

3. DEN Volno, individuální prohlídka města, možnost 

návštěvy Treťjakovské galerie s díly význačných ruských 

umělců nebo fakultativní výlet do Sergijev Posadu / 

Zagorska, jednoho z nejvýznamnějších center pravoslavné 

církve. Klášter založil Sergij Radoněžský r. 1345 a dle 

legendy to bylo na místě, kde je velmi silný pramen a kde se 

mu ve snu zjevil Bůh. Dodnes je vodě v klášteře přisuzována 

léčivá moc. Celý objekt je obehnán zdí, najdeme zde 

i hrobku carské rodiny Godunových. Chrám patří do tzv. 

zlatého kruhu význačných památek v okolí Moskvy.

4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Moskva –

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 

hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 

vstupy, služby česky mluvícího průvodce při 

prohlídkách a fakultativních výletech

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 4 500 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 400 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 200 Kč

půldenní výlet do Sergijev Posadu 1 600 Kč

návštěva cirkusu od 1 200 Kč

POVINNÉ PŘÍPLATKY:

vízum (zajišťuje CK) 1 690 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 

vstupy nezahrnuté v programu, povinný příplatek městské 

taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 0,7 €/osoba/noc)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Chrám Vasila Blaženého se svou 

nepřehlédnutelnou barevností

  Kreml, sídlo ruských knížat, 

carů a dnešní vlády (UNESCO)

  Klášter Sergijev Posad, 

centrum pravoslavné církve

  Monumentální chrám 

Krista Spasitele

  Možnost návštěvy cirkusu

KULTURA A PAMÁTKY

2. 6. | 28. 7. | 27. 10. 2016 15 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad
EVROPA  RUSKO

CENA OD: 25 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Odlet do Moskvy, ubytování. 

2. DEN Dopoledne prohlídka města – hlavní 

pamětihodnosti: Rudé náměstí s několika významnými 

stavbami, jako je chrám Vasila Blaženého, Spaská věž, 

mauzoleum V. I. Lenina, luxusní obchodní dům 

GUM, pomník Mininovi a Požarskému. Pokračování 

podél řeky Moskva, starobylá moskevská čtvrť Kitaj, 

chrám Krista Spasitele, který byl znovu postaven 

dle původních plánů r. 1997, obchodní ulice Arbat, 

Novoděvičí klášter s hřbitovem, kde jsou pohřbeny 

významné osobnosti ruské kulturní i politické scény. 

Odpoledne prohlídka Kremlu, a to jak jeho části 

palácové včetně slavné zbrojnice, tak jeho části 

sakrální – chrám Zvěstování Panny Marie 

(Blagověščenskij), Archandělský chrám, 

chrám Uložení roucha Panny Marie, chrám 

Nanebevzetí Panny Marie (Uspenský).

3. DEN Volno, možnost individuální prohlídky města. 

Nebo fakultativní výlet do kláštera Sergijev Posad /

Zagorska, jednoho z nejvýznamnějších center 

pravoslavné církve. Klášter je dnes sídlem ruského 

patriarchy a za jeho zdmi žije přes 300 mnichů. 

Speciálním posvátným místem uvnitř komplexu 

je Trojický kostel, kde jsou pod ikonami Andreje 

Rubleva uchovány ostatky zakladatele kláštera.

4. DEN Přejezd rychlovlakem Sapsan do Petrohradu. 

Tento vlak postavil Siemens, v maximálních rychlostech 

jezdí 200 km/h a cestu, která před 200 lety trvala 2 dny, 

zvládne za 4 hodiny. Dojezd do Petrohradu, ubytování.

5. DEN Okružní jízda Petrohradem, který skrývá např. 

tyto poklady: paláce ve Smolném, 4 km dlouhý Něvský 

prospekt, katedrálu sv. Izáka, která patří k největším 

na světě. Prohlídka Petropavlovské pevnosti 

s katedrálou Petra a Pavla. Odpoledne prohlídka 

Ermitáže, jednoho z nejslavnějších muzeí na světě. Hlavní 

část expozice je umístěna v prostorách barokního Zimního 

paláce. A pár údajů o galerii: uvnitř je 350 výstavních 

sálů, nejvyhledávanější je kolekce západoevropského 

umění – da Vinci, Rubens, Rembrandt, ikonostasy ze 

starých ruských kostelů a rozsáhlá kolekce umění 

19. a 20. st. se slavným souborem od H. Matisse.

6. DEN Den volna nebo dopoledne fakultativní výlet 

do Petrodvorce, zvaného „malé Versailles“, letní 

rezidence carů z dynastie Romanovců. V palácovém 

a parkovém komplexu, který byl r. 1990 zapsán 

na seznam UNESCO, je umístěno přes 170 fontán 

různých velikostí, z nichž nejznámější jsou centrální 

Velká kaskáda, Šachová hora, fontána Slunce a socha 

Samsona bojujícího se lvem. Ta představuje cara Petra I. 

v boji se Švédy. Odpoledne fakultativní půldenní výlet 

do Carského Sela (Puškin), bývalého carského sídla. 

Toto místo bylo původně statkem, který nechala honosně 

přebudovat na svoje letní sídlo carevna Alžběta I. Centrální 

palác pojmenovala po své matce Kateřinský – ten 

ukrýval Jantarovou komnatu, dnes znovuotevřenou pro 

veřejnost. Večer fakultativní možnost návštěvy divadla.

7. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Moskva, Petrohrad – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

jízdu rychlovlakem Sapsan, transfer letiště – hotel – 

letiště, 6 nocí v hotelu ccc, 6× snídani, vstupy, 

služby česky mluvícího průvodce při prohlídkách 

a fakultativních výletech

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

výlet do Sergijev Posadu 1 600 Kč

půldenní výlet do Petrodvorce (včetně vstupu) 2 200 Kč

půldenní výlet do Carského Sela / Jantarové 

komnaty (včetně vstupu) 1 450 Kč

návštěva opery/baletu (dle představení) od 2 100 Kč

POVINNÉ PŘÍPLATKY:

vízum (zajišťuje CK) 1 690 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 400 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

na městskou hromadnou dopravu, vstupy nezahrnuté 

v programu, spropitné, povinný příplatek městské 

taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 0,7 €/osoba/noc)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Moskva

  Klášter Sergijev Posad, význačné 

centrum pravoslavné církve

  Sapsan, rychlovlak postavený 

fi rmou Siemens

  Petrohrad, Petropavlovská pevnost, 

Ermitáž, Něvský prospekt

  Znovuobnovená Jantarová komnata

KULTURA A PAMÁTKY

2. 7. | 24. 9. 2016 25 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Cesta kolem Islandu za sedm dní
EVROPA  ISLAND

CENA OD: 44 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Let Praha/Vídeň – Kefl avík, převzetí 

auta a ubytování v Reykjavíku.

2. DEN Islandský Zlatý trojúhelník – vodopád 

Gullfoss, gejzír Strokkur a NP Tingvellir.

3. DEN Cesta po jižním pobřeží ostrova – 

vodopády Skógafoss a Seljalandsfoss, 

ledovcová laguna Jökulsárlón.

4. DEN Východní pobřeží Islandu – Hófn, Egilsstadir, 

jezero Mývatn.

5. DEN Celodenní program v malebném 

okolí jezera Mývatn.

6. DEN Návštěva druhého největšího města 

Akureyri a cesta podél severního pobřeží ostrova.

7. DEN Příjezd do Reykjavíku, prohlídka 

města, návštěva lázní Modrá laguna.

8. DEN Vrácení auta a odlet z Kefl avíku do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň – 

Kefl avík – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), 

letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc

nebo v penzionu se sociálním zařízením na pokoji, 

7× snídani, pronájem auta na 7 dní s neomezenými 

kilometry (v kalkulaci typ Toyota Yaris), transfer letiště – 

hotel po příletu, konzultační setkání s delegátem 

po příletu (v angličtině), mapy a podklady k cestě, 

vstupné do Modré laguny a přírodních lázní Mývatn, 

24hodinovou nehodovou asistenci, navigační systém 

v autě, mobilní telefon s předplacenou částkou 1 500 ISK

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 14 000 Kč

 3. dospělá osoba ve společném autě 12 000 Kč

4. dospělá osoba ve společném autě 14 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

individuální vstupy, pohonné hmoty

POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 

v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 

je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 

a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

1. 5. – 31. 5. 2016 44 490 Kč

1. 6. – 31. 8. 2016 55 490 Kč

1. 9. – 30. 9. 2016 48 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

  Ledovcové jezero Jökulsárlón

  Ásbyrgi s otiskem Odinova koně

  Jezero Mývatn a sopka Krafl a

  Islandský Zlatý trojúhelník 

a NP Tingvellir

  Relaxace v Modré laguně

FLY & DRIVE

Gullfos

Egilsstadir

Keflavík

Jökulsárlón

Reykjavík

Mývatn

Akureyri
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1. DEN Let Praha/Vídeň – Oslo, převzetí auta 

a přejezd do olympijského města Lillehammer.

2. DEN Národní park Rondane 

a návštěva hornického města Roros.

3.–4. DEN Trondheim – bývalé hlavní město 

Norského království s monumentální katedrálou.

5. DEN Trajekt Halsa – Kanestraum, rybářská 

vesnice Kristiansund; proslulá silnice Atlantic 

Ocean Road, spojující ostrovy norského 

pobřeží; prohlídka města růží Molde.

6. DEN Trajekt Molde – Vestnes, průjezd unikátními 

horskými silnicemi Cesta trollů a Cesta orlů, 

vedoucími ke světoznámému fjordu Geiranger.

7. DEN Příjezd do Osla a prohlídka města.

8. DEN Přesun na letiště, vrácení auta 

a odlet z Osla do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň – 

Oslo – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), letištní 

taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc, 

7× snídani, pronájem auta základní kategorie na 7 dní, 

poplatky za tunel a trajekty pro osoby a auto: Halsa –

Kanestraum, Molde – Vestnes, Linge – Eidsdal

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 7 700 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 8 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

individuální vstupy, pohonné hmoty

POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 

v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 

je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 

a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

Norské panorama
EVROPA  NORSKO

CENA OD: 30 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

Trondheim

Kristiansund

Lillehammer

Oslo

Geiranger

  Oslo – hlavní město a sídlo krále

  Hornické město Roros

  Bývalé norské hlavní město 

Trondheim

  Cesta trollů a Cesta Orlů

  Světoznámý fjord Geiranger

FLY & DRIVE

květen–září 2016 30 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Amsterdam – město kultury
EVROPA  NIZOZEMSKO

CENA OD: 13 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

1. DEN Přílet do Amsterdamu, transfer do hotelu, 

ubytování. Prohlídka města s průvodcem. Toto město 

bylo vystavěno v bažinách, a tak typické štítové domy 

ve staré části města stojí všechny na dřevěných kůlech. 

Typickým znakem města jsou grachty, vodní kanály 

a klenuté nebo zvedací mosty. K nejzajímavějším místům 

patří náměstí Dam ze 13. století s královským palácem 

a Nový kostel, místo korunovace nizozemských králů 

a královen, budova stavby hlavního nádraží ve stylu 

holandské gotiky, před kterou se nachází největší půjčovna 

kol na světě, Rembrandtovo náměstí se sousoším 

Noční hlídky nebo neočekávaný buddhistický chrám. 

2. DEN Možnost individuálního programu 

v Amsterdamu – návštěva některého ze slavných 

muzeí nebo projížďka lodí po kanálech.

Případně možnost fakultativního výletu vlakem 

do Rotterdamu nebo do vládního a přímořského 

města Haag. Rotterdam byl za 2. sv. války značně 

vybombardován, takže dnešní střed města je kombinací 

moderní architektury a citlivě zrekonstruovaných starých 

částí města, včetně přístavu. Odpoledne fakultativní 

možnost vyhlídky na město z věže Euromast z výšky 180 m 

nebo návštěva muzea Boijmans Van Beuningen s cennou 

sbírkou evropského umění (Brueghel st., Rubens, 

Rembrandt), ale i rozsáhlou sbírkou moderního umění.  

3. DEN Individuální volno do odjezdu, 

transfer na letiště, odlet.

 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Amsterdam – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

transfer letiště – hotel – letiště, 2 noci v hotelu ccc, 

2× snídani, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 3 200 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 2 900 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 5 700 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné na místní 

dopravu (Amsterdam – Rotterdam a zpět cca 40 €, 

Amsterdam – Haag a zpět cca 20 €), individuální vstupy

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Amsterdam, město postavené 

na kůlech

 Plavba lodí po kanálech

 Muzeum van Gogha

  Rotterdam, kombinace staré 

a moderní architektury

  Hlavní město Haag s krásnou 

promenádou u moře

KULTURA A PAMÁTKY

13. 5. | 29. 7. | 28. 10. 2016 13 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Brusel a Bruggy, města pro požitkáře
EVROPA  BELGIE

CENA OD: 13 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Přílet do Bruselu, transfer do hotelu, ubytování. 

2. DEN Pěší prohlídka města – stará část města 

v okolí náměstí Grote Markt se slavnými cechovními 

domy a radnicí, perla gotické architektury – katedrála 

Sv. Michala a Guduly, gurmánská ulice. Odpoledne 

volno – možnost prohlídky nové části města, kde se 

nachází největší symbol města Atomium. Tato stavba 

vznikla v roce 1958 pro Expo a představuje atom 

železa zvětšený 165miliardkrát. V jeho blízkosti se 

nachází velmi oblíbené místo nejen pro rodiny s dětmi 

Mini Europe, park s 300 známými stavbami a místy 

Evropy v měřítku 1 : 25. Další oblíbenou rodinnou 

atrakcí je Oceáde, subtropický zábavní park. Najdete 

zde nejdelší tobogan v Belgii, kryté i venkovní části. 

3. DEN Individuální volno nebo možnost fakultativního 

celodenního výletu vlakem do města Bruggy – 

půldenní pěší prohlídka s průvodcem a následné volno 

na detailní prohlídku tohoto malebného města, které 

se nachází 100 km od Bruselu. Tyto Benátky severu 

jsou považovány za jedno z nejromantičtějších míst 

Evropy, jsou položeny na husté síti kanálů. Dominantou 

města je náměstí Markt s řadou štítových domů 

a dominantní zvonicí Belfort ze 13. století, z jejíž vyhlídky 

můžete vidět město jako na dlani. Možnost plavby 

po kanálech. Město kromě památek nabízí i populární 

atrakci pro děti, mořský zábavní park Boudewijnpark 

s obrovským delfi náriem a více než 25 tematickými 

atrakcemi zaměřenými na moře a podmořský svět, jako 

je obrovská vodní skluzavka nebo zaoceánská loď. 

4. DEN Individuální volno do odjezdu, 

transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Brusel – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 

hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 3 500 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 300 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 11 300 Kč

celodenní výlet vlakem do Brugg s průvodcem 1 400 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

na místní dopravu, individuální vstupy

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Cechovní domy v centru Bruselu

  Sochy čurajícího chlapečka 

a holčičky

  Perla Belgie – město Bruggy

  Návštěva soukromé výrobny 

čokolády s ochutnávkou

KULTURA A PAMÁTKY

9. 6. | 18. 8. | 29. 9. 2016 13 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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30. 9. 2016 11 690 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Pivní festival v Bruselu
EVROPA  BELGIE

CENA OD: 11 690 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

1. DEN Přílet do Bruselu, transfer do hotelu, 

ubytování. Pěší prohlídka města – stará část města 

v okolí náměstí Grote Markt se slavnými cechovními 

domy a radnicí, perla gotické architektury – katedrála 

sv. Michala a Guduly, gurmánská ulice. Večer 

začátek pivního festivalu. Tento každoroční svátek 

milovníků lahodného moku se koná v centru města 

a je přehlídkou a degustačním stánkem jak malých, 

tak velkých belgických pivovarů. Celá akce je doplněna 

mnoha kulturními akcemi po celém Bruselu. 

2. DEN Možnost výběru mezi celodenní degustací 

na pivním festivalu v Bruselu nebo celodenním 

fakultativním výletem vlakem do města Bruggy.  

Bruggy – půldenní pěší prohlídka s průvodcem 

a následné volno na detailní prohlídku tohoto 

malebného města, které se nachází 100 km 

od Bruselu. Tyto Benátky severu jsou považovány 

za jedno z nejromantičtějších míst Evropy, jsou položeny 

na husté síti kanálů. Dominantou města je náměstí 

Markt s řadou štítových domů a zvonicí Belfort 

ze 13. st., z jejíž vyhlídky můžete vidět město jako 

na dlani. Možnost plavby po kanálech. Město 

kromě památek nabízí i populární atrakci pro děti –

mořský zábavní park Boudewijnpark s obrovským 

delfi náriem a více než 25 tematickými atrakcemi 

zaměřenými na moře a podmořský svět, jako je 

obrovská vodní skluzavka nebo zaoceánská loď. 

3. DEN Individuální volno do odjezdu, 

transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Brusel – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 

letiště – hotel – letiště, 2 noci v hotelu ccc, 2× snídani, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

příplatek za jednolůžkový pokoj 2 500 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 2 900 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 7 400 Kč

celodenní výlet s průvodcem vlakem do Brugg 1 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

na místní dopravu, individuální vstupy

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Zažijte jedinečnou atmosféru 

pivního svátku v zemi pivu zaslíbené

  Poznáte hlavní město a skrze místní 

speciality také belgickou kulturu

  Možnost navštívit malebné „Benátky 

severu“ – Bruggy

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Amsterdam exclusive
EVROPA  NIZOZEMSKO

CENA OD: 27 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Přílet do Amsterdamu, cestou z letiště 

půldenní prohlídka města autobusem podél kanálů. 

Transfer do hotelu, ubytování. V podvečer „pivní 

prohlídka města“ – procházka městem, zastávka 

ve 3 restauracích a ochutnávka 3 různých druhů piva. 

Následně společná večeře v typické místní restauraci. 

2. DEN Dopoledne pokračování v prohlídce města, 

tentokrát z tuk-tuků. Netradiční jízda městem bude 

zakončena v budovách bývalého pivovaru Heineken, 

kde budete moci ochutnat toto vyhlášené pivo a něco 

se dozvědět o jeho výrobě. Oběd. Následně přesun 

do oblasti Volendam a Markem, kde se dozvíte něco 

o tradičních řemeslech Holandska, jako je výroba dřeváků, 

sýra, využití větrných mlýnů. Návrat do Amsterdamu, 

večeře v centru města v restauraci Hard Rock Café. 

3. DEN Dopoledne plavba lodí po kanálech, 

následně přesun do House of Bols, ochutnávka 

drinku z bolsu dle vlastního výběru, ochutnávka 

5 druhů Geneveru, drobné občerstvení. Následně volno 

do transferu na společnou večeři ve staré části města. 

4. DEN Volno na vlastní pěší prohlídku města 

(návštěvu galerií, muzeí) – česky mluvící průvodce 

k dispozici. Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Amsterdam – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

transfer letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc,

3× snídani, vstupy a dopravu dle programu, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 6 050 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 6 600 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 10 990 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 400 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění.

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Historické centrum Amsterdamu 

z tuk-tuků

  Malebná vesnice Volendam

  Historický pivovar Heineken

RELAX A POZNÁNÍ

3. 7. | 25. 9. 2016 27 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Paříž nejen pro zamilované
EVROPA  FRANCIE

CENA OD: 11 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Přílet do Paříže. Po příletu transfer do hotelu. 

Po krátkém volnu odjezd místní dopravou do centra 

města, prohlídka Champs Elysées s Vítězným obloukem, 

oblast galerie Louvre, radnice, Lucemburské zahrady, 

Trocadero s výhledem na Eiffelovu věž a další. Večer 

procházka po bohémské čtvrti Montmartru, v jejíchž 

klikatých uličkách se nachází poslední dva pařížské 

větrné mlýny. Zde si na Place du Tertre stavěli svoje 

malířské stojany van Gogh, Renoir nebo Picasso a tento 

zvyk se udržel do dnešních dní. Tady z nejvyššího 

bodu Paříže od baziliky Nejsvětějšího srdce Ježíšova 

(Sacré-Coeur) budete mít město jako na dlani. 

2. DEN Po snídani procházka starým městem 

s průvodcem – chrám Matky Boží, neoklasicistní 

radnice s průčelím vyzdobeným 108 sochami 

pozoruhodných Pařížanů; okolí Palais du Louvre, 

jež původně vzniklo z hradu, který dal ve 13. století 

postavit král Filip II. August. Přeměna na národní 

muzeum proběhla v r. 1793 a poslední, velmi slavná 

rekonstrukce, jejíž nejviditelnější součástí je prosklená 

pyramida nad vstupem do galerie, byla provedena 

r. 1989. Odpoledne individuální volno, pro zájemce 

plavba lodí po Seině nebo možnost návštěvy některého 

z muzeí či galerií. Největší muzeum na světě Louvre 

nabízí exponáty od antiky po 19. století, včetně slavné 

Mony Lisy. Museé d’Orsay v bývalé nádražní budově 

má úžasnou sbírku francouzské secese, impresionismu 

a postimpresionismu. Centre Pompidou je samo 

o sobě nezapomenutelnou budovou a ukrývá vynikající 

sbírku moderního umění. Večer fakultativní možnost 

návštěvy některého ze slavných pařížských kabaretů. 

3. DEN Po snídani možnost fakultativního výletu 

do Versailles (místní hromadnou dopravou, 

s průvodcem), nejslavnějšího francouzského zámku. 

Ten byl od r. 1682 do r. 1789 politickým centrem 

království a sídlem královského dvora a jeho 

výstavba přivedla zemi na pokraj státního bankrotu. 

Možnost prohlídky interiéru včetně slavné zrcadlové 

síně, královské kaple a zahrad. Další fakultativní 

možností je individuální výlet do Disneylandu nebo 

celodenní volno k návštěvě atrakcí a představení.  

4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Paříž – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 

hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 4 900 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 5 300 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 9 700 Kč

vstupenka do kabaretu Moulin Rouge 

včetně 1/2 láhve šampaňského 3 300 Kč

projížďka lodí po Seině 310 Kč

vstupenka do Disneylandu (dospělá osoba / 1 den) 1 650 Kč

vstupenka do Disneylandu (dítě do 12 let / 1 den) 1 480 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

na místní dopravu, individuální a fakultativní vstupy

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: všechny termíny pobytů je možno 

využít i pro pobyty s dětmi a výše popsaný program 

fakultativně zkombinovat s 1denní vstupenkou 

do Disneylandu za zvýhodněnou cenu, doprava do místa 

hromadnou dopravou (cca 9 €/cesta); odlety 5. 5., 

25. 8., 27. 10. a 17. 11. 2016 možné i z Ostravy

  Eiffelova věž

  Projížďka lodí po Seině

  Versailles

  Disneyland 

  Nákupy a noční život Paříže

KULTURA A PAMÁTKY

25. 8. | 8. 12. | 23. 12. 2016 11 990 Kč

5. 5. | 2. 7. | 17. 11. 2016 12 490 Kč

28. 4. | 24. 9. | 27. 10. 2016 12 990 Kč

25. 3. | 29. 12. 2016 13 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Hlavní město módy – Paříž
EVROPA  FRANCIE

CENA OD: 8 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

1. DEN Přílet do Paříže, transfer 

do hotelu v centru města, ubytování. 

2. DEN Tříhodinová stylová projížďka centrem 

města v Citroënu „kachničce“ 2CV s řidičem. 

Odpoledne návštěva fotografi ckého studia, 

kde vás nalíčí, profesionálně vám upraví účes 

a ve vašem vlastním oblečení (možno 3× změnit) 

vás nafotí. Ten samý den uvidíte výsledek (cca 

200 fotografi í neretušovaných a 20 retušovaných). 

Večer Diamantové menu v Hard Rock Café. 

3. DEN Dopoledne půldenní jízda na kole 

po starých i moderních částech Paříže, návrat 

do hotelu, transfer na letiště, odlet. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Paříž –

Praha (v optimální knihovací třídě), letištní taxy

a další poplatky, transfer letiště – hotel – letiště, 

2 noci v hotelu ccc, 2× snídani

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

příplatek za jednolůžkový pokoj 3 500 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 300 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 7 200 Kč

tříhodinová projížďka historickým Citroënem 2 500 Kč

fotografi cká seance (2,5 hodiny) 7 500 Kč

půldenní jízda na kole 1 500 Kč

Diamantové menu v Hard Rock Café 550 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

na místní dopravu, individuální vstupy

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 1

POZNÁMKA: fakultativní programy jsou 

v angličtině/francouzštině; termíny s českou 

asistencí v destinaci: 1. 5. – 4. 5., 7. 5. – 9. 5., 

1. 7. – 4. 7., 25. 9. – 29. 9., 20. 10. – 24. 10., 

3. 12. – 5. 12. 2016

 Paříž, jak ji neznáte

  Vítr ve vlasech při jízdě kultovním 

autem

 Profesionální fotografi e

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně (na vyžádání) 8 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Francouzská riviéra
EVROPA  FRANCIE

CENA OD: 18 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Nice, transfer na ubytování.

Prohlídka starobylé Nice – katedrála, staré město, trhy, 

hradní vrch, přístav, anglická promenáda, Andělská zátoka. 

Odpoledne volno na koupání nebo fakultativní prohlídky. 

Město nabízí velký výběr hodnotných muzeí a galerií, 

např. muzeum umění a historie, muzeum moderního 

a současného umění, muzeum krásných umění, muzeum 

archeologie, muzeum asijských umění a další. 

2. DEN Celodenní výlet do Monackého knížectví. 

Cestou zastávka v opevněné středověké vesničce 

Eze. Příjezd do Monaka – prohlídka starého 

města: neorománská katedrála, zámecké náměstí, 

knížecí palác. Možnost návštěvy oceánografi ckého 

nebo napoleonského muzea. Procházka ke kasinu 

s tropickou zahradou. Volno do odjezdu zpět do Nice. 

3. DEN Celodenní výlet do Grasse a Cannes. 

Dopoledne dojezd do Grasse, návštěva muzea 

a továrny na výrobu parfémů, procházka po starém 

městě. Následně přejezd do Cannes – procházka 

po starém městě, starobylé uličky, hrad, vyhlášená 

promenáda La Croissette, festivalový palác. V pozdním 

odpoledni volno na koupání nebo možnost plavby 

lodí na ostrov Sv. Markéty, kde byl v pevnosti vězněn 

muž se železnou maskou. Návrat do Nice. 

4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Nice – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 

letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 

3× snídani, vstupy a dopravu dle programu, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 4 000 Kč

polopenze (3× večeře) 2 370 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Středověké město Nice

  Monako, stát jachet a kasin

  Festivalové město Cannes

KULTURA A PAMÁTKY

Cannes

Monako

Nice

23. 6. | 9. 9. 2016 18 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Věčné město Řím
EVROPA  ITÁLIE

CENA OD: 12 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Říma, transfer z letiště, 

ubytování, volno. Možnost procházky v okolí hotelu.

2. DEN Půldenní procházka starým městem s výkladem. 

Během ní se seznámíte mj. s bazilikou Santa Maria 

Maggiore, jedním ze čtyř patriarchálních kostelů 

ve městě. Dále vás čeká Koloseum, kde se utkávali 

gladiátoři v nelítostných soubojích a odsouzení vězňové 

bojovali s hladovými šelmami. Antická fóra a nad 

nimi se tyčící Kapitol, od antických dob sídlo městské 

samosprávy a dnes místo s cenným muzeem. Fontána 

di Trevi, Neptunův kočár řízený tritóny, symbol města 

spojený s pověstí o vhození mince a následném návratu 

do města. Španělské schody, oblíbené místo setkání. 

Odpoledne volno nebo individuální možnost prohlídky 

Vatikánských muzeí a baziliky sv. Petra. Počet 

exponátů v muzeích je enormní a výklad vám umožní 

vybrat si nejdůležitější díla a v celé muzejní kolekci se tak 

zorientovat. Součástí je podrobný rozbor Michelangelových 

maleb v Sixtinské kapli. Bazilika sv. Petra má rozsáhlý 

interiér až pro 60 tisíc lidí, plný hodnotné výzdoby. 

Nad celým interiérem se vznáší obrovská kupole, 

odkud je omračující výhled na město (extra vstupné). 

Po prohlídkách návrat do hotelu hromadnou dopravou.

3. DEN Fakultativní půldenní výlet do Tivoli, které je 

populárním letoviskem už od dob římské republiky. Své 

vily si zde stavěli císařové Traianus a Hadrianus, ale také 

básníci Catullus a Horatius a Caesarovi vrahové Brutus 

a Cassius. Prohlídka Hadriánovy vily a Villy d'Este 

(v angličtině nebo češtině, vstupy v ceně). Odpoledne 

individuální volno v Římě – možnost prohlídky interiérů 

Kolosea, muzeí nebo výlet vlakem do Ostia Antika, 

místa, které bylo založeno ve 4. st. př. n. l. jako hlavní 

přístav a strategické centrum obrany a obchodu.   

4. DEN Volno do transferu, odjezd na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Řím – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 

letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 

3× snídani, půldenní prohlídku města s výkladem, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 5 200 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 800 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 600 Kč

půldenní výlet do vil v Tivoli (AJ) 1 710 Kč

půldenní výlet do vil v Tivoli (ČJ) 2 570 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 700 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

na místní dopravu, individuální vstupy v Římě, povinný 

příplatek městské taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 

4 €/osoba/noc), povinný příplatek za sluchátka při 

průvodcovaných programech (1,5 €/půldenní využití)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Antická fóra a Koloseum

   Vatikánské sbírky, Sixtinská kaple 

a atmosféra baziliky sv. Petra

  Hadriánova vila a Villa d’Este v Tivoli

  Sklenka šumivého prosecca 

na břehu moře

KULTURA A PAMÁTKY

7. 4. | 16. 6. | 28. 7. | 25. 8. | 17. 11. 2016 12 490 Kč

12. 5. | 15. 9. 2016 12 990 Kč

2. 7. | 27. 10. 2016 13 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Řím a Florencie
EVROPA  ITÁLIE

CENA OD: 14 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Říma, transfer z letiště, 

ubytování, volno. Procházka v okolí hotelu.

2. DEN Po snídani půldenní procházka starým městem 

s výkladem. Během ní se seznámíte mj. s bazilikou 

Santa Maria Maggiore, jedním ze čtyř patriarchálních 

kostelů ve městě, postaveným na vrcholku Esquilin. 

Dále vás čeká Koloseum, kde se utkávali gladiátoři 

v nelítostných soubojích a odsouzení vězňové bojovali 

s hladovými šelmami. Antická fóra a nad nimi se tyčící 

Kapitol, od antických dob sídlo městské samosprávy 

a dnes místo s cenným muzeem. Fontána di Trevi, 

Neptunův kočár řízený tritóny, Španělské schody. 

Odpoledne volno nebo individuální možnost prohlídky  

Vatikánských muzeí a baziliky sv. Petra. Počet 

exponátů v muzeích je enormní a výklad vám umožní 

vybrat si nejdůležitější díla a v celé muzejní kolekci se tak 

zorientovat. Součástí je podrobný rozbor Michelangelových 

maleb v Sixtinské kapli. Bazilika sv. Petra má rozsáhlý 

interiér až pro 60 tisíc lidí, plný hodnotné výzdoby. 

Nad celým interiérem se vznáší obrovská kupole, 

odkud je jedinečný výhled na město (extra vstupné). 

Po prohlídkách návrat do hotelu hromadnou dopravou.

3. DEN Celodenní výlet do Florencie. Odjezd 

rychlovlakem do města (cca 80 minut), které je kolébkou 

renesance, domovem Machiavelliho, Michelangela 

a rodu Medici. Půldenní pěší prohlídka města nad 

řekou Arno s krásným starým mostem v doprovodu 

průvodce. Při procházce uvidíte např. dóm Santa 

Maria del Fiore, jehož kupole je dominantou města, 

palác Uffi zi se stejnojmennou galerií, Museo del 

Bargello s nejslavnější sochou světa Davidem a další. 

Odpoledne volno do odjezdu, návrat do Říma. 

4. DEN Volno do transferu, odjezd na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Řím – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 

hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccC se snídaní, půldenní 

prohlídku Říma s výkladem, půldenní prohlídku 

Florencie s výkladem, dopravu Řím – Florencie – Řím, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 5 200 Kč

hotel cccC – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 800 Kč

hotel cccC – jednolůžkový pokoj 11 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné na místní 

dopravu, individuální vstupy v Římě a ve Florencii, povinný 

příplatek městské taxy (hrazen přímo v hotelu, 4 €/osoba/

noc), povinný příplatek za sluchátka při průvodcovaných 

programech v Římě – 1,5 €/půldenní využití

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Antická fóra Říma a Koloseum

  Vatikán a bazilika sv. Petra

 Florencie – kolébka renesance

 Jízda rychlovlakem

KULTURA A PAMÁTKY

7. 4. | 28. 7. 2016 14 990 Kč

12. 5. | 15. 9. 2016 15 490 Kč

2. 7. | 27. 10. 2016 15 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Toskánsko pro gurmány
EVROPA  ITÁLIE

CENA OD: 17 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy, přílet do Pisy, krátká prohlídka. 

Přejezd do Florencie, prohlídka starobylého města, 

které je považováno za nejkrásnější v Itálii – Piazza 

della Signoria, Campanilla, zvonice postavená podle 

návrhu Giotta, symbol města – dóm Santa Maria del 

Fiore, románské baptisterium, Medicejská kaple, slavný 

most Ponte Vecchio. Společná večeře na uvítanou. 

2. DEN Dopoledne prohlídka Sieny, města malebně 

rozloženého na třech pahorcích se středověkým 

koloritem a řadou významných staveb. Prohlídka – 

Piazza del Campo s nádhernou gotickou stavbou 

Palazzo Publico a se slavnou fontánou Gaia, vež 

Torre del Mangia, z níž je krásný výhled na město, 

monumentální gotický kostel San Domenico. 

Odpoledne přejezd do San Gimignana – ochutnávka 

vína, olivového oleje a grappy na rodinné farmě. 

3. DEN Prohlídka Pienzy, historického  města 

postaveného nad krásným údolím Val d’Orcia 

(památka UNESCO). Město je proslavené výrobou 

sýrů, se kterými se zde potkáte na každém kroku 

(pecorino). Pokračování do Montepulciana, ochutnávka 

stejnojmenného vína v historickém sklípku, prohlídka 

města – hlavní vstupní brána do města – renesanční 

Porta al Prato, centrum města na Piazza Grande 

s radnicí ze 14. st. a pozdně renesanční dóm. 

4. DEN Návštěva městečka Montalcino, 

proslaveného produkcí vína Brunello. Zastávka na farmě, 

ochutnávka. Pokračování typickou toskánskou krajinou 

do středověkého Bagno Vignoni se starými římskými 

lázněmi (prohlídka). Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Pisa – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

transfer letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 

3× snídani, 3× večeři, 3× degustaci, služby česky 

mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 2 100 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 850 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, 

spropitné, místní pobytovou taxu (cca 2 € na osobu/noc, 

hrazena přímo v hotelu)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Florencie, nejkrásnější město Itálie

  Siena, starobylé město založené 

už za Etrusků

  Údolí Val d’Orcia (UNESCO)

  Ochutnávka vína, sýrů, oleje, 

grappy

GASTRONOMIE

1. 6. 2016 17 990 Kč

1. 7. 2016 19 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Lacio – oblast poznání a koupání
EVROPA  ITÁLIE

CENA OD: 20 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 6/5

1. DEN Odlet z Prahy do Říma, po příletu 

transfer do centra města, prohlídka Říma 

a následně transfer na pobřeží.  

2. DEN Volno u moře.

3. DEN Celodenní výlet do Neapole 

a Pompejí – tržnice Porta Nolana, Palazzo 

Reale, divadlo San Carlo, pasáž Umberta I, dóm. 

Odpoledne návštěva Pompejí – prohlídka. 

4. DEN Volno na koupání, fakultativní možnost 

výletu do Tivoli – volno na prohlídku Hadriánovy 

vily a Villy d'Este a krátká procházka po centru 

historické části města Tivoli – možnost zakoupení 

olivového oleje, sýrů, vína. Návrat na pobřeží. 

5. DEN Půldenní výlet do Castelli Romani – Castel 

Gandolfo, letní sídlo papežů, pokračování kolem jezera 

Albano do Frascati, ochutnávka vína. Návrat do hotelu. 

6. DEN Volno do transferu na letiště, 

návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Řím – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer na pobřeží, 

5 nocí v hotelu ccc na pobřeží moře, 5× snídani, 

5× večeři, dopravu na výlety dle programu, služby 

česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 3 300 Kč

fakultativní výlet do Tivoli 1 800 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 9 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

turistickou pobytovou taxu, vstupy, povinný 

příplatek za sluchátka v Římě (1,5 €/osoba)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Město s nekončícími 

památkami – Řím

  Neapol, město pod Vesuvem

  Pravá atmosféra Itálie 

v Castel Gandolfo

  Odpočinek na pobřeží 

Tyrhénského moře

KULTURA A PAMÁTKY

3. 5. | 27. 9. 2016 20 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Neapol

TivoliŘím

NOVINKA
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Kalábrie mnoha chutí
EVROPA  ITÁLIE

CENA OD: 29 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

21. 6. 2016 29 990 Kč

30. 8. 2016 30 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Přílet do Lamezia Terme, transfer z letiště 

ke kostelu Chiesetta di Piedigrotta vytesanému 

do skály. Po prohlídce přejezd do Pizzo Calabro. 

Odjezd na ubytování do okolí Briatica. 

2. DEN Volno nebo celodenní výlet motorovou 

lodí na Liparské ostrovy, návrat do hotelu. 

3. DEN Odjezd do Tropey, prohlídka starobylého 

centra a návštěva kostela S. Maria dell‘Isola. Pokračování 

přes Capo Vaticano do městečka Scilla. Návštěva 

historického centra s hradem s výhledy až na Sicílii. 

4. DEN Odjezd do Reggio Calabria, návštěva 

archeologického muzea. Pokračování do „městečka 

duchů“ Pentedattilo. Toto místo bylo opuštěno 

posledními obyvateli koncem 60. let kvůli seismické 

aktivitě. Přejezd do městečka Bova, jednoho 

z nejkrásnějších v Itálii. Možnost ochutnávky vína 

a typických produktů v jedné z místních prodejen. 

5. DEN Pokračování do Locri Epizefi ri, prohlídka 

řeckých vykopávek. Několik kilometrů směrem 

do vnitrozemí leží středověké město Gerace, jehož 

typické uličky, normanský hrad a katedrála určitě 

stojí za návštěvu. Odpoledne výjezd do slavného 

městečka Stilo. Prohlídka jednoho z nejzachovalejších 

byzantských kostelů v Itálii La Cattolica (UNESCO). 

6. DEN Pokračování do muzea pod širým nebem 

MuSaBa nedaleko od Gerace. Poté přejezd 

do středověkého města Squillace, které bylo podle 

legendy založeno samotným Odysseem při návratu z Troje. 

Návstěva hradu a katedrály. Přejezd na ubytování k moři. 

7. DEN Volno u moře. 

8. DEN Volno do transferu na letiště (nebo pokračování 

v prodlouženém pobytu v Kalábrii), odlet do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Brno – 

Lamezia Terme – Praha/Brno, letištní taxy a další poplatky, 

dopravu dle programu, 7 nocí v hotelu ccc, 7× snídani, 

7× večeři, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

spropitné, individuální vstupy, pobytovou taxu 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 3 800 Kč

výlet lodí na Liparské ostrovy 2 400 Kč

SLEVY:

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Locri Epizefi ri, vykopávky řeckého 

města z 8. století př. n. l.

  Capo Vaticano – krásné výhledy 

na moře

  Město duchů Pentedattilo

  Stilo, rodiště Campanelly, 

obhájce Galilea

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Bova

Liparské 
ostrovy

Scilla

Lamezia Terme
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Bájná Kréta
EVROPA  ŘECKO

CENA OD: 22 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7   

21. 5. 2016 22 490 Kč

27. 8. 2016 23 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Přílet na Krétu, ubytování. 

2. DEN Přejezd do Rethymna, které je typické 

kombinací benátské a turecké architektury. 

Pokračování do Chanie, malebného městečka 

s krásným starobylým centrem. 

3. DEN Dopoledne přejezd do Heraklionu, 

který je hlavním městem ostrova a zároveň 

jeho nejvýznamnějším přístavem. Prohlídka. 

Poté pokračování na prohlídku nejvýznamnější 

archeologické památky Kréty – paláce Knossos. 

Toto místo bylo hlavním centrem minojské kultury. 

4. DEN Volno u moře, možnost fakultativního výletu 

na ostrov Santorini v Kykladském souostroví. 

5. DEN Tento den bude věnován jižní části ostrova. 

Dopoledne absolvujete prohlídku královské vily Agia 

Triáda z doby bronzové, poté prohlídka Gortysu, zbytků 

antického města. Odpoledne přejezd do Festosu, 

který je znám zbytky královského paláce, a den 

zakončíte malebnou zátokou u vesničky Matala. 

6.–7.DEN Volno u moře. 

8. DEN Volno do transferu na letiště (nebo pokračování 

v prodlouženém pobytu na Krétě), odlet do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Heraklion – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

dopravu dle programu, 7 nocí v hotelu ccc, 7× snídani, 

7× večeři formou bufetu, 3× oběd (D2, D3, D5), 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

spropitné, individuální vstupy

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj  3 990 Kč

celodenní výlet na Santorini 4 500 Kč

SLEVY:

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: na vyžádání je možné týdenní 

prodloužení pobytu na pláži – viz katalog CK FISCHER 

Letní dovolená u moře 2016

  Chania, nejkrásnější město ostrova, 

křižovatka kultur

  Minojský palác Knossos, centrum 

této civilizace

  Spinalonga a benátská pevnost 

ze 16. století

  Archeologické naleziště Gortys 

na místě římského osídlení

KULTURA A PAMÁTKY

Chania

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Gortys
Spinalonga

Gramvousa

Heraklion

Matala

Rethymnon

Festos

Santorini
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1. DEN Přílet do Soluně, ubytování 

v oblasti Olympské riviéry. 

2. DEN Celodenní výlet do hlavního města severního 

Řecka Soluně. Prohlídka – Bílá věž, socha Alexandra 

Velikého a Filipa II., Galeriův oblouk, městské 

hradby, přístav, kostel sv. Cyrila a Metoděje. 

3. DEN Celodenní výlet do staromakedonského města 

Dionu, pokladnice makedonských králů, do podhorského 

městečka Litochoro s procházkou překrásnou soutěskou 

k „místním vodopádům“ a návštěva skanzenu vesničky 

Palias Pandeleimonas, ležící v pohoří bájného Olympu 

nad křižáckou pevností Platamonas. Při cestě zpět návštěva 

magnetické hory Livifra s vyhlášenou přírodní anomálií. 

4. DEN Dopoledne přejezd do Philippi, kde 

dle pověsti sv. Pavel dával svoje první kázání. 

Prohlídka fóra, divadla a vězení, kde byl sv. Pavel 

držen. Pokračování do v dnešní době moderního 

přístavu Kavala, prohlídka starobylé nekropole. 

5. DEN Odjezd do oblasti klášterů Meteora, prohlídka 

klášterů vystavěných na vrcholcích bizarních skal, které se 

nacházejí na seznamu světového dědictví lidstva UNESCO. 

6.–7. DEN Volno u moře. 

8. DEN Volno do transferu na letiště v Soluni 

(nebo pokračování v prodlouženém pobytu na pláži 

v oblasti Olympské riviéry), odlet do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Soluň – Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu 

dle programu, 7 nocí v hotelu ccc, 7× snídani, 

7× večeři, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

spropitné, individuální vstupy

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 7 500 Kč

SLEVY:

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  800 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: na vyžádání je možné týdenní 

prodloužení pobytu na pláži – viz katalog 

CK FISCHER Letní dovolená u moře 2016

Ř
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O

Olympská riviéra a kláštery Meteora
EVROPA  ŘECKO

CENA OD: 24 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

12. 9. 2016 24 990 Kč

13. 6. 2016 25 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

  Přístavní město Soluň

  Archeologické naleziště Dion

  Klášterní město Meteora 

na vrcholcích skal

  Koupání na Olympské riviéře

KULTURA A PAMÁTKY
Soluň

LitochoroMeteora

NOVINKA
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Slovinsko – jezera a relax
EVROPA  SLOVINSKO

CENA OD: 8 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/5

1. DEN Odjezd autobusem z ČR ve večerních 

hodinách, nástupní místa Kladno, Praha, Beroun, 

Dobříš, Příbram, Písek, České Budějovice. 

2. DEN V ranních hodinách příjezd do městečka 

Kranjská Gora, kterému se říká srdce Julských Alp. 

Prohlídka městečka, jezero Jasna, za příznivých 

podmínek výjezd na sedlo Vršič. Přejezd na ubytování.

3. DEN Snídaně, odjezd k největšímu jezeru 

Slovinska Bohinj, které se nachází uprostřed 

Triglavského národního parku a díky své délce 4 km 

a šířce 1 km je největším jezerem Slovinska. Jezero 

svým podlouhlým tvarem a okolní divokou přírodou 

připomíná fi nský fjord. Výstup k vodopádům Savice, 

za příznivých podmínek výjezd lanovkou na Vogel 

s pěkným výhledem na Julské Alpy a jezero.

4. DEN Snídaně, přejezd k městu a jezeru Bled, 

nacházejícím se na úpatí Julských Alp 500 m n. m. 

Návštěva ostrůvku s malebným kostelíkem, dále prohlídka 

hradu nad jezerem, přejezd speciální loďkou na ostrov se 

zvonem přání. Návštěva arboreta Volčji Potok, večeře 

a přejezd do kouzelných termálních lázní Čatež.

5. DEN Volno v lázních Čatež, které jsou klidným místem 

na chorvatsko-slovinských hranicích v kraji bohaté historie 

a romantických městeček. Relaxace, večeře, nocleh.

6. DEN Relaxace v lázních.

7. DEN Snídaně, přejezd do hlavního města Lublaň. 

Prohlídka města, odjezd do ČR. Příjezd ve večerních 

hodinách, výstupní místa České Budějovice, Písek, 

Příbram, Dobříš, Beroun, Praha, Kladno .

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu dle programu, 

5 nocí v hotelu ccc, 5× snídani, 5× večeři, služby česky 

mluvícího průvodce, 2× vstup do termálních lázní

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 2 890 Kč

SLEVY: 

dítě 2–6 let v doprovodu 2 dospělých osob 6 000 Kč

dítě 7–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, turistickou 

pobytovou taxu (cca 1,3 €/osoba/noc), 

vstupy a jízdu lanovkou (cca 60 €)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Bled s malebným hradem

  Bohinjské jezero

  Odpočinek v lázních Čatež

  Vyhlášené horské letovisko 

Kranjská Gora

PŘÍRODA

3. 6. 2016 8 990 Kč

TERMÍNY ODJEZDU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Čatež

Bled

Kranjská 
Gora

Bohinj

Lublaň

NOVINKA
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Sziget festival v Budapešti
EVROPA  MAĎARSKO

CENA OD: 2 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odjezd autobusem z Prahy, Ostravy, 

Brna nebo Bratislavy, příjezd do Budapešti, 

ubytování v hotelu v centru města.

2.–3. DEN Návštěva festivalu Sziget.

4. DEN Volný den v Budapešti, individuální prohlídka 

města, případně je možné znovu navštívit festival.

CO S SEBOU NA FESTIVAL: srpen v Budapešti není 

typický jen Sziget festivalem, je to také nejlepší období 

pro procházky městem a plavby po Dunaji – vezměte 

si plavky a navštivte oblíbené termální lázně v centru 

města; neberte s sebou žádné jídlo – Maďarsko je 

kulinářským rájem a na Szigetu nebo ve městě můžete 

ochutnávat množství specialit do časných ranních hodin

CENA ZAHRNUJE: 3 noci v hotelu ccc,

3× snídani, dopravu

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, třídenní 

vstupenku na festival od 165 €, jednodenní od 55 €

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Zažijte jedinečnou atmosféru 

světově proslulé akce – festival je 

obrovská party nabitá nejrůznějšími 

programy a vystoupeními umělců 

z více než 50 zemí

  Poznejte Budapešť v tu nejlepší 

roční dobu

KULTURA A PAMÁTKY

11. 8. 2016 – odjezd z Bratislavy 2 990 Kč

11. 8. 2016 – odjezd z Brna 3 290 Kč

11. 8. 2016 – odjezd z Prahy 3 490 Kč

11. 8. 2016 – odjezd z Ostravy 3 790 Kč

TERMÍNY ODJEZDU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Malta, Gozo a Sicílie
EVROPA  MALTA A ITÁLIE

CENA OD: 25 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

11. 6. 2016 25 990 Kč

17. 9. 2016 26 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Odlet z Prahy ve večerních hodinách. Přílet 

do destinace a následný transfer do hotelu.

2. DEN Individuální volno, možnost nákupů a koupání. 

3. DEN Celodenní výlet do hlavního města ostrova 

Valletty s procházkou městem. Návštěva archeologického 

muzea, katedrály sv. Jana, paláce Velmistrů a zahrad 

Barracca s překrásným výhledem na velký přístav.

4. DEN Návštěva bývalého hlavního města 

ostrova Mdiny, prohlídka starého města včetně 

katedrály sv. Pavla. Prohlídka chrámu ve městě 

Mosta s třetí největší kupolí na světě.

5. DEN Volný den určený k odpočinku nebo individuálnímu 

poznávání ost rova, fakultativně je možno zakoupit celodenní 

výlet na Sicílii spojený s výstupem na Etnu a návštěvou 

měst Ispica, Siracusa, Taormina a Pozzalo.

6. DEN V dopoledních hodinách volno, 

odpoledne 2hodinová plavba lodí.

7. DEN Celodenní výlet na ostrov Gozo, 

okruh ostrovem, oběd je zahrnut v ceně.

8. DEN Individuální volno. V odpoledních 

hodinách transfer na letiště a odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Malta – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

7 nocí v hotelu ccc, 7× snídani, 2× oběd (D4, D7), 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

individuální vstupy

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj 6 900 Kč

7× večeře 2 300 Kč

výlet na Sicílii s průvodcem 5 000 Kč 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

POZNÁMKA: na vyžádání je možné týdenní 

prodloužení pobytu v hotelu na pláži – viz katalog 

CK FISCHER Letní dovolená u moře 2016

  Katedrála sv. Jana ve Vallettě 

s mistrovským obrazem 

od Caravaggia 

  Ostrov Gozo, prehistorické chrámy 

v Ggantiji

  Katedrála ve městě Mosta s třetí 

největší kopulí na světě

  Sicílie s největší činnou sopkou 

v Evropě

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Mosta

Gozo

Mdina

Sicílie

Sliema

Valletta

Rabat
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Barcelona – perla Středomoří
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 11 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Barcelony, ubytování. 

Dle letového řádu procházka městem s průvodcem – 

gotická část města, La Rambla, přístav 

modernizovaný v 90. letech s promenádou nad 

vodou a budovou Aquaria – mořského světa. 

2. DEN Půldenní fakultativní okružní jízda městem –

kopec Montjuïc, kde se r. 1929 konala světová výstava 

a r. 1992 olympijské hry, architektura modernisty 

Gaudího ve čtvrti Eixample včetně katedrály Sagrada 

Familia a parku Güell, hlavní „katedrála“ pro fanoušky 

fotbalu – stadion Nou Camp. Odpoledne volno na vlastní 

poznávání města nebo na návštěvu muzeí a galerií. 

3. DEN Fakultativní půldenní výlet do Montserratu, 

benediktinského kláštera v malebném prostředí národního 

parku. Jedná se o slavné poutní místo s vyhlášenou 

černou madonou, nejstarším chlapeckým chórem na světě 

a křížovou cestou s impozantním výhledem na klášter. 

Během pobytu můžete navštívit galerii umění, kde jsou 

schraňovány klášterní sbírky, nebo si nakoupit výtečné 

lokální produkty, jako je sýr, med či víno. Cestou zpět 

zastávka na ochutnávku šumivého vína Cava. Po návratu 

individuální volno ve městě, možno využít ke koupání, 

posezení na pláži nebo návštěvě mnoha muzeí a galerií.  

4. DEN Volno do odletu, transfer 

na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Barcelona – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 

služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 3 960 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj 4 300 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj  8 100 Kč

půldenní výlet autobusem po Barceloně 1 050 Kč

půldenní výlet autobusem do Montserratu včetně 

ochutnávky vína Cava 1 350 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vstupy, jízdné na městskou hromadnou dopravu 

po Barceloně, povinný příplatek městské taxy 

(hrazen přímo v hotelu, cca 2 €/osoba/noc)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

POZNÁMKA: na vyžádání možno prodloužit 

o pobyt v Madridu – prohlídka města, případně 

Toledo, s česky mluvícím průvodcem

  Gotická čtvrť s katedrálou 

a muzeum Picassa

  Nedokončené mistrovské dílo 

La Sagrada Familia od A. Gaudího

  Olympijský park na vrcholku 

Montjuïc

21. 1. | 25. 2. | 10. 3. 2016 11 990 Kč

14. 4. | 2. 6. | 8. 12. 2016 12 990 Kč

5. 5. | 30. 6. | 14. 7. | 4. 8. | 1. 9. 2016 13 490 Kč

25. 9. | 27. 10. | 17. 11. | 29. 12. 2016 13 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Vicky, Cristina a ty
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 32 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

1. DEN Přílet do Barcelony, transfer 

do hotelu na pobřeží, drink na uvítanou. Poté 

odjezd na plavbu na katamaránu podél pobřeží 

Costa Brava – focení s profesionálním 

fotografem, občerstvení, šampaňské. 

Po návratu individuální program v Barceloně. 

2. DEN Dopoledne nakupování se známou 

modelkou Nieves Mallor (Channel, Hermès), 

odpoledne profesionální focení ve studiu – 

včetně profesionálního make-upu a úpravy účesu. 

Večeře v luxusní restauraci a poté VIP místo 

ve vyhlášeném barcelonském nočním klubu. 

3. DEN Čas na masáž a rozloučení 

s městem, transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Barcelona – Praha (v optimální knihovací třídě), 

letištní taxy a další poplatky, 2 noci v hotelu ccccc 

na pobřeží v Barceloně, 2× snídani, 1× večeři (D2), 

transfer letiště – hotel – letiště, transfery na program, 

anglicky/španělsky mluvící asistenci, profesionální 

fotografi e (zaslané elektronicky 7–10 dní po akci)

CENA NEZAHRNUJE: pobytovou taxu v hotelu

(cca 2,5 €/osoba/noc)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 1

POZNÁMKA: pro skupinu od 8 osob je možno zajistit 

asistenci při programu v českém jazyce; minimální 

věk 18 let; prodloužení pobytu na vyžádání

  Na vlastní kůži zažijete, jaké to je 

být modelkou

  Poznáte Barcelonu jako jedno 

z center světové módy

 Zažijete VIP večer v glamour stylu

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně (na vyžádání) 32 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA



53Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 160–161

Š
P

A
N

Ě
L

S
K

O

Valencie – město historické i moderní
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 13 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Valencie, transfer 

do hotelu, ubytování. Následně prohlídka staré části 

města, již se nachází kolem atraktivní historické 

budovy tržnice, budovy dekorované keramickými 

kachlíky, středověké hradby, kostel Micalet 

a Santa Catalina, budova hedvábného trhu. 

2. DEN Dopoledne prohlídka postmoderní části 

města, jíž se přezdívá město umění a vědy. 

Tato část je rozsáhlou a fascinující přehlídkou moderní 

architektury a navíc poskytuje možnost navštívit některou 

z expozicí a výstav, které se zde nacházejí –

nádherný oceánografi cký park, planetárium, 

interaktivní muzeum a další. Odpoledne volno – 

možnost návštěvy některé z výstav nebo pobyt na pláži. 

3. DEN Volno na vlastní prohlídku města, návštěvu 

fotbalového stadionu Mestalla nebo pobyt na pláži. 

Fakultativní půldenní výlet do oblasti laguny Albufera, 

která patří k nejvýznamnějším přírodním oblastem regionu. 

Plavba po vodních kanálech a následně zastávka v místní 

restauraci, kde se naučíte připravovat španělský národní 

pokrm – paellu. Poté oběd a návrat zpět do města. 

4. DEN Volno do transferu na letiště, 

návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Valencie –

Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci v hotelu ccc, 

3× snídani, transfer letiště – hotel – letiště, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 4 300 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj 4 100 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj  7 900 Kč

půldenní výlet Albufena s paellou 1 400 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 900 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, turistickou 

pobytovou taxu, jízdné na místní dopravu

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Valencie – překrásné město 

u východního pobřeží Španělska

  Historické centrum plné 

vyhlášených restaurací

  Moderní stavby architekta 

Santiaga Calatravy

  Paella od A do Z

KULTURA A PAMÁTKY

1. 5. | 20. 6. | 20. 9. 2016 13 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Valencie a rajčatová bitva Tomatina
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 12 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

1. DEN Odlet z Prahy do Valencie, transfer 

do hotelu, ubytování. Následně prohlídka staré 

části města, která se nachází kolem atraktivní 

historické budovy tržnice. Večer volno – možnost 

zúčastnit se Tomatina preparty ve městě. 

2. DEN Po snídani transfer autobusem do městečka 

Buňol, kde kolem 11. hodiny začíná rajčatová bitva. 

Tuto akci si každoročně nenechají ujít desetitisíce lidí 

z celého světa. Možnost vyřádit se trvá cca 1 hodinu, 

následně je prostor pro očistu a převlečení a návrat zpět 

do Valencie. V pozdním odpoledni individuální prohlídka 

moderní části města nebo koupání u moře. Večer 

možnost zúčastnit se Tomatina afterparty ve městě. 

3. DEN Volno do transferu na letiště, 

návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Valencie – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v hotelu ccc, 2× snídani, dopravu 

dle programu, vstupenku na Tomatinu, služby 

česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 4 200 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 900 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

turistickou pobytovou taxu

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Valencie – město historické 

i moderní

 Největší rajčatová bitva na světě

 Večerní posezení na pláži

 Party v noci před a po Tomatině

KULTURA A PAMÁTKY

30. 8. 2016 12 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Krása vášnivé Andalusie
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 22 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

3. 6. | 23. 9. 2016 22 990 Kč

1. 7. 2016 24 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Přílet do Malagy, transfer, 

ubytování v letovisku na Costa del Sol. 

2. DEN Celodenní výlet do Córdoby. Prohlídka 

Mezquity, římský most, židovské město, hradby, hrad 

křesťanských králů, vyzdobená patia, květinová ulička.

3. DEN Volno na celodenní koupání nebo fakultativně 

Malaga (s průvodcem, místní hromadnou dopravou). 

Prohlídka města, které má krásné staré město kolem 

přístavu a mnoho míst spojených s malířem Picassem.

4. DEN Celodenní výlet do typického orientálního 

města Granada. Palác Alhambra, stará židovsko-

-arabská čtvrť Albaicín a katedrála s královskou 

kaplí patří k vrcholům návštěvy Španělska. 

Prohlídka centra města i pevnosti Alhambra 

včetně interiéru a zahrad Generalife.

5. DEN Volno nebo fakultativní celodenní výlet 

na území Velké Británie do Gibraltaru. Výjezd 

turistickým autobusem na vrchol masivu, odkud 

je vidět pobřeží španělského přístavu Tarify 

a Afriky. Prohlídka jeskyně Sv. Michala a setkání 

s makaky. Volno na nákupy v bezcelní zóně. 

6. DEN Celodenní výlet do Sevilly. Prohlídka 

Španělského náměstí s pavilonem pro výstavu r. 1929, 

nábřeží řeky – Zlatá věž, divadlo, býčí aréna. Přejezd 

do centra města – katedrála s monumentální věží 

Giralda a hrobem K. Kolumba, královský hrad Alcázar, 

okolní židovsko-arabská čtvrť Santa Cruz, radnice.

7. DEN Den volna nebo fakultativní výlet do Rondy. 

Město schované ve vnitrozemí přitahovalo v minulosti 

bandity, ale bylo i domovem býčích zápasů. Prohlídka 

města – býčí aréna, staré město, patrové mosty.

8. DEN Volno do transferu na letiště, odlet. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Malaga – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc,

7× snídani formou bufetu, 7× večeři formou bufetu 

včetně vody a vína, vstupné do Alhambry (Granada), 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, individuální 

vstupy, jízdu lokálním autobusem do Malagy 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj 4 900 Kč

celodenní výlet do Gibraltaru 1 600 Kč

celodenní výlet do Rondy 1 600 Kč

SLEVY: 

osoba v třílůžkovém pokoji 1 300 Kč

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 900 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

 Mezquita v Córdobě

  Granada – královská katedrála 

a Alhambra

 Anglické území Gibraltaru

  Ronda, romantické město 

ve skalách

  Katedrála a věž Giralda v Seville

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Malaga

Granada

Córdoba

Ronda
Sevilla

Gibraltar
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1. DEN Přílet na ostrov Mallorca, transfer 

do hotelu v oblasti Alcúdia, ubytování.

2. DEN Po snídani odjezd autobusem do střediska 

C´an Picafort (cca 20 minut). Lehká pobřežní trasa 

po písečné pěšině podél zálivu Bahía de Alcúdia 

vedoucí dunami posetými jarními rostlinami kolem 

pravěkého talayotického pohřebiště v Son Baulo 

k usedlosti Son Real. Návrat do hotelu. (3–3,5 h/8 km)

3. DEN Po snídani odjezd autobusem k majáku 

na poloostrově Formentor, poté nenáročná trasa 

po lesních pěšinách borovicovými háji vedoucí 

k oblázkové zátoce Cala Murta s průzračnou vodou 

a písečné pláži u legendárního hotelu Formentor, 

volný čas na pláži. Na zpáteční cestě zastávka 

u impozantní vyhlídky Es Colomer s výhledy na vysoké 

štíty hor padající přímo do moře. (3–3,5 h/8 km)

4. DEN Po snídani odjezd z hotelu. Vydáte 

na výstup z údolí Orientu k ruinám středověkého 

hradu Castell de Alaro. Z malebného údolí Orientu 

výstup po pohodlné cestě lemované starými olivovníky 

na stolovou horu se zříceninou kdysi nedobytné 

středověké pevnosti. Panoramatické výhledy 

na nejvyšší vrcholy pohoří Tramuntana i centrální 

část ostrova. Sestup do oblasti Alaro a transfer 

do hotelu v oblasti C´an Pastilla / Playa de Palma, 

ubytování.

5. DEN Po snídani odjezd z hotelu do malebné 

vesničky umělců Deia. Po prohlídce vesničky následuje 

oblíbená pěší túra po zpevněných dlážděných 

cestách do města Soller. Trasa vede krajinou kolem 

teras s olivovníky a nádhernými výhledy na pobřeží 

i vysoké horské štíty. Po prohlídce města Soller cesta 

nostalgickým dřevěným vláčkem do hlavního města 

Palma de Mallorca. Návrat do hotelu. (4–4,5 h/10 km)

6. DEN Volný program.

7. DEN Po snídani odjezd autobusem. Pěší túra 

po částečně zpevněných kamenitých cestách 

vedoucí lesy cesmínových dubů přes starou 

jezdeckou cestu Ludvíka Salvatorského s působivými 

výhledy na severní pobřeží a horskou oblast 

Tramuntany. Odpoledne volný čas k prohlídce 

středověké vesničky Valldemossa s malebnými 

zákoutími. Návrat do hotelu. (4,5–5 h/12 km)

8. DEN Volno až do transferu na letiště, odlet. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, letištní taxy 

a další poplatky, uvedený program, 7 nocí v hotelech 

kategorie ccc, stravování dle výběru (snídaně nebo 

polopenze), česky/slovensky mluvícího průvodce

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

15. 4. 2016 20 990 Kč

1. 10. 2016 21 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Turistický týden na Mallorce
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 20 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

  Projížďka nostalgickým dřevěným 

vláčkem

  Stará jezdecká cesta arcivévody 

Ludvíka Salvatorského

  Výstup z údolí Orientu k ruinám 

středověkého hradu Castell de Alaro

PŘÍRODA
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Lisabon – perla Portugalska
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 14 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Lisabonu, 

transfer z letiště, ubytování, volno. 

2. DEN Městskou dopravou do centra, procházka 

městem s průvodcem. Prohlídka nejstarší čtvrti 

Alfama, jejích typických křivolakých uliček a domů 

s balkony, vyzdobených malovanými kachlíky. Atmosféra 

této části města je opravdu autentická, protože její 

domy jako jedny z mála přečkaly zemětřesení v roce 

1755. Výjezd k zřícenině románského hradu sv. Jiří 

proslulou turistickou tramvají č. 28. Odtud se vám 

naskytnou překrásné výhledy na město včetně pohledu 

na nejdelší most. Odpoledne Belémská věž, symbol 

všech mořeplavců, kteří se u ní loučili před každou 

svou cestou. A klášter sv. Jeronýma, od roku 1983 

pod patronací UNESCO. Večer fakultativní možnost 

typické místní večeře za doprovodu hudby fado.  

3. DEN Fakultativní půldenní výlet autobusem 

s průvodcem. Přejezd do malebného města Sintra, které 

se díky svým palácům a parkům dostalo na seznam 

UNESCO. Toto místo bylo pět set let letním sídlem 

portugalských králů a pro šlechtu se zde uprostřed 

zalesněných vrcholů stavěly honosné vily a surrealistické 

paláce. Prohlídka královského paláce ze 14. století, 

který je hlavní dominantou města. K nejzajímavějším 

exponátům uvnitř paláce patří překrásné malované 

kachle azujelos, sál s erby a Labutí a Stračí sál.

Odpoledne návrat do Lisabonu, volno, fakultativně 

možnost návštěvy největšího oceanária v Evropě. 

4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Lisabon – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 

hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 3 600 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 300 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj  9 300 Kč

večeře s hudbou fado (D2)  1 500 Kč

půldenní výlet do Sintry (včetně vstupu)  1 450 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné na místní 

dopravu, individuální vstupy v Lisabonu, městskou 

taxu (hrazena přímo v hotelu, cca 1,5 €/osoba/noc)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Starobylá čtvrť Alfama

 Klášter sv. Jeronýma (UNESCO)

 Královské město Sintra

  Večeře za doprovodu hudby fado

KULTURA A PAMÁTKY

25. 3. | 3. 7. | 25. 9. | 29. 12. 2016 15 990 Kč 

19. 5. | 28. 11. 2016 14 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Podmanivé Portugalsko
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 24 790 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy do Lisabonu, 

transfer z letiště, ubytování na 2 noci. 

2. DEN Dopoledne prohlídka Lisabonu – hrad sv. Jiří, 

stará čtvrť Alfami, přejezd do čtvrti Belém – prohlídka 

kostela v chrámu sv. Jeronýma, zastávka u Belémské 

věže, symbolu portugalských námořních výprav. 

Přejezd do Sintry, jednoho z nejromantičtějších míst 

v zemi. Prohlídka královského paláce. Dojezd do Cabo 

da Roca, nejzápadnějšího cípu pevninské Evropy. 

3. DEN Dopoledne prohlídka Óbidos, opevněné 

vesničky na vrcholcích hor, sevřené středověkými 

hradbami. Přejezd do Nazaré, čarovné malé rybářské 

vesničky. Pokračování do Batalhy – prohlídka gotického 

a manuelského kláštera, jenž má status UNESCO. 

Přejezd do Fátimy, poutního místa, kterým se stala 

po náboženském zjevení v roce 1917. Ubytování. 

4. DEN Přejezd do Porta, prohlídka města, jehož 

historické centrum získalo roku 1996 status UNESCO. 

Na závěr dne přejezd přes jeden z krásných mostů 

přes řeku Duero do Vila Nova de Gaia, plného sklepů 

s portským vínem – ochutnávka. Ubytování na 2 noci.

5. DEN Dopoledne Braga, jedno z nejstarších 

měst v zemi a zároveň náboženská metropole 

s počátky křesťanství ze 6. století a sídlem arcibiskupa 

od 11. do 18. století. Návštěva katedrály. Prohlídka 

kostela Bom Jesus do Monte s krásným výhledem 

na město a slavného poutního místa. Pokračování 

do Ponte de Lima, městečka s řekou Lima, kterou 

římští vojáci považovali za Léthé, řeku zapomnění. 

Odpoledne prohlídka Viana do Castelo, jíž se přezdívá 

„princezna řeky Lima“. Z vrcholu Monte de Santa 

Luzia panoramatický pohled na městečko a přístav. 

Prohlídka města – radnice a kostel Misericórdia 

s překrásnými malovanými dlaždicemi azulejos. 

6. DEN Odjezd do Coimbry, nejkulturnějšího města 

celého Portugalska, které bylo ve 12. století i jeho hlavním 

městem. Dnes je označována za „Oxford Portugalska“. 

Prohlídka katedrály a starobylé univerzity z roku 1290, 

kde je vyhlášená královská knihovna. Pokračování 

do Tomaru, okružní jízda městem a prohlídka další 

památky UNESCO – Convento de Cristo, bývalého 

kláštera templářských rytířů. Přejezd do Estorilu. 

7. DEN Den volna v elegantním letovisku Estoril, 

které se pyšní největším kasinem v Evropě, plážemi 

a golfovou klientelou. V minulosti toto místo lákalo slavné 

a bohaté osobnosti, včetně špionů za 2. sv. války.

8. DEN Volno do transferu na letiště 

v Lisabonu, odlet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Lisabon – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

7 nocí v hotelu ccc, 7× snídani, dopravu moderním 

klimatizovaným autokarem, služby místního průvodce, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER, vstupy 

(hrad sv. Jiří, královský palác Sintra, klášter v Batalze, 

univerzitní knihovna v Coimbře, klášter v Tomaru)

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 8 900 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 

individuální vstupy kromě zahrnutých v ceně

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Lisabon, město s neobyčejnou 

atmosférou

  Památky UNESCO – klášter 

Batalha, město Porto, klášter 

Convento de Cristo

  Univerzitní město Coimbra

  Mariánské poutní místo Fátima

  Ochutnávka portského vína

KULTURA A PAMÁTKY

2. 7. | 24. 9. | 22. 10. 2016 24 790 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Porto

Lisabon

Coimbra

Braga

Cabo da Roca
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Porto

Lisabon

Coimbra

Braga

Cabo da Roca

Portugalsko po vlastní ose
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 13 890 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Přílet do Lisabonu, vyzvednutí 

auta, prohlídka města.

2. DEN Pokračování v prohlídce Lisabonu, 

Sintra – královský palác, Estoril. 

3. DEN Batalha – klášter, mariánské 

poutní místo Fátima. 

4. DEN Porto, prohlídka obou břehů řeky Duero – 

staré památky, sklepy s portským vínem. 

5. DEN Region Minho – město Guimaraes, 

Braga – náboženská metropole. 

6. DEN Aveiro, zvané „Benátky Portugalska“, 

národní park Buscato, Coimbra, město kultury a univerzit.  

7. DEN Alcobaca a slavné hrobky, Nazaré, 

rybářská vesnička. Město Óbidos.

8. DEN Lisabon, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Lisabon – Praha (v optimální knihovací třídě), 

letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc, 

7× snídani, informativní uvítací balíček

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 6 700 Kč

CENA PRONÁJMU AUTA: od 6 900 Kč/pobyt (dle kategorie)

SLEVY: 

1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

pronájem auta, pohonné hmoty, vstupy

POZNÁMKA: pro zapůjčení auta je nutný 

mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas a kreditní 

karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

  Óbidos, opevněné městečko 

na vrcholcích hor

  Poutní místo Bon Jesu do Monte 

s krásným výhledem na Bragu 

  Vinné sklepy v Portu

FLY & DRIVE

březen 2016 13 890 Kč

duben–říjen 2016 16 790 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Krásy jihu Portugalska a Španělska
EVROPA  PORTUGALSKO A ŠPANĚLSKO

CENA OD: 29 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

26. 6. | 28. 8. 2016 29 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Odlet z Prahy do Fara, odjezd do Lisabonu. 

Prohlídka města – hrad Sv. Jiří a čtvrť Alfama 

2. DEN Dopoledne přejezd do čtvrti Belém, odkud 

vyjížděly námořní výpravy. Přejezd do Sintry, prohlídka 

královského paláce. Pokračování do Cabo da Roca.

3. DEN Dopoledne prohlídka Évory, města 

zapsaného na seznamu UNESCO. Během prohlídky 

uvidíte unikátní římský chrám v korintském stylu. 

Návštěva interiéru gotické katedrály a kostnice. 

4. DEN Celodenní prohlídka Sevilly. Prohlídka 

Španělského náměstí, nábřeží řeky – Zlatá věž, divadla, 

býčí arény, katedrály s věží Giralda a hrobem K. Kolumba 

a pevnosti Alcazar, židovsko-arabské čtvrti Santa Cruz – 

radnice a tabákové továrny, kde pracovala slavná Carmen.

5. DEN Přejezd oblastí tzv. bílých vesniček do Rondy. 

Prohlídka města – býčí aréna, staré město, patrové 

mosty. Návštěva královské jezdecké zbrojnice. Volno 

na nákupy a následně přejezd do Granady.

6. DEN Celodenní prohlídka Granady. Palác Alhambra 

a zahrady Generalife. Následně přejezd do centra města, 

procházka starou židovsko-arabskou čtvrtí Albaicín 

a ke katedrále s královskou kaplí. Po prohlídce 

odjezd do Algarve s krátkou zastávkou v Cádizu. Toto 

malebné přístavní město je slavné svými domy se strážními 

věžemi. Algarve je nejjižnější provincie, fotogenický 

přímořský kraj, kterému se přezdívá portugalská riviéra.

7. DEN Celodenní výlet do oblasti pobřeží Sv. Vincenta. 

Prohlídka přímořského města Lagos – přístav, náměstí 

Prince Henryho, tržiště, kde se poprvé roku 1444 uskutečnil 

prodej černých afrických otroků Evropanům, a slavný kostel 

sv. Antonína. Pokračování do oblasti Ponta da Piedade. 

Dojezd do Sagres, místa, které bylo ještě ve středověku 

považováno za konec Evropy. Prohlídka interiéru pevnosti, 

která působí majestátně zvenku i zevnitř. Den ukončí výlet 

na mys Sv. Vincenta, nejjihozápadnější bod Evropy.

8. DEN Volno do transferu na letiště ve Faru 

(nebo pokračování v prodlouženém pobytu 

na pláži na jihu Portugalska), odlet do ČR. 

CENA ZAHRNUJE:  leteckou přepravu Praha –

Faro – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

dopravu dle programu, 7 nocí v hotelu ccc, 

7× snídani, česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, turistickou 

pobytovou taxu, spropitné, individuální vstupy

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj  6 200 Kč

7× večeře 5 400 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Královský palác v Sintře

  Évora (UNESCO)

  Ronda, město býčích zápasů

  Cádiz, odkud Kolumbus dobýval 

Ameriku

  Ponta da Piedale, nejkrásnější 

pobřežní část Portugalska

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Granada

Sevilla

Lisabon

Faro

Cádiz
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1. DEN Přílet na Madeiru, transfer do hotelu, ubytování.

2. DEN Po snídani odjezd z hotelu směrem 

na Caniçal. Zastávka na Pico do Facho, z něhož je 

nádherný výhled na Caniçal, poloostrov Ponta de São 

Lourenco, na údolí s městem Machico a přistávací dráhu 

letiště Santa Catarina. Následuje tříhodinová procházka 

(cca 7 km) k nejvýchodnějšímu bodu Madeiry – Casa 

da Sardinho. Odpoledne zastávka na koupání na jediné 

písečné pláži přírodního původu na ostrově – Prainha.

3. DEN Snídaně. Odjezd do vesnice Camacha, 

která je známá svou košíkářskou tradicí. Poté budete 

pokračovat do Ribeiro Frio, kde navštívíte pstruží 

farmu, odtud se vydáte na čtyřhodinovou túru kolem 

Levady do Furado přes Lamaceiros do Portely (cca 

11 km, 4 hod.). Při návratu zpět se zastavíte v Monte 

(možnost vyzkoušet montský tobogan – sjezd 

v proutěných koších na dřevěných lyžích, za poplatek).

4. DEN Volný den s možností zakoupení celodenního 

výletu s obědem – okruh ostrovem do Porto Moniz – 

nebo návštěva sousedního ostrova Porto Santo s téměř 

10 km dlouhou písečnou pláží (fakultativně, za poplatek).

5. DEN Snídaně. Odjezd na náhorní planinu 

Paúl da Serra, odtud (cca 45 min.) do Rabaçalu, 

kde si projdete dvě nejznámější madeirské 

levády – Levadu do Risco a Levadu das 25 Fontes 

(cca 3,5 hod.). Návrat k autobusu přes tunel (asi 

15 min.). Při návratu koupání ve vesnici Calheta.

6. DEN Ráno odjezd na třetí nejvyšší horu Madeiry 

Pico do Arieiro (1 818 m), odkud se vydáte 

na hřebenovou túru s několika tunely k nejvyššímu 

vrcholu ostrova Pico Ruivo (1 862 m). Poté 

návrat směrem na Achada de Teixiera (11 km, 

5 hod.). Zastávka v městečku Santana s typickými 

madeirskými domky se slaměnou střechou.

7. DEN Po snídani odjezd na sever ostrova 

do Pico das Pedras, odkud se vydáte kolem Levady 

do Caldeirao Verde k vodopádu a stejnou cestou zpět 

k autobusu v Pico das Pedras (16 km, asi 7 hod.).

8. DEN Volno až do transferu na letiště. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, letištní taxy 

a další poplatky, uvedený program, ubytování v hotelu 

Florasol ccc, stravování dle výběru (snídaně nebo 

polopenze), česky mluvícího průvodce CK FISCHER 

POVINNÁ VÝBAVA: turistické boty, 

nepromokavé oblečení, baterky do tunelů 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

Turistický týden na Madeiře
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 26 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

  Unikátní systém zavlažovacích 

kanálů – levád

  Hřebenová túra na vrchol 

Pico Ruivo

  Mimořádné výhledy nejen 

z náhorní planiny

PŘÍRODA

3. 6. | 12. 8. | 23. 9. 2016 26 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Poznávací týden na Madeiře
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 25 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

29. 4. | 20. 5. | 15. 7. | 26. 8. 2016 25 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Přílet na Madeiru, transfer do hotelu, ubytování. 

2. DEN Půldenní pěší prohlídka hlavního města Funchalu 

s výkladem zakončená návštěvou botanické zahrady.

3. DEN Cesta do vnitrozemí na třetí nejvyšší vrchol 

ostrova Pico do Arieiro (1 818 m). Dále přes Ribeiro 

Frio, přírodní rezervaci a tamní vesničku. Procházka 

podél starší levády (trasa cca 1,5 km) v srdci původního 

vavřínového pralesa Laurissilva. Cesta až na severní 

pobřeží do města Santana, proslulého tradičními 

trojúhelníkovými domky. Oběd v místní restauraci. Při 

návratu cesta k východnímu výběžku Ponta De Sao 

Lourenço, známému barevnými skalami, pouštní 

krajinou a rozbouřeným oceánem. Na trase podél jižního 

pobřeží Machico, druhé nejvýznamnější město Madeiry. 

4. DEN Půldenní pěší výlet podél Levady Do Norte 

kolem zemědělských políček oblasti (vesniček) 

Campanario a Quinta Grande s četnými výhledy 

na jižní pobřeží. Trasa cca 5 km, obtížnost lehká, 

doporučujeme vhodnou obuv a sportovní oblečení. 

Při zpáteční cestě návštěva vinařské společnosti 

s ochutnávkou známého madeirského vína Madeira.  

5. DEN Volný den. Fakultativně možnost zakoupení 

výletů: plavba katamaránem nebo na replice Kolumbovy 

lodi Santa Maria, případně s biology za pozorováním 

delfínů a velryb, ev. pěšího výletu na levády.

6. DEN Po snídani odjezd na západ. První zastávka 

na jednom z nejvyšších mořských útesů světa  

Cabo Girão (580 m) s výhledem na Funchal, oblast 

Câmara de Lobos a terasovitá políčka. Pokračování 

přes přímořské městečko Ribeira Brava, kostelík 

sv. Benedikta. Poté cesta do oblasti banánových plantáží 

a dále na severní pobřeží přes největší náhorní plošinu 

Paúl da Serra. Zastávka i s obědem v Porto Moniz. 

Městečko je jedinečné především díky přírodním bazénům 

s mořskou vodou. Odpoledne kolem oblasti s bouřícím 

oceánem zasvěcené sv. Vincentovi – Sao Vicente. 

Poslední zastávkou je rybářské městečko Câmara 

de Lobos s možností ochutnání tradičních nápojů.

7. DEN Půldenní výlet – vyhlídka Pico dos 

Barcelos nad Funchalem, Eira do Serrado s výhledem 

na pohoří a vesnici jeptišek Curral das Freiras. 

Cestou zpět zastávka v Monte s kostelem, kde je 

pochován Karel I. Habsburský, a s možností vyzkoušet 

montský tobogan – sjezd v proutěných koších 

na lyžích (za poplatek, dle aktuálních podmínek).

8. DEN Volno až do transferu na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, letištní taxy 

a další poplatky, uvedený program, 7 nocí v hotelu 

Florasol ccc, stravování dle výběru (snídaně nebo 

polopenze), česky mluvícího průvodce CK FISCHER,

vstupy a poplatky (není-li uvedeno jinak) 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

  Poznejte Madeiru zblízka

  Výlet na západní i východní část 

ostrova

  Možnost lodních výletů

PŘÍRODA

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Istanbul – město dvou kontinentů
BLÍZKÝ VÝCHOD  TURECKO

CENA OD: 9 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

19. 5. 2016 9 990 Kč

25. 9. | 27. 10. 2016 11 990 Kč

3. 7. 2016 13 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Odlet do Istanbulu, ubytování, 

seznámení s okolím hotelu.

2. DEN Dopoledne prohlídka staré části města 

(s průvodcem), během níž uvidíte chrám Boží moudrosti 

(Hagia Sophia), Modrou mešitu, Hipodrom, sultánský 

palác Topkapi, podzemní chrám vytvořený pro 

zásobu vody, tzv. Jerebantskou cisternu, Velký bazar. 

Odpoledne volno na prohlídku interiérů a případnou 

fakultativní návštěvu tureckých lázní hammam. 

3. DEN Individuální volno. Fakultativní možnost výletu 

s obědem do oblasti Bosporu. Tato 31 km dlouhá úžina 

spojuje Černé a Marmarské moře a podle legendy právě 

zde jako první propluli argonauti hledající zlaté rouno. 

Odjezd autobusem z hotelu k Sulejmanově mešitě 

ze 16. st., která je skvostem osmanské 

architektury. Pokračování prohlídkou Rustema 

Paši s nezapomenutelnou vnitřní kachlíkovou 

výzdobou. Poté nalodění a plavba privátní lodí (cca 

1,5 hodiny) po Bosporské úžině, kde uvidíte mnohé 

významné stavby. Vylodění v rybářské vesnici, oběd 

v typické místní hospůdce. Den zakončíte návštěvou 

nejposvátnějšího místa muslimů Eyup. Návrat do hotelu. 

4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Istanbul – Praha včetně všech příplatků, transfer 

letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 

3× snídani, česky mluvícího průvodce CK FISCHER 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

spropitné při fakultativních výletech, vstupy 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj  1 900 Kč

hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 3 100 Kč

hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 6 700 Kč

celodenní výlet do Bosporské úžiny s obědem 1 820 Kč

SLEVY:

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  800 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Sultánský palác Topkapi s tajemným 

harémem

  Chrám Boží moudrosti – Hagia 

Sophia

  Plavba lodí po Bosporu

  Nakupování na Velkém bazaru

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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1. DEN Přílet do Antalye, transfer do hotelu, volno.

2. DEN Individuální možnost prohlídky staré části 

Antalye s hradbami a Hadriánovou bránou nebo 

volný den na pláži. Fakultativní možnost výletu 

do Perge – prohlídka zbytků kdysi prosperujícího 

antického města, kde se nacházely největší římské 

lázně v Malé Asii, velké divadlo a stadion pro 

12 000 diváků. Odpoledne přejezd do národního parku, 

procházka k vodopádu Kursunlu. Návrat do hotelu. 

3. DEN Přejezd pohořím Taurus do Konye, 

bývalého hlavního města Seldžuské říše, sídla 

tančících dervišů. Návštěva muzea Mevlana, 

kde je pohřben zakladatel dervišského řádu. 

Ubytování v oblasti Kappadokie na 3 noci.

4. DEN Celodenní prohlídka kraje pohádkových 

komínů, kde vrcholy kopců dosahují výšky až 100 m. 

V poutním městě Göreme, které je pod patronací 

UNESCO, návštěva klášterního komplexu se skalními 

kostely a domy z 11. st. a podzemního města 

Kaymakli, vyhloubeného 5 pater pod zem. Tato oblast 

sloužila obyvatelům jako úkryt před nepřáteli. Večer 

fakultativní možnost představení orientálních tanců.

5. DEN Pokračování v prohlídce přírodních krás 

Kappadokie – návštěva údolí Dove a Derben. Večer 

fakultativní možnost představení tančících dervišů.

6. DEN Přejezd pohořím Taurus zpět na pobřeží, 

zastávka v jednom z nejlépe dochovaných 

seldžuských karavanserájů Sultanhani. 

Dojezd zpět na pobřeží do Antalye. 

7. DEN Prohlídka Antalye, města na břehu 

Levantského moře. Prohlídka staré části města, přístavu 

a typického orientálního tržiště. Možnost výhodných 

nákupů v obchodech s koženým zbožím a šperky.

8. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Antalya 

a zpět včetně všech poplatků, 7 nocí v hotelu ccc, 

7× snídani, dopravu moderním klimatizovaným 

autokarem, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 2 900 Kč

7× večeře 3 600 Kč

Perge–Kursunlu (včetně oběda) 1 150 Kč

orientální tance 1 150 Kč

představení tančících dervišů 950 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: na vyžádání je možné týdenní prodloužení 

pobytu na pláži – viz katalog CK FISCHER 

Letní dovolená u moře 2016
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Turecko – Kappadokie, země snů
BLÍZKÝ VÝCHOD  TURECKO

CENA OD: 15 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

  Přírodní krásy a kulturní odkaz 

vnitrozemí Malé Asie

  Perge, slavné antické město

  Mystika tajemných dervišů

  Klášterní komplex Göreme 

(UNESCO)

  Odpočinek na pobřeží 

Levantského moře

PŘÍRODA

1. 5. | 23. 10. 2016 15 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Antalya

Konya Göreme
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Tajemná říše Lýků a jejich legendy
BLÍZKÝ VÝCHOD  TURECKO

CENA OD: 17 390 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

15. 5. | 9. 10. 2016 17 390 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Přílet do Antalye, transfer do hotelu, volno. 

2. DEN Přejezd z pobřeží do jednoho z nejkrásnějších 

měst říše Lýků Myry. Z antiky jsou zde dochovány 

zbytky divadla, velká bazilika sv. Mikuláše a několik 

skalních hrobů z byzantského období. Pokračování 

do pobřežního města Fethiye. Zde se zachoval lýkijský 

sarkofág, skalní hrobky, pozůstatky helénistického 

divadla a hrad postavený křižáckými rytíři v 15. století. 

3. DEN Přejezd k městečku a stejnojmenné řece 

Dalyan, plavba lodí a výhledy na staré skalní hrobky, 

které byly součástí antického města Kaunos. Zastávka 

na pláži Iztuzu, kde každoročně zahrabávají do písku 

svoje vajíčka chráněné želvy karety obecné. Možnost 

koupání. Večer přejezd do oblasti Kusadasi, ubytování.

4. DEN Dopoledne návštěva jednoho 

z nejzachovalejších starověkých měst – Efesu. Jeho 

historicky nejzajímavější částí je Artemidin chrám, 

jeden ze sedmi divů světa. Prohlídka včetně největšího 

antického divadla v Malé Asii, Celsovy knihovny, 

římských lázní, agory, Trajánovy studně, ale i nevěstince 

a veřejných toalet. V pozdním odpoledni fakultativní 

možnost návštěvy vesnice Sirince – procházka vesnicí 

proslavenou produkcí vína, sýrů a chleba. Ochutnávka. 

5. DEN Přejezd údolím řeky Menderes. 

Prohlídka Pamukkale, přírodního divu světa 

zapsaného na seznamu UNESCO, který tvoří 

soustava vápencových teras s termální vodou. 

Prohlídka antického lázeňského města Hierapolis 

s vzácnou nekropolí a Kleopatřiným bazénem.

6. DEN Přejezd pohořím Taurus do Tavasu, 

proslaveného výrobou koberců. Návrat zpět na pobřeží. 

7. DEN Prohlídka Antalye, města vystavěného 

na skalnatém pobřeží Levantského moře. Prohlídka staré 

části města, přístavu a typického orientálního tržiště. Večer 

fakultativní možnost představení orientálních tanců. 

8. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Antalya – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí se snídaní 

v hotelu ccc, dopravu moderním klimatizovaným 

autokarem, vstupy, služby místního průvodce 

a průvodce CK FISCHER 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj  2 900 Kč

7× večeře  3 600 Kč

prohlídka vesnice Sirince 650 Kč

orientální tance  950 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: na vyžádání je možné týdenní 

prodloužení pobytu na pláži – viz katalog 

CK FISCHER Letní dovolená u moře 2016

 Antická metropole Efes

 Řecko-římské divadlo v Myře

 Řeka Dalyan a želví pláž

  Tisíce let starý přírodní unikát 

Pamukkale

 Odpočinek u moře

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Antalya

PamukkaleEfes

Fethiye
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Izrael – krásy Svaté země
BLÍZKÝ VÝCHOD  IZRAEL

CENA OD: 28 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Odlet z Prahy do Tel Avivu, transfer, ubytování. 

2. DEN Přejezd do Caesarey, amfi teátr a akvadukt.

Pokračování do pohoří Karmel, které patří k nejstarším 

obydleným oblastem Palestiny. Prohlídka vesnice 

s unikátní náboženskou menšinou drúzů, kteří 

žijí pouze zde, v Libanonu a Sýrii. Návštěva jejich 

domácnosti, seznámení se s jejich tradicí a společný 

lehký oběd. Pokračování do jednoho z nejkrásnějších 

míst v zemi – Haify. Prohlídka dominanty města – 

chrámu víry Bahai s nádhernou perskou zahradou. 

3. DEN Snídaně se členy kibucu a následně prohlídka 

tohoto izraelského fenoménu kolektivního vlastnictví 

a hospodaření. Pokračování ke Galilejskému jezeru, 

které je opředeno mnoha mýty a Ježíšovými zázraky. Plavba 

po jezeře. Návštěva biblického města Capernaum, kde 

z hory Blahoslavení kázal Ježíš a kde se narodil apoštol Petr. 

Prohlídka Tabghy, kde se odehrál zázrak dělení chleba a ryb 

mezi 5 000 poutníků. Přejezd přes náhorní plošinu Golan. 

4. DEN Přejezd do Nazaretu, místa s mnoha vazbami 

na život Svaté rodiny – chrám Zvěstování Panny Marie. 

Následný přejezd do Jeruzaléma, jehož stará část je 

na seznamu památek UNESCO. Prohlídka biblického 

města s dějinami starými 3 000 let.  Vedle náboženských 

míst patří k lákadlům města mohutná Damašská brána, 

chrám Spasitele, citadela, Olivetská hora s Getsemanskou 

zahradou, hrobka Panny Marie, Via Dolorosa – ulice 

Utrpení, kudy podle křesťanské tradice nesl Ježíš svůj kříž. 

5. DEN Den volna v Jeruzalémě nebo možnost 

fakultativního výletu k Mrtvému moři. Přejezd 

do města Qumrán, kde beduíni objevili svitky biblických 

textů Starého zákona. Přejezd do Massady, pouštní 

pevnosti postavené králem Herodem v roce 70 n. l. 

Výjezd lanovkou, prohlídka starobylé synagogy a lázní. 

Na cestě zpět zastávka u Mrtvého moře – možnost 

koupání v tomto nejslanějším jezeře na světě. 

6. DEN Pokračování v prohlídce moderního 

Jeruzaléma. Průjezd kolem budovy parlamentu Kneset, 

která byla otevřena v roce 1966. Budova byla postavena 

z červeného pískovce a byla subvencována rodinou 

Rothschildů. Pokračování kolem Chrámu knihy, kde 

jsou svitky od Mrtvého moře, k Yad Vashem, památníku 

mučedníků a obětí holocaustu, který byl založen v roce 

1953. Pokračování do Betléma, posvátného místa, kde 

se podle legendy narodil král David, Ježíš a kde zemřela 

Ráchel. Prohlídka kostela Narození Páně s Jeskyní narození. 

7. DEN Dopoledne prohlídka hlavního města Izraele. 

Toto místo je vyhlášené krásnou pláží, kosmopolitní 

atmosférou a stavbami z 20. století ve stylu Bauhaus. 

Jaffa je místo staré 3 600 let a je to nejstarší 

přístavní město na světě. Sem se za vlády Šalamouna 

přiváželo cedrové dřevo z Libanonu na stavbu slavného 

chrámu. Odpolední transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Tel Aviv – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 

hotel – letiště, 6 nocí v hotelu ccc, 6× snídani, 6× večeři, 

1× oběd, vstupy, služby česky mluvícího průvodce 

CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 5 450 Kč

celodenní výlet Mrtvé moře, Massada, Qumrán 2 250 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: na vyžádání je možné prodloužení o pobyt 

na pláži v Eilatu, cena od 8 900 Kč/osoba na 3 noci 

se snídaní v hotelu cccd, let Tel Aviv – Eilat – zpět

  Jeruzalém – posvátné místo pro 

židy, křesťany a muslimy (UNESCO)

   Tel Aviv – krásná pláž a stavby 

ve stylu Bauhaus (UNESCO)

   Antické památky v Caesareji

   Malebné pobřežní město Haifa

KULTURA A PAMÁTKY

15. 11. 2016 28 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Haifa

Tel Aviv
Jaffa

Jeruzalém
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Tajemná Persie
BLÍZKÝ VÝCHOD  ÍRÁN

CENA OD: 54 790 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

1. DEN Odlet z Prahy do Teheránu.

2. DEN Brzký ranní přílet do Teheránu, transfer do hotelu, 

krátké volno. Následně celodenní prohlídka hlavního 

města země – národní archeologické muzeum, Šáhovy 

paláce, monumentální věž Svobody zvaná Azadi Tower. 

3. DEN Pokračování do červené vesnice Abyaneh 

a do centra perské civilizace Kašanu, návštěva historické 

zahrady Fin, komplexu Agha Bozorg s madrásou a typického 

starobylého perského domu Borodžerdí s překrásnou 

vnitřní výzdobou. Dojezd do Isfahánu, ubytování. 

4. DEN Celodenní prohlídka věnovaná nejhezčímu 

íránskému městu, které je právem na seznamu UNESCO. 

Návštěva slavného náměstí Nakš-e-Jahan, 

které je druhým největším na světě. Je lemováno 

stěnami s arkádami a jeho dominantou je 

Imámova mešita. Pokračovat budete prohlídkou 

mešity šejka Lotfoláha s krásnými mozaikami, 

trhu Gheisarieh a paláce Chehel Sotoon. 

5. DEN Pokračování v prohlídce města – katedrála 

Vank, páteční mešita ukrytá v odlehlých částech 

městského bazaru, historické mosty přes řeku Zayandeh. 

6. DEN Přejezd do Yazdu, města s největším 

počtem minaretů v zemi. Cestou zastávka ve městě 

výroby koberců – Nain. Prohlídka antropologického 

muzea, starobylé páteční mešity a centra města. 

7. DEN Celodenní prohlídka Yazdu, města, kde se 

nachází řada zoroastriánských chrámů s věčným 

posvátným ohněm – v nejstarším z nich hoří 

od r. 470 n. l. Prohlídka Věží mlčení, kam vyznavači 

ohně přinášeli své mrtvé, aby je nechali sežrat dravými 

ptáky, chrámu Ataškadeh, kde jsou malby proroka 

Zarathuštry, zahrady Dowlat Abad, páteční mešity.

8. DEN Přejezd do Šírázu, cestou zastávka 

ve vesnici Abar Kouh a v Pasargadu, kde je hrobka 

zakladatele perské říše Kyra Velikého (UNESCO). 

9. DEN Celodenní prohlídka Šírázu, 

města zahrad. Komplex Vakil – mešita, 

lázně a bazar, zahrada Narenjestan.

10. DEN Výlet do archeologického areálu 

Persepolis (UNESCO), bývalého hlavního města 

Achajmenovské říše založeného Dariem Velikým 

roku 522 př. n. l. Dále prohlídka Nákš-e-Rostám, 

kde se nacházejí hrobky perských králů a starobylé 

reliéfy. Návrat do Šírázu, zastávka u Korálové brány, 

prohlídka zahrady Eram (UNESCO) a mauzolea 

slavných rodáků – básníků Háfeze a Sádího. 

11. DEN Volno do transferu na letiště, 

odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Teherán, Šíráz – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

10 nocí v hotelu ccc/cccc (první a poslední noc 

neplnohodnotná), 8× snídani, dopravu klimatizovaným 

minibusem, vstupy dle programu, 2 lahve vody/osoba/den, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 8 700 Kč

9× večeře 5 060 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 

vízum (2 000 Kč)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: přílet je brzy ráno (D2), v ceně je ubytování 

a snídaně po příletu; odlet je brzy ráno (D11), v ceně je 

ubytování bez snídaně do transferu na letiště; v cestovním 

pase (jediná možná varianta je biometrický pas) nesmí 

být razítko z izraelských hraničních přechodů; ženy 

musí během zájezdu nosit šátek a nepřiléhavý oděv

  Pohádkové město Isfahán

  Nain a starobylý akvadukt

  Yazd a větrné věže, tzv. badgiry

  Archeologický areál Persepolis

  Poutní místo Šíráz

KULTURA A PAMÁTKY

Teherán

Isfahán

Kašan

Yazd

Persepolis

22. 10. 2016 54 790 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Šíráz
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Když nezapomenutelnou dovolenou, tak exotickou! 

Objevujte ráje na zemi, tajemství dávných civilizací 

či nespoutanou přírodu. S námi máte daleké země 

jako na dlani.

CHARAKTERISTIKA

Oblast exotických zemí zahrnuje velmi rozsáhlé území, které spojuje to, že vše je trochu 

jinak, než jsme zvyklí z domova – místní zvyky, pravidla, důraz na to, co je důležité, čas, 

podnebí, zkrátka nekončící výčet. Ale je to na druhou stranu to, co je v zemích této oblasti 

velkým magnetem, protože kde jinde si můžete na vlastní kůži rozšířit svoje obzory než 

zde. A tak už jen zbývá si vybrat, jestli preferujete pouze cestování po památkách, a pak 

můžete prozkoumat třeba Čínu, Gruzii nebo Peru, nebo si vedle poznání chcete i odpo-

činout – pak doporučujeme například okruhy na Kubě, Filipínách nebo v Thajsku. Pokud 

se chcete vydat do vzdálených destinací poprvé a máte obavy z velmi rozdílného klimatu 

nebo kultury, tak dobrým doporučením bude USA nebo Kanada. A chcete-li naopak ex-

trémnější zážitky, otevřete stránky třeba u Ugandy, Madagaskaru nebo Severní Korey.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Poznejte Dubaj a Omán jinak než jako plážové destinace. Plavte se s námi po Nilu nebo 

zažijte atmosféru Pohádek tisíce a jedné noci v Indii či na Srí Lance. Prozkoumejte 

divokou přírodu Keni, Zanzibaru, Ugandy nebo Madagaskaru. Pohostinnost, vynikající 

kuchyně a spousty skutečně exotických zážitků na vás čekají v Thajsku nebo ve Viet-

namu či na Filipínách. Temperament Karibiku a Střední Ameriky poznáte při návštěvě 

Kuby, Peru nebo Mexika. Pokud toužíte poznávat taje starých orientálních kultur, vyrazte 

do Kambodže, na Bali nebo na Borneo. A svobodu „on the road“ nemůžete lépe okusit 

jinde, než v USA nebo Kanadě. Třešničkou na dortu jsou exkluzivní zážitky, jako je třeba 

jízda po Réunionu na harleji nebo poznání New Orleans ze sedla kola se sklenkou oro-

seného piva.  

PRAKTICKÉ TIPY

Takovou barevnou paletu perel, jako v Číně, neseženete nikde na světě. Ananas, který 

si koupíte doma, nikdy nebude chutnat jako ten z tropického sluníčka v Asii. Chuť curry 

z Indie a čerstvého koření ze Zanzibaru nikdy nezapomenete. Všichni vaši přátelé si 

budou vyprávět o nezaměnitelné chuti mojita z bílého rumu z Kuby nebo Brazílie. Kvalitní 

trička z USA ocení celé vaše okolí. A obohacení jinou civilizací si ponesete už navždy. 

 exotické zážitky

TO NEJLEPŠÍ – VÝBĚR NAŠICH TIPŮ

   Safari v Keni

   Florida jako rodinný výlet

   Krása architektury staré Kuby
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ČÍNA  Luoyang, Longmenské jeskyně, vrchol buddhistického sochařského 
umění. BRAZÍLIE  Rio de Janeiro – letecký pohled na město se sochou Krista 
Spasitele. KUBA  Havana – nostalgie starého centra a jeho koloniálních staveb. 
SRÍ LANKA  Sigiriya, nádherný palác postavený na vysoké skále. KEŇA  
Safari v podhůří mystické hory Kilimandžáro. USA  Florida – marina, sluníčko, 
pláž a vše, co k pohodě koupání v této oblasti USA patří.
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Plavba po Nilu, program Nefro
AFRIKA  EGYPT

CENA OD: 23 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

1. DEN Odlet z Prahy/Brna/Ostravy 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 Hora. 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, v 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/Brno/

Ostrava – Hurghada – Praha/Brno/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 

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 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, vízum

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

POZNÁMKA: pro pobyt v Hurghadě je možno 

si vyžádat jakýkoliv další hotel z nabídky letního 

katalogu CK FISCHER 2016, cena na vyžádání

  Luxor a Karnak, Alej sfi ng

  Archeologická lokalita Abú Simbel

  Údolí králů, chrám královny 

Hatšepsut, Memnonovy kolosy

  Hurghada – koupání a odpočinek

PLAVBA

24. 5. | 18. 10. 2016 23 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Luxor

Hurghada

Abú Simbel

Asuán
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Plavba po Nilu, program Amón
AFRIKA  EGYPT

CENA OD: 23 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

3. 5. | 27. 9. 2016 23 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

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 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 Prohlídka největšího egyptského chrámu, 

který je zasvěcen bohu Horovi. Pokračování do Kom 

Omba, místa, jehož název znamená hora zlata. 

Prohlídka chrámu zasvěceného dvěma bohům – 

Sobekovi, 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, jenž 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.–10. 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 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj  6 490 Kč

SLEVY:

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 200 Kč 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, vízum 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16

  Edfu – chrám boha Hora

  Luxor, největší klenot Egypta

  Unikátně položený chrám ve Philae

  Hurghada – koupání a odpočinek

PLAVBA

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Luxor

Hurghada

Asuán
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1. DEN Odlet z Prahy do Dubaje. Po příletu 

transfer do hotelu v Dubaji. Večeře v hotelu.

2.–4. DEN Individuální volno, možnost nákupů, koupání, 

procházek starým městem Dubaje. Možnost dokoupení 

fakultativních výletů na místě (nejsou v ceně zájezdu):

Dubaj City Tour – poznáte nejznámější místa tohoto 

fascinujícího města, nasednete na loď Abra, která 

vás převeze na arabský trh se zlatem a kořením.

Nezapomenutelná Dubaj – budete obdivovat 

novou Dubaj, navštívíte nejvyšší budovu světa Burj 

Khalifa, kde ze 124. patra shlédnete na město, 

zažijete atmosféru typického arabského trhu. 

5. DEN Snídaně. Individuální volno, odlet z Dubaje 

do Muscatu, ubytování v hotelu, večeře.

6. DEN Po snídani odjezd do Rustaq Fort, návštěva 

islámské pevnosti. Navštívíte Nakhal s jeho legendárním 

opevněním ze 17. století a pouštními minerálními termálními 

prameny. Návrat do Muscatu, večeře, nocleh v hotelu.

7. DEN Snídaně. Prohlídka starého města 

i moderních čtvrtí, jejichž architektura na sebe přirozeně 

navazuje. Navštívíte Grand Mosque a muzeum 

Bait Al Zubar, kde se seznámíte s ománskou 

historií. Večeře v hotelu, nocleh v hotelu.

8. DEN Po snídani odjezd na letiště, odlet 

do Prahy s přestupem v Dubaji.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Dubaj – Muscat – Dubaj – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 7 nocí v hotelech cccc, 7× polopenzi, vstupy 

dle programu v Ománu, přepravu klimatizovaným 

vozem 4×4, služby anglicky hovořícího průvodce, 

u větších skupin česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

Dubaj City Tour od 990 Kč

Nezapomenutelná Dubaj od 2 750 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum do Ománu 

(10 OMR), fakultativní výlety během pobytu v Dubaji, 

nápoje během večeří v hotelech, osobní výdaje

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 4

Dubaj a malý okruh Ománem
ASIE  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

  Střet dvou světů – supermoderní 

Dubaje a stále tradičního Muscatu

  Úžasná atmosféra arabských trhů

  Okouzlující krajina kombinující 

nehostinnou poušť a úrodná zelená 

vádí

  Středověké pevnosti v pouštních 

městech

KULTURA A PAMÁTKY

10. 1. | 7. 5. | 20. 3. | 10. 4. 2016 39 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dubaj

Rustaq Nakhal
Muscat
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Fascinující Salalah
ASIE  OMÁN

CENA OD: 39 900 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

7. 1. | 25. 2. | 18. 3. 2016 39 900 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Odlet z Prahy, transfer do hotelu 

v Salalah, nocleh.

2. DEN Návštěva muzea kadidla, ovocných 

plantáží, mešity Sultána Qaboose. V závěru 

dne prohlídka paláce Al Husn a tradičního trhu 

Al Haffa Souk. Nocleh v hotelu, večeře.

3. DEN Snídaně. Cesta do starého beduínského 

města Thumrait, dále do pouště Al Nejd, adrenalinová 

jízda džípy mezi písečnými dunami čtvrté největší 

pouště světa Rub Al Khali. Pozorování západu slunce. 

Přesun do pouštního tábora k občerstvení (datle, 

arabská káva), možnost jízdy na velbloudech. Večer 

bude zakončen BBQ včetně ochutnávky tradiční 

vodní dýmky shisha. Nocleh v kempu v poušti.

4. DEN Snídaně. Poznávání pouště Rub Al Khali 

s návštěvou legendárního starověkého království Ubar 

s jeho „ztraceným městem“ (lokalita na seznamu UNESCO). 

Při návratu zpět do Salalah zastávka v beduínském 

městě Thumrait, typicky arabský piknik, na závěr 

zastávka ve Wadi Dawka. Nocleh v hotelu, večeře.

5. DEN Po snídani prohlídka Ayn Sahalnoot, jednoho 

z nejkrásnějších míst pohoří Dhofar. Zastavení

ve Wadi Ayun, odpoledne návštěva hrobky proroka Joba. 

Na závěr dne procházka po dvou nejkrásnějších plážích 

oblasti – Mughsayl a Fazayah. Nocleh v hotelu, večeře.

6. DEN Snídaně. Návštěva rybářské vesničky Taqah 

s hradem Taqah, ofi ciálním sídlem guvernéra oblasti. 

Pokračování do starověkého města Sumharam 

(Khor Rohri), součásti světového kulturního

dědictví UNESCO. Hlavní město oblasti Dhofar – Mirbat. 

Na cestě zpět do Salalah pak zastávka u přírodních 

pramenů Ayn Razat. Nocleh v hotelu, večeře.

7. DEN Snídaně. Volný čas v hotelu. Možnost 

koupání, relaxace či individuální návštěvy Salalah 

spojené s nákupy. Nocleh v hotelu ccccc, večeře.

8. DEN Návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Salalah – Praha, letištní taxy a další poplatky, 6 nocí 

v hotelech ccccc, 6× polopenzi, 1 noc v pouštním 

kempu s polopenzí, vstupy dle programu v Ománu, 

přepravu dle programu, služby anglicky hovořícího 

průvodce, u větších skupin česky mluvícího průvodce

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (10 OMR)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 4

  Okouzlující orientální krajina 

kombinující nehostinnou poušť, 

nádherné pláže a úrodná zelená vádí

  Salalah – město parfémů s věčnou 

vůní kadidla

  Pouštní dobrodružství aneb 

beduínem na zkoušku

  Odpočinek a relaxace u břehů 

Indického oceánu

PŘÍRODA

Thumrait

Salalah

Mughsayl

Wadi

Ayun

Mirbat
Taqah

Ubar

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Malebná příroda Madagaskaru
AFRIKA  MADAGASKAR

CENA OD: 79 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9

1. DEN Odlet z Prahy nebo Vídně. Přílet do hlavního 

města Madagaskaru, transfer do hotelu Maison 

Gallieni. Tato starobylá budova byla postavena 

v roce 1879 a sloužila jako první banka ostrova. 

Možnost individuální prohlídky Antananariva, města 

ležícího 1 200 m n. m., obklopeného horami. 

2. DEN Transfer na letiště, přelet na ostrov 

Sainte Marie, který patří k zapomenutým rájům 

světa a je ideálním místem k odpočinku. Během 

svého pobytu můžete pozorovat rozmanitou přírodu, 

bohatý mořský svět s největším lákadlem – velrybami 

a delfíny – a také lemury, chameleony a barevnou 

faunu. Transfer do Sainte Marie Lodge, ubytování. 

3.–7. DEN Volno na ostrově, které využijete ke třem 

jednodenním výletům. Výlet č. 1 – terénním autem 

průjezd místními vesnicemi a rýžovými políčky 

na opuštěné pláže – koupání ve vlnách, přírodních 

jezírkách. Součástí výletu je oběd formou pikniku. 

Výlet č. 2 – pěší túra na východě ostrova. Ranní odjezd 

na pobřeží, procházka – seznámení s místní fl órou, druhy 

stromů, životem na vesnicích. Součástí výletu je oběd 

formou pikniku a volno na koupání. Výlet č. 3 – lodí 

za velrybami, které patří k velkým atrakcím ostrova. 

8. DEN Po snídani transfer na letiště, 

přelet zpět na Madagaskar do Antananariva. 

Transfer do hotelu Maison Gallieni. 

9. DEN Volno do transferu na letiště, 

odlet zpět do Prahy nebo Vídně.

10. DEN Přílet do Prahy nebo Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň –

Antananarivo – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), 

letištní taxy a další poplatky, přelet Antananarivo –

Sainte Marie – Antananarivo, 9 nocí v hotelech 

(Madagaskar – hotel Maison Gallieni, Sainte 

Marie Lodge), 9× polopenzi, 3 jednodenní 

výlety (v angličtině), transfery z/na letiště

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 9 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 

nápoje, vízum (v současné době zdarma)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: při nepřízni počasí může být celodenní 

výlet za velrybami nahrazen alternativním výletem

  Největší město ostrova 

Antananarivo

  Pirátský ostrov Sainte Marie

  Sezónní migrace obřích velryb

PŘÍRODA

1. 7. – 15. 9. 2016 79 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Antananarivo

Sainte Marie
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Za krásami Madagaskaru
AFRIKA  MADAGASKAR

CENA OD: 98 790 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/8

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet do hlavního města Madagaskaru, transfer 

do hotelu. Možnost individuální prohlídky Antananariva, 

města ležícího 1 200 m n.m., obklopeného horami. 

3. DEN Transfer na letiště, přelet 

do Antsiranana na severu země, které je 

významným přístavním městem. Ubytování. 

4. DEN Dopoledne přejezd do Joffree Ville 

a do Jantarových hor (Amber Mountain), 

vulkanického pohoří s překrásnou vegatací, jezery 

a vodopády. Odpoledne přesun do Ankarany 

přes vesnice, kde se dobývají safíry.  

5. DEN Dopoledne prohlídka národního parku 

Ankarana a jeho známé části – vápencových 

útvarů Tsingy. Možnost vidět lemury. 

6. DEN Přejezd do přístavu v Ankify a pokračování 

lodí do Nosy Be. Transfer do plážového resortu. 

7. DEN Celodenní výlet na ostrov Nosy 

Komba a Takinely, nejnavštěvovanější oblasti 

na setkání s volně žijícími lemury a místa 

na potápění za barevným korálovým útesem. 

8.–9. DEN Volno v resortu v Nosy Be. 

10. DEN Transfer na letiště, přelet zpět do Antatanariva, 

volno a celodenní možnost využití hotelu – do nočního 

transferu na letiště – a odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Antananarivo – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

přelet Antananarivo – Diego, Tulear – Antananarivo, 

8 nocí v hotelu ccc/cccc, 8× snídani, 7× večeři 

(D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9), dopravu, vstupy a aktivity 

dle programu, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 11 390 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

spropitné, vízum (v současné době zdarma)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16

  Město Antananarivo s mnoha 

budovami v koloniálním stylu

  Nezapomenutelná krajina v okolí 

Antsiranana

  Národní park Amber Mountain

PŘÍRODA

1. 4. | 1. 11. 2016 98 790 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Antananarivo

Antsiranana

NP Ankarana
Nosy Be

NOVINKA
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Třídenní Selous safari a pobyt na Zanzibaru
AFRIKA  TANZANIE A ZANZIBAR

1. DEN Odlet z Prahy s přestupem v Dubaji.

2. DEN Přílet na Zanzibar, transfer, ubytování 

v hotelu Reef & Beach Resort.

3. DEN Transfer z hotelu na letiště, odlet 

do národního parku Selous o rozloze 

54 600 km2. Park není obydlen stálými obyvateli. 

Největší řekou Selous je Rufi j, která se vlévá 

do Indického oceánu. Národní park byl založen v roce 

1982 a byl pojmenován po Frederikovi Selousovi, 

britském objeviteli. Po příletu se ubytujete a absolvujete 

první část programu – projížďka po řece Rufi j, 

následuje oběd v buši a návštěva domorodé vesnice.

4. DEN Snídaně, celodenní safari v rezervaci, 

přeprava SUV 4×4 s anglicky mluvícím průvodcem, 

BBQ večeře spojená s domorodým představením.

5. DEN Snídaně, odjezd z kempu na letiště, 

odlet na Zanzibar spojené s air safari, transfer 

do hotelu Reef & Beach Resort, ubytování 

v Luxury Suite, počátek all inclusive programu.

6.–13. DEN Pobyt v hotelu s all incluisve programem.

14. DEN Ve večerních hodinách odlet ze 

Zanzibaru do Prahy s přestupem v Dubaji.

15. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Zanzibar – Praha, leteckou přepravu Zanzibar – 

Tanzanie – Zanzibar, letištní taxy a další poplatky, 

vstupné do parku, 2 noci v kempu s bazénem, 

2× plno penzi během okruhu, 11 nocí v hotelu Reef 

& Beach Resort ccc, 11× program all inclusive

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum (cca 50 USD/osoba), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Největší africká přírodní rezervace

  Součást světového dědictví 

UNESCO

  Území je neobydlené lidmi

  Možnost spatřit vzácného černého 

nosorožce

PŘÍRODA

celoročně kromě dubna a května

(na vyžádání) od 60 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Zanzibar

Selousova 

rezervace
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CENA OD: 60 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/14
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1. DEN Odlet z  Prahy do Mombasy.

2. DEN Transfer z letiště do hotelu na pláži, 

individuální volno, koupání, večeře a nocleh 

v Mombasa Beach Hotelu.

3. DEN Po snídani odjezd z Mombasy do národního 

parku Tsavo East (cca 3 hod.), projížďka parkem, 

pozorování krajiny a zvířat. Národní park je znám díky 

načervenalému zbarvení zde žijících slonů, ubytování 

ve VOI Safari Lodge, která se nachází v savaně 5 km 

od hlavní silnice Nairobi – Mombasa. Večeře a nocleh.

4. DEN Po snídani odjezd terénním automobilem 

na celodenní safari, národní park je jedním 

z největších nejen v Africe, ale i na zeměkouli. 

Celá oblast je pokryta savanami a také je velmi 

typická vzrostlými baobaby. Večeře a nocleh. 

5. DEN Snídaně, ranní safari, které je nejvhodnější 

pro pozorování divoké zvěře, odjezd do Mombasy 

a transfer do hotelu Neptune Paradise Beach Resort 

na pláži Diani, večeře, počátek programu all inclusive.

6.–9. DEN Individuální volno, koupání, možnost 

zakoupení fakultativních výletů.

10. DEN Transfer z hotelu na letiště 

v Mombase, odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Mombasa – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

transfer letiště – hotel – letiště, 2× ubytování 

během safari, 2× plnou penzi včetně 1 litru vody 

na osobu, 1 noc v Mombase, 1× polopenzi, 

vstupné do národních parků, pozorování zvěře 

dle programu, dopravu džípem či minibusem, 

služby místních anglicky hovořících průvodců, 

5 nocí v hotelu Neptune Paradise Beach 

Resort cccc, 5× program all inclusive

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum (51 USD/osoba), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

CENA OD: 69 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

  Blízkost pobřeží a pobytových 

oblastí

  Obrovské množství zvěře

   Jeden z nejstarších NP v Keni

   Jedinečná možnost spatřit 

„velkou pětku“

PŘÍRODA

Národní park Tsavo East
AFRIKA  KEŇA

celoročně (na vyžádání) od 69 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Mombasa

Tsavo East

Nairobi
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CENA OD: 82 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

celoročně (na vyžádání) od 82 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

1. DEN Odlet z Prahy do Nairobi.

2. DEN Přílet do Nairobi, transfer 

do Eka Hotelu, volný program.

3. DEN Po snídani vyrazíte na safari. 

Návrat v pozdních odpoledních hodinách. 

Večeře a volný program.

4. DEN Po obědě návštěva jezera Naivasha, 

návrat do hotelu na večeři, volný program.

5. DEN Celodenní výlet k jezeru Nakuru.

6. DEN Odjezd do Masai Mara, ubytování 

v Mara Sopa Lodge, volný program.

7. DEN Prohlídka masajské vesnice, po obědě 

safari, návrat do lodge, večeře a volný program.

8. DEN Ráno transfer do Nairobi a odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Nairobi –

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 

hotel – letiště, 5× ubytování během safari, 5× plnou 

penzi, 1 noc v Nairobi, vstupné do národních parků, 

pozorování zvěře dle programu, dopravu džípem či 

minibusem, služby místních anglicky hovořících průvodců

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum (51 USD/osoba), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Keňou křížem krážem
AFRIKA  KEŇA

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

  Pozorování zvěře v jejím přirozeném 

prostředí

  Jezero Nakuru, které je domovem 

tisíců plameňáků

  Tři dny v národním parku Masai 

Mara ve společnosti lvů, zeber, 

slonů a dalších zvířat

PŘÍRODA

Mombasa

Amboseli

Nairobi

Masai Mara

jezero Nakuru

jezero Naivasha
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Uganda a gorily
AFRIKA  UGANDA

CENA OD: 143 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Odlet z Prahy do Ugandy – Entebbe 

a přejezd do Kampaly, ubytování. 

2. DEN Po snídani pokračování na jih země 

přes Masaku se zastávkou na rovníku a dojezd 

na ubytování u jezera Mburo ve stejnojmenném 

národním parku. Tento park patří mezi nejmenší v zemi, 

tvoří ho soustava pěti jezer a je lákadlem pro všechny 

milovníky přírody. Odpoledne projížďka – safari v parku. 

3. DEN Ranní a odpolední safari v národním parku, 

fakultativně možné za doplatek safari na koni. 

4. DEN Dopoledne přejezd do národního parku 

Bwindi – průjezd místními vesnicemi, malebnou 

krajinou Ugandy, odpoledne dojezd na ubytování 

v oblasti výskytu goril (Sanctuary Gorilla Camp), 

volno, možnost návštěvy místní vesnice.

5. DEN Dopoledne setkání s rangery z národního 

parku, kteří vás seznámí s pravidly výpravy za gorilami. 

Poté výprava v malých skupinách (max. 8 osob) 

a odpoledne návrat a volno na odpočinek. 

6. DEN Další den, který strávíte v oblasti kolem goril. 

V této oblasti se nachází cca 320 horských goril, ale cestou 

se seznámíte i s další fl órou a faunou charakteristickou 

pro tuto oblast a také typickými místními kmeny. 

7. DEN Transfer na letiště v Kihihi, návrat 

do Entebbe a pokračování zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Entebbe – Praha (v optimální knihovací třídě), 

letištní taxy a další poplatky, přelet Kihihi – Entebbe, 

vstup do národního parku (trekking za gorilami), 

služby anglicky mluvícího průvodce (řidiče), 6 nocí 

v hotelu ccc/cccc, 6× snídani, 4× oběd (D2, D3, 

D4, D5), 4× večeři (D2, D3, D4, D5), nápoje během 

pobytu v ceně (D4–D5, kromě značkových nápojů), 

dopravu během programu (během safari 

terénními vozidly)

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 39 900 Kč

safari na koni (3 hodiny)  2 850 Kč 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum (100 USD), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: trekking za gorilami je možný pro 

osoby od 15 let, doporučujeme pevnou obuv 

a nepromokavé oblečení; alternativně lze zvolit cenově 

vyšší typ zájezdu s místním přeletem do oblasti 

výskytu goril; při více osobách než 2 bude cena 

upravena (směrem dolů); na přelet Kihihi – Entebbe 

je možné pouze zavazadlo z měkkého materiálu 

s váhou do 15 kg; pro více než 2 osoby sleva

  Město Masaka u Viktoriina jezera, 

kde prochází rovník

  Jezero Mburo, sen každého 

fotografa

  Národní park Bwindi – poslední 

volně žijící gorily horské

PŘÍRODA

1. 1. – 31. 3. 2016 156 490 Kč

1. 4. – 20. 6. | 1. 11. – 19. 12. 2016 143 490 Kč

21. 6. – 20. 10. | 20. 12. – 31. 12. 2016 169 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NP Bwindi

Entebbe

Kampala

Mburo

NOVINKA
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Velký okruh Jihoafrickou republikou
AFRIKA  JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

CENA OD: 73 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet do Johannesburgu, 

krátká prohlídka Pretorie.

3. DEN Panorama Route, kaňon řeky 

Blyde River, Bourke’s Luck Potholes, God’s 

Window, Pilgrim’s Rest, Gras Kop.

4. DEN Národní park Kruger, celodenní 

putování za zvířaty v otevřených vozidlech. 

5. DEN Svazijsko, nezávislý stát.

6. DEN Rezervace Hluhluwe.

7. DEN Durban – prohlídka města včetně 

botanické zahrady, přelet do Port Elizabeth.

8. DEN Národní park Tsitsikama, krátký 

trek. Pštrosí farma v Oudtshoornu. 

9. DEN Mossel Bay – prohlídka včetně 

muzea mušlí, přejezd do Kapského Města.

10. DEN Kapské Město, Stolová hora, 

vinice ve Stellenbosch – ochutnávka. 

11. DEN Mys Dobré naděje, krátká plavba lodí 

k Seal Island. Kolonie tučňáků na Boulder’s Beach.

12. DEN Odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Johannesburg, Kapské Město – Praha, leteckou 

přepravu Durban – Port Elizabeth, letištní taxy a další 

poplatky, 10 nocí v hotelech ccc, 10× snídani, 

2× večeři, 1× oběd, 1× ochutnávku vína, vstupy dle 

programu, přepravu klimatizovaným mikrobusem 

či autobusem, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 7 700 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 200 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Kaňon řeky Blyde River 

s nádhernými vyhlídkami

  Národní park Kruger

  Národní park Tsitsikama

  Kapské Město se Stolovou horou

  Boulder’s Beach – písečné pláže 

s koloniemi tučňáků

PŘÍRODA

25. 3. | 24. 9. 2016 73 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Hluhluwe

Port Elizabeth

Kapské Město

Oudtshoorn

Mossel Bay

Durban

Blyde Rider

NP Kruger
Pretoria

Johannesburg
Svazijsko
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Ochutnávka Jihoafrické republiky
AFRIKA  JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

CENA OD: 66 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/6

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet do Kapského Města, transfer do hotelu, 

ubytování a krátké volno. Následně prohlídka Kapského 

Města a dojezd na vyhlídku na Stolovou horu lanovkou. 

Prohlídka mysu Dobré naděje. Večeře na uvítanou. 

3. DEN Celodenní výlet na poloostrov Cape, průjezd 

exkluzivními čtvrtěmi u zálivu Bantry, Camps a Hout. 

Plavba lodí k ostrovu Seal a pokračování do národního 

parku Cape Peninsula. Na pláži Boulders setkání 

s kolonií tučňáků a námořní vesnička Simon´s Town. 

4. DEN Výlet do oblasti vinic – návštěva historických 

měst Stellenbosch a Franschhoek, prohlídka 

včetně typického oběda a ochutnávky vína a sýra. 

5. DEN Přejezd do soukromé rezervace Aquila, 

ubytování a odpolední vyjížďka na safari. 

6. DEN Brzy ráno vyjížďka za zvěří, následně návrat zpět 

do Kapského Města, volno na vlastní prohlídku města. 

7. DEN Celodenní výlet za žraloky. Mezi ostrovy Geyser 

Rock a Dyer je mělká úžina zvaná Žraločí ulička – a toto 

místo je považováno za nejlepší na světě na ponory 

v kleci k velkým bílým žralokům. Tito predátoři mají navíc 

v oblasti díky velkému počtu lachtanů dostatek potravy. 

Loď vás zaveze do oblasti Gansbaai, která je ideální 

pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet možnost blízkého setkání 

s těmito tvory. Potápěčská zkušenost není potřeba.

8. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Kapské Město – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

6 nocí v hotelu ccc/cccc , 6× snídani, oběd 

(D3, D4, D5, D7), večeři (D2, D3, D4, D5), dopravu 

klimatizovaným autobusem, vstupy a aktivity dle 

programu, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 14 000 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: výlety lodí za žraloky a tučňáky jsou 

výlety do přírody, v případě velké nepřízně počasí je 

nnelze absolvovat a je nabídnut alternativní program

  Kapské Město s výhledem 

ze Stolové hory

  Ponor za žraloky v Shark Alley

  Ochutnávka vyhlášených 

jihoafrických vín

  Safari v soukromé rezervaci

PŘÍRODA

29. 6. 2016 66 990 Kč

15. 11. 2016 74 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Harley-Davidson Fly & Drive
AFRIKA  RÉUNION

CENA OD: 45 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/5

1. DEN Odlet na Réunion.

2. DEN Saint Gilles les Bains – odpoledne 

vyzvednutí motocyklu Harley-Davidson.

3. DEN Vulkán.

4. DEN Cilaos – návštěva Cilaos přes 

421 zatáček – nádherné hory s termálními prameny.

5. DEN Saint Gilles les Bains – odevzdání 

motocyklu, transfer zpátky do hotelu. Pobyt na pláži, 

návštěva městečka Saint Gilles les Bains.

6. DEN Saint Gilles les Bains – volný program.

7. DEN Odlet (nebo prodloužení pobytu).

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Réunion – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

5 nocí v hotelu Le Recif ccc, 5× snídani, 

transfery v destinaci, pronájem Harley-Davidson 

Sportster 883cc na 2 dny (400 km), pojištění

CENA NEZAHRNUJE: vratný depozit 1 500 €, 

cestovní pojištění, 0,4 € za každý další km, 

pobytovou taxu cca 1 €/osoba/den

POZNÁMKA: pro zapůjčení motocyklu je nutné 

vlastnit řidičský průkaz minimálně 3 roky (věk 

řidiče minimálně 25 let), cestovní pas a kreditní 

kartu (VISA/MasterCard) na stejné jméno

  Jedinečný zážitek z poznávání 

ostrova na motocyklech 

Harley-Davidson

  421 zatáček k srdci ostrova Cilaos

  Návštěva městečka Saint Gilles

les Bains

FLY & DRIVE

celoročně (na vyžádání) od 45 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Malý okruh Fly & Drive
AFRIKA  RÉUNION

CENA OD: 43 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/7

1. DEN Odlet na Réunion.

2. DEN Přílet na Réunion, vyzvednutí 

automobilu na letišti. Východní část ostrova, 

která je bohatá na vodopády a vegetaci.

3. DEN La Plaine des Palmistes – Belouve. 

Návštěva La Plaine des Palmistes, kde se pěstuje 

čaj na plantážích, a tropického lesa Belouve.

4. DEN Vulkán – kaldera Pas de Bellecombe. 

Budete uchváceni měsíční scenérií a vulkanickým okolím.

5. DEN Jih ostrova – proudy lávy, květy, 

vanilkové plantáže, různé druhy rostlin.

6. DEN Petite Ile – jih ostrova – divoké pobřeží.

7. DEN Cilaos – Saint Gilles les Bains – překrásné 

srdce ostrova. Nádherné hory, termální prameny, 

údolí. Poté cesta do Saint Gilles les Bains, které 

je nazýváno malým Saint Tropez Réunionu.

8. DEN Západní pobřeží – nádherné 

výhledy na kalderu Cirque Mafate.

9. DEN Odlet (nebo prodloužení pobytu).

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Réunion – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

7 nocí v hotelech (1× Relais des Cimes cc, 

1× La Ferme du Pommeau cc, 1× Les Geraniums cc,

1× Viex Cep cc, 1× L’orky Mel cc, 2× Allamanda cc),

7× snídani, půjčení automobilu kategorie A

CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek za převzetí 

automobilu 35 € (platba na místě), cestovní 

pojištění, pobytovou taxu cca 1 €/osoba/den

POZNÁMKA: pro zapůjčení automobilu je nutné 

vlastnit řidičský průkaz (věk řidiče dle kategorie 

auta, minimálně 21 let), cestovní pas a kreditní 

kartu (VISA/MasterCard) na stejné jméno

  Tropický les Belouve

  Srdce ostrova Cilaos

  Vodopády v Cirque de Salazie

FLY & DRIVE

celoročně (na vyžádání) od 43 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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New York
SEVERNÍ AMERIKA   USA

CENA OD: 46 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 6/5

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, transfer do hotelu.

2. DEN Prohlídka Lower Manhattanu – plavba 

lodí po řekách Hudson a East River. Následně 

okružní prohlídka největších atrakcí Manhattanu – 

Battery Park, Wall Street se slavnou burzou, 

China Town, Brooklyn Bridge aj. – vyhlídkovým 

autobusem. Během dne možnost fakultativního letu 

helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody.

3. DEN Pokračování prohlídky Manhattanu, 

částí Midtown a Uptown Manhattan. Poznejte 

Broadway, oblast Central Parku a 5. Avenue. Společně 

navštívíte vyhlídku na střeše mrakodrapu Rockefeller 

Center a projdete si slavné Times Square. 

4. DEN Celodenní volno na Manhattanu, možnost 

individuální návštěvy muzeí, galerií nebo turistických 

atrakcí. Jako bonus dostanete vstupenku na Empire 

State Building, dominantu Manhattanu. 

5. DEN Volno do transferu. 

6. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

New York – Praha, letištní taxy a další poplatky, 4 noci 

v hotelu ccc, dopravu klimatizovaným minibusem, vstupy 

dle programu, službu česky mluvícího průvodce, plavbu 

lodí kolem sochy Svobody, vstupenku na Empire State 

Building a Rockefeller Center – vyhlídka na Manhattan 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 15 300 Kč

let helikoptérou 3 900 Kč

vstupenka na muzikál od 2 700 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: snídani, spropitné, 

poplatek za ESTA (cca 14 USD) 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

POZNÁMKA: poskytovatelem a organizátorem 

služeb je CK AMERICA TOURS

  Okružní jízda po Manhattanu

  Central Park – oáza klidu 

v jinak rušném velkoměstě

  Ráj pro ty, kteří rádi nakupují

  Neopakovatelná atmosféra 

večerního Times Square

KULTURA A PAMÁTKY

6. 1. | 13. 2. 2016 46 990 Kč

12. 3. 2016 47 990 Kč

9. 4. 2016 48 990 Kč

7. 5. | 4. 6. 2016 49 990 Kč

2. 7. 2016 53 990 Kč

27. 8. | 3. 12. 2016 55 990 Kč

31. 8. | 24. 9. | 22. 10. 2016 54 990 Kč

12. 11. 2016 52 990 Kč

28. 12. 2016 76 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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U
S

A
New York a Miami Beach
SEVERNÍ AMERIKA   USA

CENA OD: 58 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, transfer do hotelu.

2. DEN Prohlídka Lower Manhattanu – plavba 

lodí, během níž se vám naskytnou jedinečné pohledy 

na Manhattan a sochu Svobody. Následně okružní 

prohlídka největších atrakcí Manhattanu – Battery 

Park, Wall Street se slavnou burzou, China Town, 

Brooklyn Bridge aj. – vyhlídkovým autobusem. Během 

dne možnost fakultativního letu helikoptérou 

nad Manhattanem a sochou Svobody.

3. DEN Pokračování prohlídky Manhattanu, 

částí Midtown a Uptown Manhattan. Poznejte 

Broadway, oblast Central Parku a 5. Avenue. Společně 

navštívíte vyhlídku na střeše mrakodrapu Rockefeller 

Center a projdete si slavné Times Square. 

4. DEN Celodenní volno na Manhattanu, možnost 

individuální návštěvy muzeí, galerií nebo turistických 

atrakcí. Jako bonus dostanete vstupenku na Empire 

State Building – navštivte tuto dominantu 

Manhattanu. V pozdním odpoledni odlet do Miami, 

po příletu transfer do hotelu, ubytování. 

5. DEN Dopoledne orientační okruh po Miami a Miami 

Beach, po zbytek dne volno k pobytu na pláži. 

6. DEN Volno, fakultativní možnost celodenního 

výletu na ostrov Key West – nejjižnější bod 

kontinentálních USA v Karibském moři. 

7. DEN Volno.

8. DEN Dopoledne volno, odpoledne 

transfer na letiště, odlet.

9. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – New 

York, Miami – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

7 nocí v hotelu ccc, 4× snídani (během pobytu 

v Miami), dopravu klimatizovaným minibusem, vstupy 

dle programu, služby česky mluvícího průvodce, plavbu 

lodí kolem sochy Svobody, vstupenku na Empire State 

Building a Rockefeller Center – vyhlídka na Manhattan

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 19 200 Kč

let helikoptérou 3 900 Kč

vstupenka na muzikál od 2 700 Kč

 celodenní výlet na ostrov Key West 2 400 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 400 Kč

CENA NEZAHRNUJE: snídani během pobytu v New 

Yorku, spropitné, poplatek za ESTA (cca 14 USD)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 

POZNÁMKA: pobyt v Miami lze prodloužit; poskytovatelem 

a organizátorem služeb je CK AMERICA TOURS

  Plavba lodí a socha Svobody 

na vlastní oči

  Výhled na Manhattan z ptačí 

perspektivy

  Krásné koupání a nekončící 

noční život na Miami Beach

KULTURA A PAMÁTKY

6. 1. | 9. 4. 2016 58 990 Kč

13. 2. | 12. 3. | 7. 5. | 4. 6. 2016 59 990 Kč

2. 7. | 27. 8. 2016 64 990 Kč

4. 8. | 3. 12. 2016 65 990 Kč

24. 9. | 22. 10. 2016 63 990 Kč

12. 11. 2016 61 990 Kč

29. 12. 2016 89 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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Krásy Floridy
SEVERNÍ AMERIKA   USA

CENA OD: 59 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/7

1. DEN Odlet z Prahy do Miami, transfer 

do hotelu přímo na pláži na Miami Beach, kde 

na vás čeká Atlantský oceán a jeho pláže.

2. DEN Poznáte jednu z nejkrásnějších pláží 

v USA na ostrově Key Biscayne. Následuje 

orientační prohlídka Miami a South Beach. 

Odpoledne relaxace na pláži u hotelu nebo možnost 

nakupování v nedalekém nákupním centru.

3. DEN Pojedete přes oblast Everglades a Big 

Cypress Preserve, kde budete mít jedinečnou 

možnost pozorovat aligátory a vodní ptáky ve volné 

přírodě. Cestou také uvidíte nejmenší poštu v Americe 

a budete dále pokračovat k Mexickému zálivu. 

Piknik na pláži Barefoot Beach Bonita Springs, 

ubytování v hotelu na pláži v St. Petersburg.

4. DEN Návštěva zábavního parku Busch 

Gardens – můžete se těšit na safari, kolotoče, 

horské dráhy. Odpoledne relax na pláži u hotelu. 

5. DEN Ráno relax na pláži, dopoledne odjezd 

do Orlanda a návštěva SeaWorldu – vedle hlavních 

představení s kosatkou nebo delfíny nabízí tento park 

jízdu na horské dráze, možnost se dotknout delfínů, 

rejnoků a mnoho dalších atrakcí. Průjezd známou 

International Drive. Ubytování v Orlandu.

6. DEN Dopoledne začnete návštěvou vodního 

parku Aquatica – tobogany, skluzavky, líná řeka... je 

se na co těšit. Návrat do hotelu a odpoledne možnost 

nakupování ve velkém značkovém outletu. 

7. DEN Dopoledne nezapomenutelná hodinová jízda 

vznášedlem. Poté možnost výběru: buď navštívíte přírodní 

rezervaci Merrit Island (včetně možnosti krátkých 

procházek a koupání na jediné ryze přírodní pláži 

Floridy Playlinda Beach), nebo Kennedyho kosmické 

centrum na mysu Canaveral (vstup není v ceně), kde 

absolvujete túru po kosmodromu autobusem a na vlastní 

oči si prohlédnete vystavený raketoplán Atlantis. 

8. DEN Odjezd do Miami na letiště. Návštěva krásného 

světa motýlů Butterfl y World. Odlet zpět do ČR.

9. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Miami – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc, 

program, transfery a dopravu klimatizovaným 

minibusem dle programu, vstupné na atrakce uvedené 

v programu, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 16 000 Kč

SLEVY: 

1. dítě 5–17 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč

2. dítě 5–17 let v doprovodu 2 dospělých osob 10 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

snídaně, spropitné, poplatek za ESTA (cca 

14 USD), vstupné do Kennedy Space Center

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

POZNÁMKA: pobyt v Miami lze prodloužit; poskytovatelem 

a organizátorem služeb je CK AMERICA TOURS

  Rodinná dovolená pro děti od 5 let

 Všechny atrakce v ceně

 Spojení koupání, zábavy a vzdělání

  Bonus pro rodinu (2 dospělí 

+ 2 děti) – zdarma vstup 

do Kennedy Space Center

 Airboat

22. 8. | 21. 9. 2016 59 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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23. 2. 2016 72 990 Kč

8. 3. | 22. 3. | 15. 11. 2016 74 990 Kč

5. 4. | 19. 4. | 1. 11. 2016 76 990 Kč

3. 5. | 18. 10. 2016 78 990 Kč

17. 5. | 31. 5. 2016 79 990 Kč

14. 6. | 6. 9. | 20. 9. | 4. 10. 2016 80 990 Kč

28. 6. 2016 81 990 Kč

12. 7. | 26. 7. | 9. 8. 2016 88 990 Kč

23. 8. 2016 86 990 Kč

27. 12. 2016 96 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Západ USA
SEVERNÍ AMERIKA   USA

1. DEN Odlet z Prahy do Los Angeles.

2. DEN Filmová studia Universal, prohlídka 

Los Angeles, Hollywoodu a okolí.

3. DEN San Diego, ostrov Coronado, 

letadlová loď USS Midway, zábavní park Sea 

World, Yuma – hranice s Mexikem.

4. DEN Město Tucson a Ajo, rezervace 

indiánů kmene Papago, muzeum Pima Air. 

5. DEN Krajina oblasti Apache Trail.

6. DEN NP Grand Canyon, fakultativní let letadlem/

helikoptérou nad kaňonem, návštěva kina Imax. 

Město Page – rezervace indiánů kmene Navaho. 

7. DEN Fakultativně let nad pouštní jezero 

Lake Powel a skalní oblouk Rainbow 

Bridge. Odjezd do Monument Valley, 

fakultativní možnost projížďky v džípech. 

8. DEN Jižní Utah, NP Capitol Reef, oblast Grand 

Staircase of Escalante, NP Bryce Canyon.  

9. DEN NP Zion, Las Vegas – prohlídka. 

10. DEN Celodenní volno v Las Vegas, 

fakultativní výlet k přehradě Hoover Dam, jezero 

Lake Mead a NP Valley of Fire. Večer fakultativní 

let helikoptérou – noční Las Vegas. 

11. DEN NP Death Valley, město 

Fresno – Kalifornie. 

12. DEN NP Sequoia a Kings 

Canyon, pohoří Sierra Nevada. 

13. DEN San Francisco – okruh městem, plavba 

lodí pod Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz. 

14. DEN Celodenní volno v San Franciscu. 

Fakultativní let helikoptérou – San Francisco, 

Golden Gate, Alcatraz. Přejezd do Los Angeles. 

15. DEN Volno na nákupy, transfer na letiště, odlet.

16. DEN Přílet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Los 

Angeles – Praha, letištní taxy a další poplatky, 14 nocí 

v hotelu/motelu ccc, 14× snídani, dopravu 

klimatizovaným minibusem, vstupy (D2 – Universal 

Studios, D3 – USS Midway, Sea World, D13 – 

plavba lodí), služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 22 900 Kč

let letadlem – Grand Canyon 3 800 Kč

let helikoptérou – Grand Canyon 4 990 Kč

let nad Lake Powel, Rainbow Bridge 2 800 Kč

noční let helikoptérou – Las Vegas 2 700 Kč

let helikoptérou – San Francisco 4 600 Kč

výlet Hoover Dam, Valley of Fire 2 300 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 12 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: spropitné, poplatek za ESTA

(cca 14 USD)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 

POZNÁMKA: fakultativně lze zájezd prodloužit 

o pobyt na Havajských ostrovech; zájezd 

může být směrován opačně; poskytovatelem 

a organizátorem služeb je CK America Tours

  Las Vegas – město hazardu 

a nočního života

  Nejnižší a nejteplejší místo západní 

polokoule – Death Valley

   Los Angeles – hlavní město 

fi lmového průmyslu

KULTURA A PAMÁTKY

San Diego

Los Angeles

San 

Francisco

Capitol Reef

Fresno Las Vegas

Bryce CanyonNP Sequoia

Yuma

Ajo

Zion
Monument Valley

Page
Grand Canyon
Flagstaff

Tucson

Sedona

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz
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CENA OD: 72 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 16/15
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Havajské ostrovy Oahu a Maui
SEVERNÍ AMERIKA  USA

1. DEN Odlet z Prahy do Honolulu, transfer do hotelu 

v těsné blízkosti světoznámé pláže Waikiki.

2. DEN Dopoledne návštěva památníku 

křižníku USS Arizona v Pearl Harbour a prohlídka 

centra Honolulu s výkladem o historii Havajských 

ostrovů, odpoledne individuální volno.

3. DEN Celodenní okružní prohlídka ostrova Oahu, 

během níž poznáte nejenom největší atrakce ostrova, 

ale i malebné vesničky a tichá zákoutí. Čeká vás vše 

od pralesa po koupání na jedinečných plážích. 

4. DEN Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo 

u hotelového bazénu. Také se můžete vydat do ulic 

Waikiki a objevit jejich kouzlo a přátelskou atmosféru. 

Fakultativní možnost celodenního leteckého výletu 

na ostrov Kauai (v angličtině s místním průvodcem).

5. DEN Transfer na letiště a odlet do Kahului 

na ostrově Maui. Po příletu společně navštívíte správní 

středisko Maui Wailuku a státní park Iao Valley, důležité 

místo v historii ostrova. V odpoledních hodinách ubytování 

a volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu.

6. DEN Celodenní prohlídku ostrova začnete velmi 

časně ráno výjezdem na vrchol sopky Haleakalá, kde 

zhlédnete ve výšce bezmála tři a půl kilometru východ 

slunce. Po prohlídce vrcholových scenérií národního parku 

bude váš výlet pokračovat do městečka Hana cestou se 

stovkami serpentin v hustém tropickém pralese. Odměnou 

vám bude koupel v moři na pohádkové vulkanické 

pláži. Cestou zpět ještě navštívíte plážové středisko 

Kihei. Návrat do hotelu v podvečerních hodinách. 

7. DEN Volno na relaxaci na pláži. Fakultativní 

možnost celodenního výletu na sousední ostrov 

Hawaii (Velký ostrov) s místním průvodcem.

8.–9. DEN Volno na nezapomenutelné 

koupání. Fakultativní možnost letu 

helikoptérou nad ostrovem Maui. 

10. DEN Volno do transferu na letiště, 

odpoledne odlet zpět do ČR.

11. DEN Přestup na americkém 

kontinentu a pokračování vašeho letu.

12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Honolulu –

Praha, letištní taxy a další poplatky, přelet Oahu–Maui, 

9 nocí v hotelu ccc, dopravu během programu, vstupy 

a atrakce dle programu, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 17 700 Kč

let helikoptérou nad ostrovem Oahu 5 600 Kč

let helikoptérou nad ostrovem Maui 5 600 Kč

celodenní výlet na ostrov Kauai (v angličtině) 10 700 Kč

celodenní výlet na ostrov Hawaii (v angličtině) 10 700 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 700 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, snídaně, 

spropitné, poplatek za ESTA (cca 14 USD), odbavení 

zavazadla pro místní přelet (cca 25 USD), 

palivové příplatky u fakultativních výletů

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

POZNÁMKA: poskytovatelem a organizátorem 

služeb je CK AMERICA TOURS

  Malebná příroda

  Sopka Haleakalá

  Koupání na Maui

  Vyhlídkové lety helikoptérou

PŘÍRODA

12. 3. 2016 89 990 Kč

31. 5. 2016 86 990 Kč

12. 7. | 23. 8. 2016 98 990 Kč 

4. 10. 2016 88 990 Kč

29. 11. 2016 92 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Oahu

Honolulu

Maui

NOVINKA
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CENA OD: 86 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9
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Východní Kanada
SEVERNÍ AMERIKA  KANADA

CENA OD: 69 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/14

1. DEN Odlet z Prahy do Toronta.

2. DEN Celodenní prohlídka Toronta, plavba po jezeře 

Ontario. Fakultativně let helikoptérou nad Torontem.

3. DEN Odjezd do Midlandu – plavba územím 

30 000 ostrovů. Pokračování do města Collingwood. 

4. DEN Blue Mountain s výhledem na Georgian 

Bay, poloostrov Bruce a NP Bruce Peninsula. 

5. DEN Trajekt Chi-Chueemaun na největší sladkovodní 

ostrov na světě Manitoulin, město Sudbury. 

6. DEN Těžba niklu v oblasti Sudbury, 

pokračování do Ottawy. 

7. DEN Prohlídka Ottawy z obojživelného 

autobusu, následně přejezd do Montrealu. 

8. DEN Prohlídka centra Montrealu, olympijského 

komplexu a odpoledne pokračování do Shawiniganu. 

9. DEN Příroda v okolí Lac Saint-Jean 

a ubytování v oblasti Saguenay. 

10. DEN NP a fjord Saguenay, městečko Tadoussac 

a plavba za velrybami na St. Lawrence. Následně 

trajekt přes úžinu Saguenay a nocleh v Saint-Siméon. 

11. DEN Přejezd do soutěsky St. Anne s divokou řekou

a visutými mosty, katedrála St. Anne de Beaupré. Odpoledne 

návštěva „Sugar Shark“ – farmy na výrobu javorového sirupu. 

12. DEN Prohlídka Quebecu, návštěva mohutných 

vodopádů Montmorency a dojezd do Kingstonu.

13. DEN Plavba oblastí tisíce ostrovů, 

prohlídka města Kingston a přejezd kolem 

jezera Ontario k Niagarským vodopádům. 

14. DEN Prohlídka mohutných vodopádů, odpoledne 

prohlídka města Niagara on the Lake, včetně 

plavby tryskovým člunem do peřejí Whirlpool. 

Možnost fakultativního letu nad vodopády. 

15. DEN Dopoledne volno, transfer na letiště se zastavením 

v outletu na nákupy, odlet zpět do ČR, kam doletíte další den.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Toronto – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

14 nocí v hotelu/motelu ccc, 14× snídani, 

dopravu klimatizovaným minibusem, vstupy dle 

programu, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 19 200 Kč

let helikoptérou – Toronto 3 200 Kč

let helikoptérou – Niagarské vodopády 2 990 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 12 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

POZNÁMKA: u fakultativního výletu let helikoptérou 

nad Torontem se na místě doplácí poplatek 7 CAD; 

poskytovatelem a organizátorem služeb je CK America Tours

  Plavba lodí k Niagarským 

vodopádům

  Ostrov Manitoulin s původním 

obyvatelstvem

  Lady Dive v Ottawě

  Olympijské město Montreal

  Ústí řeky St. Lawrence – místo 

s největším výskytem různých 

druhů velryb

PŘÍRODA

8. 5. | 25. 9. 2016 69 990 Kč

5. 6. 2016 72 990 Kč 

2. 7. 2016 77 990 Kč 

28. 8. 2016 73 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Midland

Montreal

Kingston

Lac St. Jean

Niagara Falls
Toronto

NP Algonquin Ottawa
Quebec

Tadoussac
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Na kole po New Orleans za lousianskými pivy
SEVERNÍ AMERIKA  USA

CENA OD: 76 690 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Odlet z Prahy do New Orleans, 

ubytování, volno na prohlídku města. 

2. DEN New Orleans – první společný den na kole, 

prohlídka Big Easy, jak Američané přezdívají městu New 

Orleans. Během projížďky městem ochutnáte pár vzorků 

místních piv a den bude zakončen společnou večeří. 

3. DEN New Orleans – Vacherie – dopoledne 

průjezd Great River Road, kochání se krajinou, 

seč budou síly stačit, a dojezd do Garyville a další 

úžasná cajunská večeře v místní hospůdce. 

4. DEN Vacherie – Baton Rouge – dojezd do Baton 

Rouge, města na řece Mississippi. Ochutnávka 

místního piva Tin Roof a návštěva restaurace 

The Chimes s nekonečnou nabídkou točených piv. 

5. DEN Mandeville – severní pobřeží – 

celodenní putování po starých vedlejších silnicích 

Louisiany, lemovaných dubovými alejemi. 

6. DEN Loop Ride na severním pobřeží – 

poslední den vašeho putování na kolech povede 

kolem jezera Pontchartrain, po Tammany 

Trace a podél severního pobřeží s ochutnávkou 

místních piv a vín typických pro tuto oblast. 

7. DEN Rozloučení, transfer na letiště. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – New

Orleans – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

6 nocí v ccc hotelu, 6× snídani, 2× večeři (D2, D3), 

dopravu zavazadel z/do hotelu, vstupy a ochutnávky 

dle programu, cyklistického průvodce (anglicky

mluvícího), GPS

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

poplatek za ESTA, spropitné, pronájem kola

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj  15 990 Kč

pronájem kola  8 500 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 1

POZNÁMKA: pro skupinu od 10 osob je možno zajistit 

celý program v českém jazyce; pro skupinu od 10 osob 

je možno zajistit jakýkoliv termín pobytu; prodloužení 

pobytu před programem a po něm na vyžádání

  New Orleans – město jazzu 

a kultovních hospod

  Americké pivo – proč ne?

 Kolo a americká příroda

15. 2. | 22. 2. | 29. 2. 2016 76 690 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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1. DEN Let Praha/Vídeň – Los Angeles, 

převzetí auta a ubytování.

2. DEN Slavné letovisko Palm Springs.

3. DEN Phoenix – hlavní město státu Arizona.

4. DEN Velkolepý národní park Grand Canyon.

5. DEN Přehradní nádrž Lake Powell.

6. DEN Národní park Monument Valley.

7. DEN Archeologická lokalita Mesa Verde.

8.–9. DEN Národní parky Arches a Canyonlands.

10. DEN Národní park Capitol Reef.

11. DEN Národní park Bryce Canyon.

12. DEN Národní park Zion.

13. DEN Las Vegas – hlavní město hazardu.

14. DEN Velkolepé Údolí smrti.

15. DEN Národní park Sequoia 

s největšími stromy na světě.

16. DEN Yosemitský národní park – 

jeden z nejznámějších parků v USA.

17.–18. DEN San Francisco a slavný 

most Golden Gate Bridge.

19. DEN California Central Coast – pobřežní 

silnice s nádhernými výhledy na Tichý oceán.

20. DEN Návrat do Los Angeles.

21. DEN Vrácení auta a odlet z Los Angeles domů.

22. DEN Přílet do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň –

Los Angeles – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), 

letištní taxy a další poplatky, 20 nocí v hotelu cc

až ccc ve dvoulůžkovém pokoji, pronájem vozu 

na celou dobu pobytu s neomezenými kilometry 

(v kalkulaci základní typ Chevrolet Spark), mapy 

a podklady k cestě (v angličtině), 24hodinovou 

nehodovou asistenci, navigační systém v autě

SLEVY: 

dítě 2–16 let v doprovodu 2 dospělých osob 37 500 Kč

 3. a 4. dospělá osoba ve společném autě 17 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: stravování, pohonné 

hmoty, parkovné, cestovní pojištění, individuální 

vstupy, poplatek za ESTA (cca 14 USD)

POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 

v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 

je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 

a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

U
S

A
To nejlepší ze západního pobřeží USA
SEVERNÍ AMERIKA  USA

CENA OD: 62 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 22/20

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Sequoia NP

Capitol Reef

Los Angeles

Grand Canyon

  Los Angeles a San Francisco

  Grand Canyon a Údolí smrti

  Yosemitský národní park

  Las Vegas – hlavní město hazardu

  Vyhlídková silnice California Central 

Coast

FLY & DRIVE&

Phoenix

Monument Valley

Las Vegas

Yosemite NP

San Francisco

duben–říjen 2016 od 62 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

NOVINKA



95Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 160–161

U
S

A

Na pohodu Floridou
SEVERNÍ AMERIKA  USA

CENA OD: 47 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 16/14

1. DEN Let Praha/Vídeň – Miami, převzetí 

auta a ubytování v hotelu na Miami Beach.

2.–3. DEN Letovisko Fort Lauderdale.

4. DEN Oblast Cocoa Beach – s možností 

návštěvy vesmírného centra na mysu Canaveral.

5. DEN Romantické městečko St. Augustine, 

jedno z nejstarších měst v USA.

6.–8. DEN Orlando – centrum zábavního 

průmyslu se slavným parkem Disney World.

9.–10. DEN  Prosluněný Saint Petersburg 

na západním pobřeží Floridy.

11. DEN Pozorování krokodýlů 

v národním parku Everglades.

12.–13. DEN Florida Keys – ostrovy 

v Mexickém zálivu propojené více než 180 km 

dlouhou silnicí Overseas Highway.

14. DEN Návrat do Miami.

15. DEN Vrácení auta a odlet z Miami domů.

16. DEN Přílet do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň – 

Miami – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), 

letištní taxy a další poplatky, 14 nocí v hotelu cc 

až ccc ve dvoulůžkovém pokoji, pronájem vozu 

na celou dobu pobytu s neomezenými kilometry 

(v kalkulaci základní typ Chevrolet Spark), mapy 

a podklady k cestě (v angličtině), 24hodinovou 

nehodovou asistenci, navigační systém v autě

SLEVY: 

dítě 2–16 let v doprovodu 2 dospělých osob 23 500 Kč

 3. a 4. dospělá osoba ve společném autě 11 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: stravování, pohonné 

hmoty, parkovné, cestovní pojištění, individuální 

vstupy, poplatek za ESTA (cca 14 USD)

POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 

v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 

je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 

a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

  Slavná pláž Miami Beach

  Orlando – centrum zábavního 

průmyslu

  Vesmírné centrum na mysu 

Canaveral

  NP Everglades s aligátory

  Pobřežní silnice na Key West

FLY & DRIVE&

leden–prosinec 2016 od 47 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Cape Canaveral

Fort
Lauderdale

Miami

Orlando

St. Augustine

Saint Petersburg

NP Everglades

Key West

NOVINKA
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P
E

R
U

Peru – za památkami Inků
JIŽNÍ AMERIKA  PERU

1. DEN Let Praha – Lima.

2. DEN Přelet do Cuzca, ubytování a prohlídka 

města – Plaza Mayor a katedrála, okolní ruiny 

inckých staveb: Chrám slunce Coricancha, 

pevnost Sacsayhuaman, Qenko, Puca-Pucara, 

Chrám vody a života Tambomachay.

3. DEN Celodenní výlet do posvátného 

údolí Inků Urubamba, solné pánve Maras 

a pevnost Inků Ollantaytambo.

4. DEN Brzy ráno odjezd vlakem do města Aguas 

Calientes, výjezd autobusem k unikátnímu horskému 

městu Inků Machu Picchu. Odpoledne návrat do Cuzca.

5. DEN Přejezd do města Puno na březích 

vysokohorského jezera Titicaca.

6. DEN Výlet na plovoucí ostrovy Uros, 

vytvořené z rákosí rostoucího kolem jezera. Dále 

plavba k ostrovu Taquile a návrat do Puna.

7. DEN Přelet Cuzco – Lima, odpolední prohlídka 

historické části města – Paseo de la Republica, 

náměstí Plaza Mayor, Arcibiskupský palác, náměstí 

San Martin a prohlídka kláštera Santo Domingo.

8. DEN Přejezd z Limy do oblasti Paracas, 

ubytování v hotelu přímo na pláži.

9. DEN Dopoledne plavba na unikátní ostrovy 

Ballestas, známé též jako „malé Galapágy“, které jsou 

domovem mnoha druhů stěhovavých ptáků a lachtanů. 

Odpoledne fakultativně možnost vyhlídkového letu nad 

obrazci na náhorní planině Nazca (30–90 minut).

10. DEN Návrat do Limy a odlet do Prahy.

11. DEN Přílet do Prahy .

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Lima – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, vnitrostátní přelety 

Lima – Cuzco a zpět, dopravu dle programu, 9 nocí 

v hotelu ccc a cccc, 9× snídani, 2× oběd, služby 

česky mluvícího průvodce, vstupy dle programu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 11 290 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

odletové taxy (10–30 USD)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Lima – město králů

  Machu Picchu – horské město Inků

  Jezero Titicaca a plovoucí 

ostrovy Uros

  Ostrovy Ballestas – malé Galapágy

  Náhorní planina Nazca

KULTURA A PAMÁTKY

Paracas

Cuzco

Puno

Lima

21. 5. | 24. 9. 2016 89 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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P
E

R
U

CENA OD: 89 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/9
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B
R

A
Z

ÍL
IE

Rio de Janeiro a vodopády Iguazú
JIŽNÍ AMERIKA  BRAZÍLIE

1. DEN Let Praha – Rio de Janeiro.

2. DEN Prohlídka Rio de Janeira – slavný 

vrchol Corcovado se sochou Krista Spasitele 

a s nezapomenutelným výhledem na celé město. 

Odpoledne prohlídka historického centra města – 

Park Flamengo, Muzeum moderního umění apod.

3. DEN Půldenní výlet na Pan de Azucar neboli 

Cukrovou homoli a dokončení prohlídky města.

4. DEN Transfer na letiště a přelet 

k vodopádům Iguazú.

5. DEN Výlet k nejrozlehlejším vodopádům 

na světě Iguazú – cesta vláčkem 

k nejbouřlivějšímu místu – Ďáblově chřtánu.

6. DEN Návštěva národního parku 

na brazilské straně vodopádů.

7. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.

8. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Rio de Janeiro – Iguazú – Praha, letištní taxy 

a další poplatky, dopravu dle programu, 6 nocí 

v hotelu ccc a cccc, 6× snídani, služby česky 

mluvícího průvodce, vstupy dle programu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 8 490 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

POZNÁMKA: na vyžádání možnost prodloužení o 5denní 

pobyt v oblasti Salvadoru a ostrova Morro do Sao Paulo

  Temperamentní Rio de Janeiro

  Slavná pláž Copacabana

  Velkolepé vodopády Iguazú

  Možnost prodloužení o pobyt

u moře

KULTURA A PAMÁTKY

9. 4. | 22. 10. 2016 59 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Iguazú

Rio de Janeiro

Salvador

NOVINKA



99Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 160–161

B
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IE

CENA OD: 59 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/6
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K
U

B
A

Malý okruh Kubou
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

1. DEN Odlet z Prahy do Havany. Po příletu 

transfer do hotelu v Havaně. Večeře v hotelu.

2. DEN Snídaně. Půldenní prohlídka kubánské 

metropole Havany s obědem. Projedete hlavními 

havanskými čtvrtěmi a třídami a zavedeme vás 

do historické části Havany, zapsané na seznam 

UNESCO. Oběd. Možnost navštívit továrnu na výrobu 

doutníků (doplácí se na místě 10 CUC/osoba, 

prohlídka možná pouze v některých termínech). 

Večeře v hotelu. Ve večerních hodinách možnost 

navštívit vystoupení nejznámějšího kubánského 

kabaretu Tropicana (není zahrnuto v ceně).

3. DEN Snídaně. Tento den poznáte nezapomenutelné 

přírodní scenérie západní části Kuby. Navštívíte oblast 

Soroa s vodopády a botanickou zahradou, odkud budete 

pokračovat do údolí Viñales, kde je soustředěno nejvíce 

tabákových plantáží na Kubě. Zvláštností této oblasti 

jsou strmé mogoty, skalnaté vápencové útvary, které 

jsou vzájemně propojeny říčkami a jeskyněmi. V jedné 

z nich se projedete na malé loďce. Oběd. Navštívíte také 

Mural de la Prehistoria, monumentální dílo na jedné 

skále mogotu, které představuje obraz evolučního vývoje 

života na Kubě. Návrat do Havany. Večeře v hotelu.

4. DEN Snídaně. Z kubánské metropole Havany 

se přesunete do Guamá, kde navštívíte krokodýlí 

farmu, projedete se na člunech po Jezeře pokladů 

a na jednom z ostrovů si prohlédnete malý skanzen 

jedné z předkolumbovských kultur – Tainů. Oběd. 

Odpoledne pokračování do oblasti známé Zátoky 

sviní (zastávka na šnorchlování v Karibiku) a poté 

do města Cienfuegos, nazývaného Kubánci „perla 

jihu“. Ubytování v Cienfuegos, večeře v hotelu.

5. DEN Snídaně. Přejezd do města Trinidad, které 

bylo zapsáno na seznam UNESCO. Oběd. Navštívíte 

hlavní náměstí Plaza Mayor, jeden z městských 

paláců z 18. stol., muzeum Romantico, kostel 

Nejsvětější trojice a samozřejmě nebude chybět ani 

ochutnávka místního koktejlu La Canchanchara, který 

byl pojmenován podle baru, kde se podává. Ubytování 

v Trinidadu nebo Topes Collantes. Večeře v hotelu. 

6. DEN Snídaně. Během dopoledne návštěva jedné 

z přírodních rezervací pohoří Escambray. Cesta 

v terénních vozech horskými vesničkami, následuje 

pěší túra pralesem, během níž poznáte kromě 

nezapomenutelných scenérií i rozmanitou faunu a fl óru 

této oblasti, zastávka u vodopádů s možností koupání. 

Oběd. Pokračování na korálový ostrov Cayo Santa María. 

7.–11./14. DEN Pobyt u moře, 6/9 nocí 

v Memories Paraiso Azul.

12./15. DEN Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana –

Praha, letištní taxy a další poplatky, 5 nocí v hotelech 

střední kategorie, 5× plnou penzi, 6/9 nocí v hotelu

Memories Paraiso Azul, 6×/9× program all inclusive 

na Cayo Santa María / Cayo Coco, vstupy dle 

programu, přepravu klimatizovaným autobusem, 

služby místních česky/slovensky mluvících průvodců 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 

(700 Kč), fakultativní výlety, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 5

  Prohlídka Havany

  Návštěva údolí Viñales 

  Koloniální město Trinidad 

a pěší túra pralesem

  Pobyt na ostrovech

KULTURA A PAMÁTKY

11. 3. 2016 (11 nocí) 62 990 Kč

28. 5. 2016 (14 nocí) 54 990 Kč

20. 8. 2016 (14 nocí) 55 990 Kč

24. 9. 2016 (14 nocí) 56 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Guamá

TrinidadCienfuegos

VaraderoHavana

Cayo Santa MaríaSoroa

Viñales
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CENA OD: 54 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/14, 12/11
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K
U

B
A

Velký okruh Kubou
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

CENA OD: 69 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/14

1. DEN Odlet z Prahy do Havany. Po příletu 

transfer do hotelu v Havaně. Večeře.

2. DEN Snídaně. Půldenní prohlídka kubánské 

metropole Havany s obědem. Projdete historickou 

částí Havany, uvidíte havanskou katedrálu, hotel 

Ambos Mundos, kde byl ubytován Ernest 

Hemingway. Ve večerních hodinách možnost 

navštívit vystoupení nejznámějšího kubánského 

kabaretu Tropicana (není zahrnuto v ceně, možnost 

zakoupit v destinaci). Večeře v hotelu.

3. DEN Snídaně. Navštívíte botanickou zahradu 

Soroa. Dále budete pokračovat do oblasti Viñales, 

kde je soustředěno nejvíce tabákových plantáží 

na Kubě. V jeskyni Cueva del Indio se projedete 

na malé loďce. Oběd. Navštívíte také Mural de la 

Prehistoria, monumentální dílo na jedné skále 

mogotu. Návrat do Havany. Večeře v hotelu.

4. DEN Snídaně. Transfer na letiště, odlet 

do Santiaga de Cuba nebo Holguinu. 

Po příletu transfer do hotelu a večeře.

5. DEN Snídaně. Celodenní prohlídka města Santiago 

de Cuba, historické centrum – hlavní náměstí Parque 

Central Carlos Manuel de Césped, katedrála 

a řada paláců, muzeum Diega Velázqueze, věznice 

Cuartel Moncada, pevnost Castillo del Morro 

San Pedro de la Roca, perla španělské obranné 

architektury, s expozicí Muzea pirátství. Oběd. Během 

odpoledního programu navštívíte nejznámější kubánské 

poutní místo – baziliku Cobre. Večeře v hotelu.

6. DEN Snídaně. Pokračování do města Bayamo. 

Prohlídka a projížďka na koňských povozech, tradičním 

dopravním prostředku. Oběd. Přejezd do oblasti 

Playa Santa Lucia, jejíž pláže patří mezi nejkrásnější 

na severním pobřeží Kuby. Večeře v hotelu.

7. DEN Snídaně. Návštěva koloniálního města 

Camaguey, které bývá také někdy nazýváno městem 

kostelů. Oběd. V odpoledních hodinách pokračování 

do města, které bylo zapsáno na seznam světového 

dědictví lidstva UNESCO. Večeře v hotelu.

8. DEN Snídaně. Návštěva jedné z přírodních rezervací 

pohoří Escambray s pěší túrou pralesem. Oběd. 

Prohlídka historické části města Trinidad, během 

níž navštívíte hlavní náměstí Plaza Mayor, muzeum 

Romantico, kostel Nejsvětější trojice a okusíte místní 

koktejl La Canchanchara. Pokračování do města 

Cienfuegos, nazývaného Kubánci „perla jihu“. 

9. DEN Snídaně. Jeden z největších zážitků 

na vás čeká během dopoledního programu. 

V delfi náriu Cienfuegos navštívíte show cvičených 

delfínů. Prohlídka centra Cienfuegos, kde uvidíte 

divadlo Terry, katedrálu, hlavní park a okolní ulice 

s řadou budov v neoklasicistickém stylu. Oběd.

Pokračování na ostrov Cayo Santa María.

10.–14. DEN Pobyt na ostrově Cayo 

Santa María v hotelu s all inclusive.

15. DEN Transfer na letiště. Odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Havana – Praha, letištní taxy a další poplatky, 14 nocí 

v hotelech střední kategorie, 8× snídani, 7× oběd, 

8× večeři, 6× program all inclusive (10.–14. den), 

vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným 

autobusem, služby místních česky/slovensky 

mluvících průvodců 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 

(700 Kč), fakultativní výlety, spropitné 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 5

  Prohlídka historické části Havany

  Návštěva oblasti Viñales 

a vodopádů Soroa

  Celodenní prohlídka města Santiago 

de Cuba

  Koloniální město Trinidad a pěší túra 

pralesem

  Pobyt na ostrově Cayo Santa María 

KULTURA A PAMÁTKY

11. 6. 2016 69 990 Kč

17. 9. 2016 71 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Cayo Santa María

Trinidad
Cienfuegos

Santiago de Cuba

Bayamo

Havana

Playa Santa Lucia

Camaguey

Soroa

Viñales
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M
E

X
IK

O

Tajemství mayských měst
STŘEDNÍ AMERIKA  MEXIKO

CENA OD: 81 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11

1. DEN Přílet z Prahy do Cancúnu, transfer 

do hotelu v oblasti Riviera Maya.

2. DEN Odjezd do Tulumu, po krátké zastávce 

prohlídka unikátní podzemní řeky cenote, kde 

se budete moci osvěžit. Dále navštívíte město 

Cobá. Po obědě zastávka u Chichén Itzá. 

Návrat do hotelu, večeře a volný program.

3. DEN Po snídani návštěva Chichén Itzá, kde 

můžete obdivovat Kukulkánovu pyramidu, Chrám 

válečníků a další pamětihodnosti. Pokračovat budete 

do tzv. bílého města Méridy. Den zakončíte ubytováním 

v místním hotelu, večeří a volným programem.

4. DEN Snídaně v hotelu, odjezd z Méridy 

do Uxmalu, kde si prohlédnete ruiny kulturně 

významného města (památka UNESCO). Spatříte zde 

například Guvernérův palác, Pyramidu kouzelníka 

nebo Želví dům. Další zastávkou je Hacienda 

Sotuta de Peon, kde se bude servírovat také 

oběd. Transfer zpět do Méridy a večeře v hotelu.

5. DEN Po snídani návštěva koloniálního města 

Izamal, pro které jsou charakteristické žluté budovy, 

krásné kláštery a mayské rozvaliny. Výlet pokračuje 

prohlídkou města Valladolid, kde spatříte jeden 

z nejstarších kostelů Ameriky. Na zpáteční cestě 

si uděláte znovu zastávku u Cenote. Po obědě 

cesta do hotelu, kde strávíte zbytek dovolené.

6.–11. DEN Pobyt u pláže v hotelu 

v oblasti Riviera Maya.

12. DEN Odlet z Cancúnu zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Cancún – Praha, letištní a palivové taxy, 3 noci 

v hotelu ccc, 3× plnou penzi bez nápojů během 

okruhu, 8 nocí v plážovém hotelu cccc, 

8× program all inclusive, vstupy dle programu, 

služby česky mluvícího průvodce u skupin nad 8 osob

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, nápoje, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

  Kombinace pobytu u moře 

a poznávání

  Nejslavnější mayská naleziště 

na Yucatanu

  Chichén Itzá, jeden z novodobých 

sedmi divů světa

  Koupání v cenote, posvátných 

vodách Mayů

  Nejvyšší mayská pyramida v Cobá

KULTURA A PAMÁTKY

18. 3. 2016 86 990 Kč

4. 11. 2016 81 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Uxmal

Mérida
Izamal Ek Balam

Cancún

Tulum

Cobá
Chichén 
Itzá
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G
R

U
Z

IE
Gruzie – země v klínu hor
ASIE  GRUZIE

CENA OD: 35 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet z Prahy do Istanbulu. 

2. DEN Možnost prohlídky města, 

transfer na letiště a odlet do Batumi.

3. DEN Prohlídka moderního letoviska Batumi 

na březích Černého moře, možnost koupání.

4. DEN Prohlídka města Zugdidi, přejezd 

údolím řeky Inguri do Horní Svanetie – unikátní 

horské oblasti, ubytování v Mestii.

5. DEN Celodenní výlet terénními vozy 

do vesnice Ušguli s typickými kamennými 

věžemi, zapsané na seznamu UNESCO.

6. DEN Přejezd z Mestie do Tbilisi, 

hlavního města Gruzie.

7. DEN Pěší prohlídka historického centra 

Tbilisi. Odpoledne návštěva Mcchety – 

historického hlavního města země.

8. DEN Návštěva vinařského regionu 

Kachetie a jeho perly – opevněného městečka 

Sighnaghi. Návrat do Tbilisi.

9. DEN V ranních hodinách odlet přes Istanbul do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Batumi 

a Tbilisi – Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu 

dle programu, 8 nocí v hotelu ccc se snídaní, 

7× večeři, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 4 900 Kč

5 nocí (2 v Batumi, 3 v Tbilisi) 

v hotelu cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 200 Kč

5 nocí (2 v Batumi, 3 v Tbilisi) 

v hotelu cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 5 900 Kč

SLEVY: 

dítě 6–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

městskou hromadnou dopravou, vstupy, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

  Istanbul – metropole na pomezí 

Evropy a Asie

  Odpočinek na plážích 

Černého moře

  Horní Svanetie – perla Kavkazu

  Tradiční pohostinnost místních 

obyvatel

  Vynikající gruzínská vína a kuchyně

KULTURA A PAMÁTKY

9. 7. | 24. 9. 2016 35 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Zugdidi

Mestia

Batumi Tbilisi

Sighnaghi

NOVINKA
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U
Z

B
E

K
IS

T
Á

N

Uzbekistán – perly Hedvábné stezky
ASIE  UZBEKISTÁN

CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet do Taškentu. 

2. DEN Přílet v ranních hodinách, transfer 

do hotelu a ubytování. Odpoledne prohlídka 

nejzajímavějších pamětihodností Taškentu.

3. DEN Cesta rychlovlakem Afrosiab 

do Samarkandu, ubytování. Prohlídka 

nejvýznamnějších památek – náměstí Registan, 

mešita Bibi Chanum a mauzoleum Gur Emír.

4. DEN Dokončení prohlídky města – komplex 

královských hrobek Šachí-Zindá a Ulugbekova observatoř. 

Odpoledne přejezd autobusem do Buchary, ubytování.

5. DEN Prohlídka Buchary, této perly na Hedvábné 

stezce: hrobka Ismaila Samáního z 10. století, 

pevnost Ark a komplex Kaljan s minaretem, který 

se stal symbolem města. Večerní folklorní představení 

spojené s večeří v medrese Nodir Divan-Begí.

6. DEN Celodenní přejezd autobusem napříč 

pouští Kyzylkum do Chivy – někdejšího hlavního 

města mocné Chórezmské říše, ubytování.

7. DEN Prohlídka pevnosti Ičchan Kala – 

historického centra města, minaret Kalta Minor, 

páteční mešita s 212 dřevěnými sloupy, minaret 

Islam Chodža a mnoho dalších památek.

8. DEN Ranní přejezd do Urgenče a přelet 

do Taškentu, ubytování a volné odpoledne.

9. DEN V ranních hodinách transfer 

na letiště a odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Taškent – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, vnitrostátní přelet 

Urgenč – Taškent, jízdu vlakem Taškent – Samarkand, 

dopravu klimatizovaným busem dle programu, 7 nocí 

v hotelu ccc, 7× polopenzi, česky mluvícího průvodce, 

vstupy dle programu, folklorní představení v Buchaře

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 4 350 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 

městskou hromadnou dopravou, spropitné, 

vízum – cca 70 USD (platí se po příletu)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

  Buchara a Samarkand – historické 

skvosty na Hedvábné stezce

  Chiva – starobylé město uprostřed 

pouště

  Rušná tržiště moderního T aškentu

  Poušť Kyzylkum

  Vynikající uzbecká kuchyně

KULTURA A PAMÁTKY

Chiva

Samarkand

Taškent

Buchara

7. 5. | 24. 9. 2016 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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IN
D

IE
Zlatý trojúhelník a posvátná řeka Ganga
ASIE  INDIE

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet do Dillí, transfer do hotelu. 

3. DEN Celodenní prohlídka Dillí – starého 

města: Jama Masjid, Raj Ghat; nového města: 

Humajúnova hrobka, Kutub Minar, Brána Indie, 

parlament, prezidentský palác. Jízda rikšou. 

4. DEN Přejezd z Dillí do Agry. Odpoledne 

prohlídka pevnosti v Agře, výhled na Taj Mahal.  

5. DEN Taj Mahal při východu slunce. 

Odpoledne pevnost Fatehpur Sikri. Vesnice 

Abhaneri s unikátními studněmi. Džajpur. 

6. DEN Prohlídka pevnosti Amber, jízda 

na slonech. Prohlídka růžového města Džajpur – 

městský palác, observatoř, Palác větrů. Večerní 

fakultativní světelná show nad pevností Amber. 

7. DEN Přelet do Varanásí, krátký 

odpočinek, večerní návštěva ghátu, uctívání 

ohně se speciálními mnišskými obřady.  

8. DEN Ranní plavba po řece Ganga při 

východu slunce, prohlídka starého města Varanásí, 

univerzity, chrámu Bharat Mata a několika 

ghátů. Odpoledne prohlídka Sárnáthu, jednoho 

ze čtyř posvátných míst buddhismu. 

9. DEN Dopoledne volno, fakultativně 

lekce jógy. Následně transfer na letiště, 

přelet do Dillí, transfer do hotelu. 

10. DEN Volno do odletu, transfer 

na letiště, odlet zpět do ČR. 

11. DEN Přílet zpět do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dillí –

Praha, leteckou přepravu Džajpur – Varanásí – Dillí, 

letištní taxy a další poplatky, 8 nocí v hotelech ccc,

8× snídani, přepravu klimatizovaným autobusem, 

jízdu rikšou (D3), jízdu na slonu (D6), plavbu 

lodí (D8), služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 5 500 Kč

8× večeře 3 200 Kč

light show Amber 550 Kč

lekce jógy Varanásí 680 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 8 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupné (cca 

38 €), poplatky za fotografování a natáčení v historických 

objektech (cca 8 €), vízum (cca 850 Kč), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Dillí s Červenou pevností a největší 

indickou mešitou Jama Masjid

  Chrám lásky Taj Mahal (UNESCO)

  Nejstarší město na světě – Varanásí

  Chrám v Sárnáth, kde Buddha 

poprvé vykládal mnichům svoji 

nauku

KULTURA A PAMÁTKY

26. 3. | 12. 11. 2016 41 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Džajpur

Dillí

Agra

Varanásí
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IN
D

IE

CENA OD: 41 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8
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Č
ÍN

A
Čína, jak ji neznáte
ASIE  ČÍNA

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet do Pekingu. 

3. DEN Velká čínská zeď, hrobky 

dynastie Ming, Svatá cesta. 

4. DEN Náměstí Nebeského klidu, Zakázané 

město, hutongy, olympijské stadiony.

5. DEN Letní palác, Chrám nebes, lamaistický 

chrám, přejezd nočním vlakem do Sianu.

6. DEN Terakotová armáda, Pagoda divokých husí. 

7. DEN Městské hradby v Sianu, mešita, muslimská 

čtvrť, rychlovlak do Luoyangu. Longmenské jeskyně. 

8. DEN Šaolinský klášter včetně představení 

kung-fu, přejezd do Zhengzhou, přelet do Šanghaje. 

9. DEN Volno. Fakultativní celodenní výlet 

rychlovlakem do Suzhou – prohlídka dvou 

zahrad, plavba lodí po Velkém kanálu.

10. DEN Celodenní prohlídka Šanghaje – plavba 

lodí, obchodní třída Nanjing, Chrám nefritového 

Buddhy, zahrada Jü. Transfer na letiště, odlet. 

11. DEN Přílet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Peking, 

Šanghaj – Praha, leteckou přepravu Zhengzhou – 

Šanghaj, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –

hotel – letiště, 7 nocí v hotelu ccc/cccc, 1 noc 

v lehátkovém vlaku/kupé pro 4 osoby, 8× snídani, 

7× oběd, 1× večeři (D10), vstupy dle programu, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 5 300 Kč

celodenní Suzhou včetně vstupů, plavby a oběda 2 350 Kč

SLEVY: 

1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

spropitné, vízum (850 Kč)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

POZNÁMKA: na vyžádání možné prodloužení pobytu 

v Hongkongu (D1 – přelet Šanghaj – Hongkong, prohlídka 

města; D2 – celodenní výlet do Macaa; D3 – odlet)

  Šanghaj – moderní stavby 

i tradiční chrámy

  Longmen s více než 

100 000 sochami Buddhů 

ve skalním masivu

  Klášter Šaolin a tajemné učení 

kung-fu

KULTURA A PAMÁTKY

27. 6. 2016 49 990 Kč

27. 9. 2016 43 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Peking

Šanghaj
Luoyang

Sian
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A

CENA OD: 43 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8
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Č
ÍN

A
Čína a vlakem do tajemného Tibetu
ASIE  ČÍNA

1. DEN Odlet z Prahy do Pekingu.

2. DEN Přílet do Pekingu, ubytování. 

3. DEN Celodenní prohlídka Pekingu – dopoledne 

odjezd cca 40 km z centra města, prohlídka magické 

Velké čínské zdi (UNESCO). Následně přejezd 

na oběd, kde se seznámíte s uměleckou technikou 

tzv. sklípkového emailu. Návrat do města, prohlídka 

náměstí Nebeského klidu a Zakázaného města. 

4. DEN Dopoledne pokračování prohlídky 

Pekingu – unikátní komplex staveb Chrámu 

nebes. Odpoledne přelet do Xiningu, města 

menšinových etnik. Transfer do hotelu. 

5. DEN Dopoledne prohlídka význačného 

tibetského chrámu Kumbum a muzea tibetské 

kultury. Odpoledne transfer na nádraží a přejezd 

úsekem 2 000 km po nejvyšší železnici světa. 

6. DEN Celodenní jízda vlakem povede přes 

Tibetskou náhorní plošinu, včetně překročení 

nejvyššího bodu v nadmořské výšce 5 070 metrů.

Večer dojezd do Lhasy, transfer na ubytování. 

7. DEN Celodenní prohlídka Lhasy – posvátný 

chrám Potála, sídlo dalajlámů, klášter Džókhang, 

postavený jako relikviář pro sochu Buddhy, 

procházka uličkami centra města – Barkhor. 

8. DEN Pokračování v prohlídce – návštěva kláštera 

Drepung, který patří buddhistické škole tzv. žlutých čepic, 

odpoledne prohlídka letního sídla dalajlámů Norbulinky. 

9. DEN Dopoledne přejezd přes sedlo Kambala 

s krásným výhledem na jezero Jamdrok, které 

patří mezi posvátná jezera Tibetu. Krátké zastavení 

u ledovce Karola. Dojezd do města Gyangtsee, 

jednoho z nejkrásnějších v Tibetu. Návštěva kláštera 

Pakhor Čhode. Dojezd do Shigatze, ubytování. 

10. DEN Dopoledne návštěva kláštera 

Tashilumpu, sídla pančenlámů. Odpoledne 

přejezd zpět do Lhasy, zastávka u místní rodiny.

11. DEN Volno do transferu 

na letiště, přelet do Chengdu. 

12. DEN Krátká prohlídka města a následně 

přejezd do Lešanu, prohlídka areálu 

Lešanského Buddhy. Následně přejezd 

do chovné stanice pandy velké, prohlídka. 

13. DEN Volno do transferu 

na letiště, odlet zpět do Prahy.

14. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Peking, 

Peking – Xining, Lhasa – Chengdu, Chengdu – Praha, 

letištní taxy a další poplatky, přejezd vlakem Xining – 

Lhasa s ubytováním ve 4lůžkovém kupé, 10 nocí 

v hotelech ccc/cccc, 10× snídani, 8× oběd (D3, D4, 

D5, D7, D8, D9, D10, D12), 9× večeři (D3, D4, D6, D7, 

D8, D9, D10, D11, D12), dopravu a vstupy dle programu, 

služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 10 950 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum (850 Kč), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Peking – Zakázané město a Chrám 

nebes (UNESCO)

  Tibet a jeho posvátné stavby

  Nejvyšší železnice světa

  Areál Lešanského Buddhy

KULTURA A PAMÁTKY

1. 6. | 20. 8. 2016 76 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Lhasa

Peking
Xining

Chengdu
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CENA OD: 76 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 14/11
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Č
ÍN

A
Malý okruh v okolí Pekingu
ASIE  ČÍNA

CENA OD: 34 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 6/4

1. DEN Odlet z Prahy do Číny.

2. DEN Přílet do Pekingu, transfer do hotelu, volno. 

Odpoledne prohlídka náměstí Nebeského klidu 

a Zakázaného města – sídla dynastie Ming a Čching. 

Večer fakultativní možnost ochutnat pekingskou kachnu. 

3. DEN Dopoledne odjezd cca 80 km z centra 

města, prohlídka magické stavby Velké čínské zdi 

(UNESCO). Odpoledne pokračování do pohřebního 

údolí dynastie Ming, kde jsou pochováni všichni 

císařové této předposlední vládnoucí rodiny. 

Prohlídka jedné z hrobek a Svaté cesty, lemované 

obrovskými kamennými sochami postav a zvířat. 

4. DEN Dopoledne prohlídka Letního paláce císařské 

rodiny, který měla ve velké oblibě mocná císařovna 

poslední dynastie Sixi. Prohlídka hutongů, což jsou 

původní místní domky, stále více ustupující modernizaci 

města, jízda rikšou. Odpoledne prohlídka lamaistického 

chrámu, který zázrakem unikl drancování během 

tzv. kulturní revoluce a dnes je opět plně funkčním 

sakrálním objektem, a konfuciánského chrámu. 

5. DEN Přejezd k Ptačímu hnízdu, národního 

stadionu olympijských her z roku 2008, 

a návštěva zoo, kde jsou největším lákadlem 

pavilony medvídka pandy. Odpoledne volno – 

možnost nákupů na třídě Wanfujing nebo návštěvy 

umělecké zóny 798. Večer představení kung-fu. 

6. DEN Transfer na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Peking –

Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –

hotel – letiště, 4 noci v hotelu ccc/cccc, 4× snídani, 

4× oběd, služby průvodce CK FISCHER, vstupy a dopravu 

dle programu, představení kung-fu, jízdu rikšou

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 5 200 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Číny (850 Kč), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Památky UNESCO – Zakázané 

město, Letní palác, Velká čínská 

zeď, Chrám nebes, pohřební areál

  Hutongy – malebné domky 

ve staré zástavbě

  Medvídek panda – národní symbol

  Peking jako unikátní urbanistický 

koncept od Chrámu nebes 

po olympijské stadiony

KULTURA A PAMÁTKY

15. 5. | 9. 9. 2016 34 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Severní Korea a Čína
ASIE  ČÍNA A SEVERNÍ KOREA

CENA OD: 77 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/7

1. DEN Odlet z Prahy do Číny.

2. DEN Přílet do Pekingu, transfer do hotelu, 

volno. Odpoledne prohlídka náměstí Nebeského 

klidu a Zakázaného města – sídla dynastie 

Ming a Čching. Večer fakultativní možnost 

ochutnat pekingskou kachnu. 

3. DEN Dopoledne odjezd cca 80 km z centra 

města, prohlídka magické stavby Velké čínské zdi 

(UNESCO). Odpoledne pokračování do pohřebního 

údolí dynastie Ming, kde jsou pochováni všichni 

císařové této předposlední vládnoucí rodiny. 

Prohlídka jedné z hrobek a Svaté cesty, lemované 

obrovskými kamennými sochami postav a zvířat. 

4. DEN Přelet z Pekingu do Pchjongjangu, 

transfer do hotelu, večeře. 

5. DEN Odjezd do Kaesongu, prohlídka 

demilitarizované zóny v Pchanmudžonu, kde bylo 

v r. 1953 podepsáno příměří. Odpoledne 

návrat do hlavního města, návštěva 

školy a představení jejích žáků. 

6. DEN Celodenní prohlídka Pchjongjangu –

prezidentský palác Kumsuan, válečný památník, 

špionážní loď Pueblo, Velká studovna lidí, 

brána Pothang z 6. století. 

7. DEN Návštěva pahorku Mansu s monumentální 

sochou Velkého vůdce, Muzeum družby s dary pro 

korejské vládce, buddhistický chrám Pohyon. Zastávka 

u vítězného oblouku, prohlídka metra a jízda metrem. 

8. DEN Volno do transferu, přelet zpět do Pekingu, 

ubytování. Večer volno na nákupy nebo fakultativní 

možnost představení kung-fu nebo čínské opery. 

9. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Peking –

Praha, Peking – Pchjongjang – Peking, letištní taxy 

a další poplatky, transfery letiště – hotel – letiště, 

7 nocí v hotelu ccc/cccc, 7× snídani, 7× oběd, 

4× večeři (D4, D5, D6, D7), služby průvodce 

CK FISCHER, vstupy a dopravu dle programu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 11 900 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  1 200 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Číny (cca 850 Kč), vízum do Severní 

Korey (cca 500 Kč), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16

  Země, kam běžně turisté nejezdí

  Kumsuan, kde se nachází 

mumifi kovaný Kim Ir-sen

  Jízda metrem v Pchjongjangu

  Velká studovna lidí s 30 miliony knih

  Památky UNESCO v Pekingu

KULTURA A PAMÁTKY

15. 5. | 11. 9. 2016 77 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Peking

Pchjongjang

Kaesong

NOVINKA
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Ochutnávka Filipín
ASIE  FILIPÍNY

CENA OD: 66 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/9

1. DEN Odlet z Prahy do Manily.

2. DEN Přílet do Manily. Transfer do hotelu, volno. 

3. DEN Přejezd na sever do hor, zastávka v sedle 

Dalton a pokračování na území kmene Ifugao, 

který primitivními nástroji přetvořil místní krajinu. 

4. DEN Rýžové terasy v oblasti Banaue, označované 

za 8. div světa – projížďka v barevném jeepney, 

procházka mezi poli, návštěva místních vesnic. 

5. DEN Přejezd do Sagady, prohlídka radnice, místní 

trh, galerie. Následně výlet do pohřebního údolí se 

zavěšenými rakvemi a posvátnými jeskyněmi. Poté přejezd 

do města Bontoc, kde uvidíte sbírku etnologických 

předmětů spojených s životem těchto kmenů.

6. DEN Návrat zpět do Manily, volno.

7. DEN Celý den strávený v Manile – účast na světově 

proslulém obřadu průvodu po křížové cestě, 

zakončeném symbolickým ukřižováním Ježíše Krista.  

8. DEN Brzy ráno přejezd do resortu Coco 

Beach, ubytování a volno na odpočinek. 

9.–10. DEN Relax na pláži.

11. DEN Transfer na letiště do Manily, 

odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Manila –

Praha, letištní taxy a další poplatky, 9 nocí v hotelu ccc,

9× snídani, 1× oběd (D6), 3× večeři (D3, D4, D5), 

dopravu klimatizovaným minibusem, vstupy dle 

programu, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 13 500 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Rýžové terasy u Banaue

  Mystická Sagada s pohřebišti

  Koupání na ostrově Coco Beach 

  Obřad ukřižování Ježíše Krista

PŘÍRODA

19. 3. 2016 66 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Banaue
Baguio

Manila

Bontoc

NOVINKA
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Za krásami Filipín
ASIE  FILIPÍNY

CENA OD: 75 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/9

1. DEN Odlet z Prahy do Manily.

2. DEN Přílet do Manily. Transfer do hotelu, 

volno. Půldenní prohlídka Manily. Rizal Park, kde 

byl popraven národní hrdina, pevnost Santiago, 

starobylá španělská pevnost, kostel sv. Augustina, 

Ayala Avenue – moderní nákupní zóna, památník 

padlým americkým vojákům ve 2. světové válce. 

3. DEN Transfer do hotelu, přelet na Bohol, 

transfer na ubytování na břehu moře. 

4. DEN Dopoledne přejezd do oblasti Čokoládových 

hor, zastávka v Baclayonu u kostela, v místech těžby 

mahagonového dřeva. Po dojezdu k Čokoládovým 

horám setkání s nejmenšími opičkami světa 

nártouny, prohlídka a nalodění na motorový 

člun – plavba po řekách Loya a Loboc. 

5. DEN Volno relax na pláži. 

6. DEN Dopoledne odjezd do přístavu 

a dvouhodinová plavba na ostrov Cebu. Ubytování. 

7. DEN Prohlídka města Cebu, které je zmenšenou 

kopií Manily, včetně části fi nanční a komerční. 

Prohlídka pevnosti Pedro, magelanského kříže, 

kde byla první křesťanská mše v roce 1521, kostel 

Santo Nino se slavnou sochou Jezulátka, Beverly 

Hills s výhledem na město, taoistický chrám. 

Oběd v místní restauraci. Pokračování na prohlídku 

ostrova Mactan včetně zastavení v unikátní 

výrobně kytar, která je zde už třetí generaci. 

8. DEN Pokračování v pobytu na ostrovech 

Filipín – přelet na Boracay. Transfer 

do resortu na pobřeží, ubytování. 

9.–10. DEN Volno na pláži na Boracay. 

11. DEN Transfer na letiště, přelet 

z Boracay zpět do Manily a pokračování 

mezinárodním letem zpět do Evropy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Manila – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu mezi 

místními ostrovy, 9 nocí v hotelu ccc, 9× snídani, 

2× oběd (D4, D7), dopravu během programů, vstupy 

dle programu, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 27 990 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 7 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Manila – město plné historických 

památek

  Čokoládové hory ukryté v nitru 

ostrova Bohol

  Nejznámější ostrov Filipín Cebu

  Ostrov Boracay s pohádkovým 

koupáním

PŘÍRODA

25. 3. | 1. 12.2016 75 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Boracay

Cebu

Bohol

Manila

NOVINKA
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To nejlepší ze Srí Lanky
ASIE  SRÍ LANKA

1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.

2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer 

do Pinnewaly se sloním sirotčincem. 

Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun 

do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.

3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 

historicky druhého hlavního města, s návštěvou 

archeologického naleziště se sochou ležícího 

Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 

v národním parku Minneriya – domov divokých 

slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 

(sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.

5. DEN Odjezd do Kandy, cestou zastávka 

v zahradě s kořením. Poté prohlídka města Kandy – 

včetně prohlídky posvátného chrámu Buddhova 

zubu, kde se nachází jeden ze čtyř zubů, které 

se našly po spálení ostatků Buddhy, následně 

královská botanická zahrada Peradeniya.

6. DEN Brzy ráno po snídani odjezd vlakem 

do oblasti čajových plantáží, užijete si úžasnou jízdu 

srílanskými scenériemi. Poté přesun na čajovou plantáž, 

seznámení s historií a zpracováním čaje v čajové 

továrně. Odjezd do města s britskou koloniální historií 

Nuwara Eliya, které bývá nazýváno „malá Anglie“.

7. DEN Ráno odjezd směrem na Hortonovy pláně 

(snídaně formou balíčku). Hortonovy pláně jsou se svou 

nadmořskou výškou 2 100 metrů nejvyšší náhorní 

plošinou na Srí Lance. Cesta s procházkou v parku 

cca 6 hodin. Poté přesun na východ Srí Lanky do NP 

Yala – cestou fotostop u hinduistického chrámu 

Sitha Amman Kovi a u vodopádu Ravana.

8. DEN Brzy ráno odjezd na jeep safari do národního 

parku Yala. NP Yala je domovem řady druhů zvířat – 

sloni, buvoli, krokodýli, levharti, opice, množství 

ptáků. Odpoledne návštěva Kataragamy, jednoho 

z nejvýznamnějších poutních míst na Srí Lance.

9. DEN Odjezd z NP Yala na pobřeží, 

ubytování v hotelu u moře.

10.–12. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 

pokoje v 11:00, večer transfer na letiště.

13. DEN V brzkých ranních hodinách odlet 

z Kolomba do Prahy, odpoledne přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –

Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní 

taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc během

okruhu, 3 noci na pobřeží v hotelu Koggala Beach,

10× polopenzi, přepravu klimatizovaným vozem, služby 

česky mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku 

(35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,

ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 

průvodcům, řidičům, nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Náhorní plošina Hortonovy pláně

  Národní park Yala

  Posvátné poutní místo Kataragama

PŘÍRODA

20. 1. | 3. 2. | 17. 2. | 9. 3. |

2. 7. | 6. 8. | 22. 10. 2016 od 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo Kandy

Nuwara Eliya

Horton 

Plains

Yala
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CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10
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Duše Srí Lanky
ASIE  SRÍ LANKA

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer 

do Pinnewaly se sloním sirotčincem. 

Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun 

do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.

3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 

historicky druhého hlavního města, s návštěvou 

archeologického naleziště se sochou ležícího 

Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 

v národním parku Minneriya – domov divokých 

slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 

(sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.

5. DEN Odjezd do Kandy, cestou zastávka 

v zahradě s kořením. Poté prohlídka města Kandy – 

včetně prohlídky posvátného chrámu Buddhova 

zubu, kde se nachází jeden ze čtyř zubů, které 

se našly po spálení ostatků Buddhy, následně 

Královská botanická zahrada Peradeniya. 

Ubytování v hotelu.

6. DEN Ráno po snídani odjezd vlakem do oblasti 

čajových plantáží, užijete si úžasnou jízdu srílanskými 

scenériemi. Poté přesun na čajovou plantáž, seznámení 

s historií a zpracováním čaje v čajové továrně. Odjezd 

do města s britskou koloniální historií Nuwara Eliya, 

které bývá nazýváno „malá Anglie“. Ubytování v hotelu.

7. DEN Odjezd z Nuwara Eliye na pobřeží, 

ubytování v hotelu u moře dle výběru.

8.–12. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 

pokoje v 11:00, večer transfer na letiště.

13. DEN V brzkých ranních hodinách odlet 

z Kolomba do Prahy, odpoledne přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –

Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní

taxy a další poplatky, 5 nocí v hotelu ccc během 

okruhu, 5 nocí na pobřeží v hotelu Koggala Beach,

10× polopenzi, přepravu klimatizovaným vozem, služby 

česky mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku 

(35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,

ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 

průvodcům, řidičům, nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Bývalé hlavní město Polonnaruwa

  Čajové plantáže v Nuwara Eliyi

  Kandy s posvátným chrámem 

Buddhova zubu

PŘÍRODA

20. 1. | 3. 2. | 17. 2. | 9. 3. |

2. 7. | 6. 8. | 22. 10. 2016 od 37 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo Kandy

Nuwara Eliya
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CENA OD: 37 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10
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Malý okruh Srí Lankou
ASIE  SRÍ LANKA

CENA OD: 37 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.

2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer 

do Pinnewaly se sloním sirotčincem. 

Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun 

do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.

3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 

historicky druhého hlavního města, s návštěvou 

archeologického naleziště se sochou ležícího 

Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 

v národním parku Minneriya – domov divokých 

slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 

(sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.

5. DEN  Odjezd ze Sigiriye na pobřeží, 

ubytování v hotelu u moře dle výběru.

6.–12. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 

pokoje v 11:00, večer transfer na letiště.

13. DEN V brzkých ranních hodinách odlet 

z Kolomba do Prahy, odpoledne přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –

Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní

taxy a další poplatky, 3 noci v hotelu ccc během 

okruhu, 7 nocí na pobřeží v hotelu Koggala Beach,

10× polopenzi, přepravu klimatizovaným vozem, služby 

česky mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku 

(35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,

ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 

průvodcům, řidičům, nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Skalní pevnost Sigiriya

  Sloní sirotčinec Pinnewala

  Národní park Minneriya

PŘÍRODA

20. 1. | 3. 2. | 17. 2. | 9. 3. |

2. 7. | 6. 8. | 22. 10. 2016 od 37 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo
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Miniokruh jižním Vietnamem
ASIE  VIETNAM

CENA OD: 47 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do Saigonu.

2. DEN Přílet do Saigonu, metropole jižního Vietnamu. 

Transfer do hotelu, odpočinek. Odpoledne prohlídka 

Saigonu – palác Sjednocení, válečné muzeum.

3. DEN Po snídani odjezd na prohlídku tunelů 

Cu Chi, které sloužily během vietnamské války jako 

útočiště Vietkongu. Odpoledne návrat do Saigonu, 

prohlídka města – čínská čtvrť s tržištěm, chrám 

Thien Hau, katedrála Notre Dame, stará pošta.

4. DEN Po snídani odjezd k deltě řeky Mekong, 

cestou zastávka u chrámu Cao Dai. Po příjezdu 

do Cai Be plavba lodí po Mekongu s pozorováním 

každodenního života místních obyvatel – plovoucí 

trhy, výroba rýžového papíru, oběd v místním domě 

s ochutnávkou vietnamské kuchyně. Návrat do hotelu.

5. DEN Odjezd do oblasti Phan Thiet, 

ubytování v hotelu Phu Hai Resort.

6. –11. DEN Pobyt v hotelu Phu Hai Resort.

12. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Saigon – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

10 nocí v hotelech cccc, 10× snídani, 

vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným 

autobusem, služby místních průvodců, služby 

česky mluvícího průvodce během okruhu

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum (2 500 Kč), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Projděte si tunely Vietkongu v Cu Chi 

  Saigon a jeho chrámy, katedrála 

a čínská čtvrť

  Celodenní plavba po Mekongu 

s autentickými vesnicemi na březích 

řeky

  Poznejte pláže Jihočínského moře 

v Phan Thietu

PŘÍRODA

3. 3. | 4. 11. 2016 od 47 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Halong Bay
Hanoj

Hue Danang

Hoi An

Saigon Phan Thiet
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Za krásami jižního Thajska
ASIE  THAJSKO

CENA OD: 60 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do Bangkoku.

2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer 

do hotelu, zbytek dne volno.

3. DEN Celodenní prohlídka Bangkoku s českým 

průvodcem: Královský palác, Chrám smaragdového 

Buddhy, Chrám ležícího Buddhy Wat Po, Wat Traimit 

v čínské čtvrti, plavba po kanálech (klong).

4. DEN Přelet na největší thajský ostrov Phuket 

– ležící cca 900 kilometrů jižně od Bangkoku. 

Transfer do hotelu Kamala Beach Resort, zbytek 

dne volno – možnost relaxace a odpočinku. 

5. DEN Po snídani odjezd na celodenní okružní jízdu 

ostrovem Phuket s nádhernými plážemi, přírodními 

sceneriemi a buddhistickými chrámy. Prohlídka 

národního parku, zastávka na farmě orchidejí.

6. DEN Celodenní lodní výlet na ostrov Phi Phi, který 

je právem považován za jeden z nejkrásnějších thajských 

ostrovů. Zde vás nadchnou bílé písečné pláže, barevný 

podmořský svět a tropická vegetace. Návrat do hotelu.

7. DEN Plavba zátokou Phanga s překrásnými 

krasovými útvary. Zastávka u několika  malých 

ostrůvků vč. známého James Bond Island. 

Na zpáteční cestě koupání a šnorchlování 

na ostrůvku Koh Khai Nai. Návrat do hotelu.

8. DEN Transfer na letiště, přelet na ostrov Koh Samui. 

Transfer do hotelu Ayodhya Villa. Odpočinek u moře.

9. DEN Celodenní výlet ostrovem Koh Samui 

s kokosovými palmami a nádhernými písečnými 

plážemi. Zastávka u vodopádů ve vnitrozemí ostrova 

a u Chrámu velkého Buddhy. Návrat do hotelu.

10. DEN Plavba na ostrov Koh Phangan, 

který je vzdálen cca 30 minut od ostrova Samui. 

Okružní jízda ostrovem, zastávka na kokosové 

farmě a v místní vesnici. Odpoledne koupání 

a šnorchlování. Návrat na ostrov Samui.

11. DEN Koh Samui – odpočinek v hotelu u moře.

12. DEN Transfer na letiště, odlet přes 

Bangkok zpět do Evropy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň –

Bangkok – Phuket – Koh Samui – Bangkok – Vídeň –

Praha, letištní taxy a další poplatky, 10 nocí 

v hotelech ccc/cccc, 10× snídani, služby česky 

mluvícího průvodce, vstupy dle programu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 30 000 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 % 

 3. osoba 5 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 

průvodcům, řidičům a nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14

  Celodenní prohlídka Bangkoku včetně 

jeho nejvýznačnějších památek

  Největší thajský ostrov Phuket 

  Plavba na ostrov Phi Phi s průzračně 

čistou vodou a úžasnými plážemi

  Zelený ostrov Samui s hornatým 

a zalesněným vnitrozemím 

  Ostrov Koh Phangan s nedotčenými 

plážemi a magickými chrámy

PŘÍRODA

29. 6. | 10. 8. | 19. 10. 2016 60 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Bangkok

Koh Samui

Phuket

NOVINKA
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Okruh středním Thajskem
ASIE  THAJSKO

CENA OD: 41 980 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 14/11

1. DEN Odlet z Prahy nebo z Vídně.

2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer 60 minut 

klimatizovaným autobusem do hotelu, ubytování. Večer 

doporučujeme návštěvu noční čtvrti Pat Phong.

3. DEN Snídaně formou bufetu, možnost celodenního 

fakultativního výletu po Bangkoku s českým delegátem 

(cena cca 55 USD): unikátní buddhistické památky 

v Královském paláci a Chrámu smaragdového 

Buddhy, v Chrámu ležícího Buddhy Vat Po, 

návštěva největší sochy ležícího Buddhy na světě, 

Vat Traimit v Čínské čtvrti, nejtěžší zlatá socha 

Buddhy. Plavba na Chao Phraya River přiblíží život 

na řece, klasické dopravní tepně města, nabídne 

pohled na Vat Arun, skvostný chrám na břehu. 

Návštěva manufaktury na výrobu zlatých šperků 

z rubínů, safírů a diamantů. Večer volný program.

4. DEN Snídaně formou bufetu, návštěva 

Ayuthayi. Toto magické starobylé město z roku 

1351, v roce 1767 částečně rozbořené barmskými 

vojsky (již tehdy milionová metropole), leží 80 km 

od Bangkoku. Návštěva nejvýznamnějších chrámů 

Ayuthayi, večer návrat do Bangkoku.

5. DEN Snídaně formou bufetu, brzy ráno 

odjezd na prohlídku největšího plovoucího trhu 

Damnoen Saduak, projížďka lodí po kanálech. 

Přejezd legendárního mostu přes řeku Kwai, 

ubytování ve stylových bungalovech na plovoucích 

vorech na řece Kwai v národním parku Sayok, 

prohlídka přírodních scenérií při západu slunce.

6. DEN Snídaně formou bufetu na řece na vorech, 

jízda vlakem s výhledy na řeku a okolní džungli, krátká 

návštěva muzea obětí války. Večer návrat do Bangkoku.

7. DEN Snídaně, transfer klimatizovaným minibusem 

a lodí na Ko Chang (320 km/5 hod.), ubytování v resortu.

8.–12. DEN Snídaně, volný program u moře 

na Ko Chang s možností fakultativních výletů.

13. DEN Snídaně, transfer na letiště 

Bangkok, odlet do Prahy nebo do Vídně.

14. DEN Přílet do Prahy nebo do Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Bangkok – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

veškeré transfery klimatizovaným autobusem, 5 nocí 

v hotelu cccc v Bangkoku, 6 nocí v resortu ccc

na Ko Chang, 11× snídani, služby místního 

anglicky mluvícího průvodce a česky mluvícího 

doprovodu ze strany CK Siam Travel

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 7 980 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Živoucí metropole Thajska Bangkok 

s jeho památkami a nespoutaným 

nočním životem 

  Magická původní metropole 

země Ayuthaya ze 14. století

  Přejezd legendárního mostu 

přes řeku Kwai

  Užijte si západ slunce 

v národním parku Sayok

KULTURA A PAMÁTKY

11. 3. 2016 41 980 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Ayuthaya

Bangkok

Kwai

Koh Chang

Damnoen Saduak



124 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 160–161

M
A

L
A

J
S

IE
 A

 B
R

U
N

E
J

Národní parky a plantáže Bornea
ASIE  MALAJSIE A BRUNEJ

CENA OD: 70 980 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

1. DEN Odlet z Prahy v 7:00, přílet do Amsterdamu 

v 8:40, odlet do Singapuru v 11:15. 

2. DEN Přílet do Singapuru v 5:55, odlet 

do Kuchingu v 18:10, přílet do Kuchingu v 19:40. 

Uvítání na letišti, transfer do hotelu cccc. 

3. DEN Snídaně formou bufetu, odjezd do vesnice 

Bako, nalodění a plavba do národního parku Bako, 

který je jedním z nejlepších parků v Sarawaku pro 

pozorování divokých zvířat (kahau nosatý, makak, divoké 

prase a ještěři). Oběd a návrat do hotelu v Kuchingu.

4. DEN Snídaně, odjezd do národního parku 

Batang Ai, kakaové a kaučukovníkové plantáže, 

zastávka na trhu v městečku Serian, návštěva 

zahrady s pepřem a orchidejemi, oběd, jezero 

Batang Ai plavba k typickým domům kmene Iban 

zvaným „longhouse“. Ubytování v Nanga Sumpa 

Longhouse. Večeře a relaxace s členy kmene Iban.

5. DEN Snídaně, plavba loďkou proti proudu 

do deštného pralesa Tinting Empeliau, 

procházka v džungli, oběd, návrat po řece 

do Batang Ai, ubytování v hotelu cccc.

6. DEN Snídaně, návrat zpět do Kuchingu, 

oběd, ubytování v hotelu cccc.

7. DEN Snídaně, volný den ve městě, fakultativně 

možnost prohlídky města Kuching.

8. DEN Snídaně, transfer na letiště k odletu do Mulu, 

přesun do hotelu ccccc. Odpoledne procházka deštným 

pralesem (cca 3 km) k největší jeskyni na světě Deer 

Cave, vstup o rozměrech 150 m × 120 m. Následná 

prohlídka jeskyně Langs Cave s vápencovými stalagmity 

a stalaktity. Zastávka na vyhlídkovém místě, kde při 

západu slunce vylétají přibližně 2 miliony netopýrů hledat 

potravu. Návrat s baterkami pralesem zpět do resortu.

9. DEN Snídaně, plavba lodí proti proudu řeky, prohlídka 

jeskyně Wind Cave s prostorem King’s Chamber s mnoha 

stalagmity a stalaktity. Výstup na vápencový útvar k jeskyni 

Clearwater Cave. Možnost koupání a relaxace v blízkém 

jezírku obklopeném deštným pralesem. Návrat do resortu.

10. DEN Snídaně, transfer na letiště, přelet do Miri, 

transfer do Bruneje do hlavního města Bangar Seri 

Begawan, ubytování v hotelu Centrepoint cccc.

11. DEN Snídaně, celodenní prohlídka města Bangar 

Seri Begawan: ranní trh, Brunei muzeum, mešity Sultan 

Omar Ali Saifuddien a Hassanil Bolkiah, vstupní brána 

před Istana Nurul Iman – největším rezidenčním palácem 

na světě, oběd, Royal Regalia muzeum, vyhlídková 

plavba kolem největší malajské plovoucí vesnice na světě 

s návštěvou místního domu, transfer do hotelu.

12. DEN Snídaně formou bufetu, transfer na letiště, 

odlet z Bruneje, přílet do Singapuru ve 14:05. 

Fakultativní prohlídka Singapuru s česky mluvící 

delegátkou (cca 3 500 Kč). Odlet ze Singapuru.

13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Amsterdam – Singapur – Kuching, Brunej – 

Singapur – Amsterdam – Praha, místní přelety 

Kuching – Mulu – Miri, letištní taxy a další poplatky, 

veškeré transfery klimatizovaným autobusem, 

10 nocí v hotelech cccc/ccccc dle programu, 

10× snídani, 6× oběd, 1× večeři, služby místního anglicky 

mluvícího průvodce a česky mluvícího doprovodu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 12 980 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, odletovou 

taxu z Bruneje 12 BND (cca 200 Kč) / osoba

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Seznamte se s makaky, ještěry, 

kahauem nosatým a dalšími 

obyvateli ostrova

  Povečeřte s členy kmene Iban

  Projeďte se na loďce deštným 

pralesem Tinting Empeliau

  Kakaové a kaučukovníkové plantáže

  Poznejte hlavní město sultanátu 

Brunej Bandar Seri Begawan

PŘÍRODA

3. 3. 2016 70 980 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Batang Ai
Kuching

Serian

Mulu

Miri

Bandar Seri 
Begawan

NOVINKA



125Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 160–161

IN
D

O
N

É
S

IE

Bali – ostrov úsměvů
ASIE  INDONÉSIE

CENA OD: 49 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do Denpasaru.

2. DEN Po příletu transfer do hotelu v Ubudu.

3. DEN Snídaně v hotelu. Batubulan s návštěvou 

představení tradičních tanců barong a kriss. Dále cesta 

do Celuku s návštěvou dílen zpracovávajících stříbro 

a Kemenuhu – řezbářské dílny. Po obědě pokračování 

do Mengwi – chrám Pura Taman Ayun obklopený 

vodním příkopem. Přejezd do Alas Kedatonu 

s množstvím opic. Skvělým zakončením dne 

bude návštěva chrámu Tanah Lot vystavěného 

na skalnatém výběžku, který je místem 

strážných andělů moře. Návrat do hotelu.

4. DEN Snídaně v hotelu. Prohlídka Holy Spring 

v Sebatu, vodního chrámu zasvěceného bohyni rýže. 

Přejezd do Gunung Kawi se svatyněmi vytesanými 

do skal, které připomínají krále žijící před tisíci lety. 

Pokračování do Kintamani s výhledem na vulkán 

a jezero Batur, oběd. Následuje cesta do Besakihu 

na úpatí hory Agung, kde se nachází největší 

hinduistický chrám ostrova nazývaný Chrám Matka. 

Ubytování na pobřeží v letovisku Candidasa.

5. DEN Snídaně v hotelu. Prohlídka vodního paláce 

Tirtagangga, víkendové rezidence jednoho z posledních 

králů. Odjezd do horské vesnice s procházkou mezi 

terasovitými rýžovými políčky. Přesun na pobřeží 

do Tengananu, jedné z nejméně dotčených vesnic, kde 

se látky stále tkají starou tradiční balijskou technikou 

itak. Oběd v lokální restauraci. Návrat do hotelu.

6. DEN Snídaně v hotelu. Odjezd na jih ostrova 

malebnou krajinou s překrásnými výhledy. Zastávka 

v jeskyni Goa Lavah, kde se stěny doslova „hýbou“ 

netopýry. Návštěva Kerta Gosa, soudního dvora 

ze 17. století s nádhernými stropními malbami 

v Klungkungu. Zastávka v Goa Gajah, Sloní jeskyni. 

Oběd a odjezd do hotelu na pobřeží, pobyt u moře.

7.–11. DEN  Pobyt u moře.

12. DEN Odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Denpasar – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

4 noci v hotelech ccc dle programu okruhu, 6 nocí 

v hotelu Diwangkara ccc, 4× snídani a 4× oběd 

po dobu okruhu, 6× snídani během následného 

pobytu, transfery, prohlídky a vstupy dle programu, 

služby místního česky mluvícího průvodce

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 

(1 000 Kč), místní odletové taxy (200 000 IDR), 

spropitné pro místní řidiče a průvodce

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Tanah Lot – hinduistický chrám 

na skalním útesu

   Chrám Besakih na úpatí vulkánu 

Gunung Agung

  Terasovitá rýžová políčka 

ve vnitrozemí ostrova

  Tirtagangga – královské lázně 

obklopené rýžovými políčky 

a tropickou džunglí

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně (na vyžádání) od 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Batur

Denpasar

Candidasa

Sanur

Besakih

Batubulan

Ubud

Celuk

Tenganan
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Okruh poloostrovní Malajsií
ASIE  MALAJSIE

CENA OD: 58 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/11

1. DEN Odlet z Prahy s přestupem.

2. DEN Přílet do Kuala Lumpuru, transfer 

do Malakky. Po příjezdu ubytování v hotelu. 

3. DEN Po snídani půldenní prohlídka Malakky – 

město bylo v roce 2008 zařazeno na seznam světového 

dědictví UNESCO. Během prohlídky města uvidíte kostel 

sv. Petra (postavený v roce 1710 – je nejstarším stále 

stojícím křesťanským chrámem v Malajsii), největší 

čínský hřbitov mimo území Číny, který se nachází na 

tzv. Chinese Hill. Zastávka u Sultánovy studny, poté 

jízda skrz bývalé portugalské osídlení, slavná brána 

Port De Santiago a zříceniny kostela sv. Pavla. Návštěva 

čínského chrámu Cheng Hoon Teng Temple. 

Oběd v místní restauraci a následně transfer 

do Kuala Lumpuru. Ubytování v hotelu.

4. DEN Po snídani půldenní prohlídka Kuala 

Lumpuru – zastávky s fotostopem u nejvýznamnějších 

památek – Královský palác, náměstí Nezávislosti, proslulé 

Petronas Towers, Národní muzeum. Poté krátký čas 

na nákupy v obchodě se suvenýry a v čokoládovně. 

Oběd v místní restauraci. Po zbytek dne volno. 

5. DEN Po snídani přesun do oblasti Cameron 

Highlands. Návštěva vápencové jeskyně Batu Caves, 

zastávka u Iskandar. Cestou oběd v místní restauraci. 

Poté už příjezd do Cameron Highlands – oblast cca

1 500 metrů nad mořem, která je proslulá svou příjemnou 

teplotou a hlavně čajovými plantážemi. Ubytování v hotelu.

6. DEN Po snídani prohlídka čajové plantáže 

s výkladem o zpracování čaje. Poté přesun do Penangu,  

cestou zastávka u chrámu Ipoh Kek Lok Tong Cave, 

paláce Iskandariah a u mešity Ubudiah. Oběd v místní 

restauraci. Přejezd na ostrov Penang po mostě, 

který je dlouhý 13 kilometrů. Ubytování v hotelu.

7. DEN Po snídani prohlídka historického města 

George Town – jeden z největších komplexů koloniálních 

staveb v jihovýchodní Asii. Street of Harmony – v jedné 

ulici najdete anglikánský kostel, čínský chrám Kuan 

Yin, indický chrám Mahamariaman a mešitu Kapitan 

Kling. Poté prohlídka State Museum – sbírka starých 

fotografi í a map. Prohlídka končí v thajském chrámu Wat 

Chayamangkalaram s třicetimetrovou sochou ležícího 

Buddhy. Po obědě návrat do hotelu, po zbytek dne volno. 

8. DEN Po snídani transfer do přístavu v Penangu, 

plavba na ostrov Langkawi. Transfer do hotelu Holiday 

Villa Beach Resort & Spa. Ubytování na 5 nocí se snídaní.

9.–12. DEN Pobyt u moře.

13. DEN Dle letového řádu transfer na letiště a odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 

Kuala Lumpur – Dubaj – Praha, vnitrostátní přelet 

Langkawi – Kuala Lumpur, letištní taxy a další poplatky, 

6 nocí v hotelech ccc během okruhu, 5 nocí v hotelu 

Holiday Villa Beach Resort & Spa, 11× snídani, služby 

česky mluvícího průvodce, vstupy dle programu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 18 000 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

3. osoba 5 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 

průvodcům, řidičům a nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Moderní metropole Kuala Lumpur

  Starobylá Malakka s křesťanskými 

památkami 

  Malajské vnitrozemí s rozsáhlými 

čajovými plantážemi

  Město George Town proslulé svými 

koloniálními pamětihodnostmi  

  Dlouhé písečné pláže ostrova 

Langkawi

PŘÍRODA

1. 5. | 20. 9. 2016 58 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Cameron Highlands

Malakka

George Town

Langkawi

Kuala Lumpur

NOVINKA
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Kulturní dědictví Kambodže
ASIE  KAMBODŽA

CENA OD: 55 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

1. DEN Odlet z Prahy. 

2. DEN Přílet do Bangkoku, ubytování 

a večerní prohlídka města.

3. DEN Přelet do Siem Reapu, 

transfer do hotelu, ubytování. 

4. DEN Prohlídka chrámu Angkor Vat z 12. století, 

výstup na vrchol s chrámem Phnom Bakheng, 

pozorování západu slunce, návrat do hotelu.

5. DEN Návštěva Starého trhu v Siem Reapu, chrámu 

Banteay Srei (ženský klášter z r. 967), chrámu 

Pre Rup, vodní nádrže Sras Srang, chrámů Ta Phrom 

a Ta Keo, prohlídka Thommanon a Chau Say Tevoda, 

jižní brány Angkor Tom, Bayon, Baphuon, Phimenakas, 

Terasy slonů. Návrat do Siem Reapu. Návštěva 

centra tradičních řemesel, návrat do hotelu. 

6. DEN Časně ráno odjezd autobusem do  

Phnompenhu, cesta místními tradičními vesničkami, 

zastávka u nejstaršího mostu v Kambodži Naga Bridge 

a pavoučího trhu Skun. Ubytování v Phnompenhu. 

7. DEN Okružní jízda po památkách a zajímavostech 

města. Chrám Vat Ounalon, Královský palác, 

Stříbrná pagoda s Chrámem smaragdového Buddhy, Vat 

Phnom, návštěva muzea polpotovské genocidy ve věznici 

Tuol Sleng. Most Monivong – výhled na dvě mohutná 

ramena řeky Mekong, prohlídka trhu Psah Thmay.

8. DEN Transfer na kambodžskou riviéru 

do letoviska Sihanoukvile, ubytování 

v hotelu, volno, odpočinek a koupání. 

9.–11. DEN Sihanoukvile – pobyt 

u moře, koupání, vodní sporty, možnost výletů.

12. DEN Odjezd do Phnompenhu, odlet 

do Bangkoku a následně do Prahy. 

13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Bangkok – Siem Reap – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 10 nocí se snídaní v hotelech ccc/cccc, 

služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj 13 980 Kč

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 13 600 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum (25 USD), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Západ slunce nad Angkor Vatem

  Starobylé chrámy a kláštery v okolí 

Siem Reapu

  Královský palác a Stříbrná pagoda 

v Phnompenhu

  Koupání na kambodžské riviéře

KULTURA A PAMÁTKY

16. 3. | 29. 6. | 10. 11. 2016 55 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Phnompenh

Angkor Vat

Sihanoukvile

Siem Reap
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Pronikavý zvuk lodní sirény končí pobyt v přístavu, 

loď odráží od mola a míří na otevřené moře. 

Siluety města se pomalu vzdalují, pánové korzují 

se svými partnerkami po palubě, palubní orchestr 

ladí nástroje a chystá se další dlouhá noc 

na vlnách oceánu. Že jste takovou scénu viděli 

v romantickém fi lmu? A proč to nezažít na vlastní 

kůži, na palubě jedné z mnoha výletních lodí, 

křižujících světová moře a oceány. 

CHARAKTERISTIKA

Stále více a více lidí odhaluje výhody a požitky dovolené na luxusních lodích. Vydejte se 

s námi i vy vstříc nezapomenutelným zážitkům během okružní plavby. Váš lodní lístek 

zahrnuje ubytování v kajutě, plnou penzi na palubě, veškeré aktivity během dne a bohatý 

kulturní program každý večer. Už nebudete muset opakovaně balit a vybalovat kufry, jen 

si lehnete a necháte se hýčkat, zatímco vaše loď popluje do dalšího exotického koutu 

světa.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Využijte možnosti spojit si pobyt na Kubě nebo v Dominikánské republice s plavbou 

na luxusní lodi po dalších Karibských ostrovech. Spojte návštěvu kosmopolitního New 

Yorku s plavbou po nejkrásnějších místech Karibiku nebo se z Floridy vydejte na pro-

sluněné Bahamy. Sicílii, Sardinii, Maltu a Baleárské ostrovy – všechna tato malebná 

místa můžete navštívit během jediného týdne, v pohodlí své kajuty a plného servisu 

na palubě lodi. Východním Středomořím se vydejte na plavbu do orientálního Istan-

bulu, města na pomezí Evropy a Asie. Moderní architekturou se můžete kochat při 

plavbě po skandinávských metropolích Kodani, Stockholmu a Helsinkách, zakončené 

ve velkolepém ruském Petrohradu. Pobyt na prosluněných plážích spojte s nákupy 

v Dubaji a Abú Dhabi během plavby po Perském zálivu. Nespoutanou přírodu v pohodlí 

luxusní lodi můžete obdivovat při plavbě podél norského pobřeží, včetně návštěvy slav-

ného fjordu Geiranger.

PRAKTICKÉ TIPY

Aktuální nabídku plaveb s českým delegátem najdete na www.fi scher.cz, na vyžádání 

je možné zajistit také plavby v jiných termínech do mnoha různých destinací po celém 

světě.

 na luxusní lodi

TO NEJLEPŠÍ – VÝBĚR NAŠICH TIPŮ

   Plavby v Karibiku s pobytem v Dominikánské republice

   Široká nabídka plaveb ve Středozemním moři

   Metropole Baltského moře

   Plavby v Perském zálivu s návštěvou Dubaje

   Florida a plavba na Bahamské ostrovy
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FRANCIE  Marseille. MALTA  Valletta. ŠPANĚLSKO  Menorca. 
ANTIGUA  St. John’s. DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  Punta Cana.

P
la
vb
y
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Ostrovy západního Středomoří
EVROPA  STŘEDOZEMNÍ MOŘE

1. DEN Ve večerních hodinách odjezd z ČR do Janova.

2. DEN Prohlídka historického centra Janova – přístav 

Porto Antico, katedrála San Lorenzo, Kolumbův rodný 

dům; odpoledne nalodění na loď MSC Armonia.

3. DEN Marseille – prohlídka historické části 

města, starý přístav, Notre Dame de la Garde 

a další. Případně individuální program.

4. DEN Menorca – dle zájmu prohlídka 

historické části města nebo volno na nejkrásnějších 

plážích Baleárských ostrovů.

5. DEN Sardinie – návštěva Cagliari, hlavního 

města ostrova. Prohlídka nejzajímavějších 

historických památek a osobní volno.

6. DEN Malta – prohlídka mohutně opevněného 

hlavního města Valletty, Velmistrovský palác, 

katedrála sv. Jana a další památky.

7. DEN Sicílie – Messina – procházka historickou 

částí města, náměstí Duomo, návštěva starověkého 

divadla, palác Corvaja a unikátní kostel sv. Giuseppe. 

Dále osobní volno nebo individuální program.

8. DEN Civitavecchia – fakultativní výlet do Říma, 

procházka a prohlídka nejvýznamnějších památek – 

Colosseum, Forum Romanum, Španělské schody, Vatikán – 

náměstí sv. Petra. Případně individuální program.

9. DEN Janov – společné vylodění a odjezd 

domů. Příjezd do ČR v pozdních večerních nebo 

brzkých ranních hodinách následujícího dne.

CENA ZAHRNUJE: autobusovou dopravu (Praha, Brno), 

7 nocí v kajutě vybrané kategorie, 7× plnou penzi na lodi, 

přístavní a jiné poplatky, prohlídky míst s průvodcem dle 

programu, služby česky mluvícího delegáta během plavby

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní 

výlety, místní vstupy a dopravu, povinný servisní 

poplatek na lodi ve výši 9 €/osoba/noc

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 22

  Marseille – vystoupejte na střechu 

katedrály Notre Dame de la Garde

  Menorca – užijte si den

na prosluněných plážích

  Sardinie – zažijte atmosféru 

středověkého Cagliari

  Malta – ochutnejte místní speciality

  Sicílie – navštivte přístav Messina

PLAVBA

22. 4. | 10. 6. 2016 od 15 350 Kč

TERMÍNY ODJEZDU A CENY

Janov

Marseille

Menorca
Cagliari

Malta

Messina

Civitavecchia
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CENA OD: 15 350 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8
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Mozaika Karibiku + Dominikánská republika
STŘEDNÍ AMERIKA  KARIBSKÉ OSTROVY

1. DEN Odlet z Prahy do Punta Cana, ubytování 

v hotelu IFA Villas Bavaro přímo na pláži.

2.–4. DEN Volný program – relax na pláži 

s jemným bílým pískem a koupání v moři.

5. DEN Odpoledne transfer do přístavu 

v La Romana a nalodění na loď Costa Favolosa.

6. DEN Catalina Island (Dominikánská republika) – 

ostrov nabízející krásné pláže uprostřed nedotčené přírody.

7. DEN Sv. Kryštof – fakultativně prohlídka 

historického centra města Basseterre, odpoledne koupání 

na pláži Cockleshell Bay nebo individuální program.

8. DEN Antigua – prohlídka města St. John’s, 

fakultativně plavání s rejnoky nebo individuální program.

9. DEN Martinik – Fort de France – fakultativně 

prohlídka města s delegátem, dále projížďka 

deštným pralesem kolem vulkanických Pittons 

du Carbet nebo individuální program.

10. DEN Guadeloupe – Pointe-à-Pitre, 

fakultativně výlet s delegátem, procházka tropickým 

pralesem k vodopádu Carbet, národní park 

na ostrově Basse-Terre. Při cestě zpět zastávka 

na místě, kde se v roce 1493 prvně vylodil Kryštof 

Kolumbus. Případně program ve vlastní režii.

11. DEN Svatý Martin – Philipsburg, fakultativně 

výlet po přístavních městech s nádhernými 

plážemi v zálivu Simpsons Bay. Nejznámější 

atrakce ostrova – pláž Maho Bay u příletové dráhy 

mezinárodního letiště. Nebo individuální program.

12. DEN Dominikánská republika – La Romana, 

vylodění, transfer na letiště a odlet do Prahy.

13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Punta 

Cana – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfery 

letiště – hotel, hotel – přístav, přístav – letiště, 4 noci 

v hotelu IFA Villas Bavaro cccc, 4× program all 

inclusive, 7 nocí na lodi v kajutě vybrané kategorie, 

7× plnou penzi na lodi, přístavní a jiné poplatky, 

služby česky mluvícího delegáta během plavby

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

 jednolůžkový pokoj cena na vyžádání

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

fakultativní výlety a místní vstupy, povinný servisní 

poplatek na lodi ve výši 11,50 USD/osoba/noc, 

vízovou kartu do Dominikánské republiky

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

  Dominikánská republika – relax

na plážích s jemným bílým pískem

  Sv. Kryštof – návštěva historického 

města Basseterre

  Antigua – plavání s rejnoky

  Martinik – vyhlášený místní rum

  Guadeloupe – výjimečné bílé pláže

  Sv. Martin – slavná pláž Maho

PLAVBA

25. 2. 2016 od 58 500 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

La Romana
Antigua

Sv. Martin

Guadeloupe
St. Kryštof

Martinik
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CENA OD: 58 500 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/12
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Moře, města, příroda, historické památky, galerie, 

muzea, koncerty. To vše můžete zažít, pokud 

využijete nabídky kombinovaných pobytů v řadě 

zemí světa. 

CHARAKTERISTIKA

Pokud vás baví poznávat světová velkoměsta, nové země a zároveň si rádi odpočinete 

na těch nejhezčích plážích, pak právě pro vás jsou určeny kombinované pobyty, které 

naleznete na následujících stranách. Stačí si jen vybrat. Zájezdy je možné navrhnout 

v hotelech různých kategorií od jednoduchých guesthouse až po luxusní pětihvězdičkové 

resorty. Většina pobytů je připravena tak, aby je bylo možné absolvovat celoročně, pří-

padně s ohledem na počasí v daných zemích.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Dubaj a Abú Dhabi jsou úžasná města, jejichž poznávání můžete ideálně kombinovat 

s plážemi jak samotných Spojených arabských emirátů v Ras Al Khaimah nebo ve Fujai-

rah, tak i v Indickém oceánu. Odpočinout si v některém odlehlém resortu na Maledivách 

nebo si užít Srí Lanku, její čajové plantáže, divokou přírodu a pláže bude rovněž velkým 

zážitkem. Z Dubaje můžete vyrazit na pár dnů také do orientálního a tradičního Ománu, 

kde jsou ty nejkrásnější pláže v oblasti Salalah nebo také přímo v okolí hlavního města 

Muscatu.

Dominikánská republika je ideální pro prodloužení pobytu ve velkoměstech USA nebo 

Kanady. New York, Miami či Toronto přímo vybízí k tomu, abyste pobyt na klidných plážích 

Karibiku zakončili procházkami v metropolích, jež nabízí úžasnou pavučinu kultur, neko-

nečné množství mezinárodních kuchyní nebo jen klidné posezení v městských parcích. 

Panama City je úžasné pulzující hlavní město dynamicky se rozvíjející země Střední Ame-

riky. Metropole láká nejen na svoji historickou architekturu, ale také na moderní část, 

která v mnohém připomíná newyorský Manhattan. A co víc, velmi podobným zážitkem 

jsou také nákupy, slevy se často rovnají těm v USA. Jen na skok z města je to k nejruš-

nější vodní tepně světa Panamskému průplavu.

Kuba vás bude lákat svou koloniální atmosférou. Zažít párty s Kubánci na havanské 

promenádě Malecon je zážitkem na celý život. Užijte si kubánský long drink Cuba 

Libre v atmosféře města, ve kterém budete mít pocit, že jste se vrátili o 50 let nazpět. 

A následně odleťte na ostrovy Cayo Largo, Cayo Coco nebo Cayo Santa María. A pokud 

se vám nechce cestovat letadlem, sedněte do autobusu a za necelé tři hodiny budete 

na plážích Varadera. 

Chcete-li zažít atmosféru pulzujícího města, ve kterém jsou nekonečné pláže, vyberte si 

pobyt na South Beach Miami spojený s pětidenní plavbou na Bahamy. Luxusní loď vás 

bude nejen bavit všemi kulturními, sportovními a společenskými aktivitami, ale během 

noční plavby vás doveze na různé ostrovy Bahamského souostroví. Ochutnat rumový 

koláč můžete pouze v hlavním městě Baham na ostrově Providence v Nassau.

PRAKTICKÉ TIPY

Pokud budete kombinovat pobyt na Mauriciu a Réunionu, zvolte si například program 

Fly & Drive s motocyklem Harley-Davidson a projeďte ostrov po klikatých silničkách špl-

hajících se do vysokých hor. V Dominikánské republice vyzkoušejte Santo Libre, rum se 

spritem, kterému se také říká dominikánské šampaňské. V Ománu neuniknete všudypří-

tomnému kadidlu neboli františku, jehož je země největším exportérem na světě.

Aktivní poznávání městí  a pobyt u moře

TO NEJLEPŠÍ – VÝBĚR NAŠICH TIPŮ

   Kosmopolitní Dubaj a vodní vilky na Maledivách

   Temperamentní Havana a nejkrásnější pláže Kuby

   Nákupy v New Yorku a nekonečné pláže Punta Cany
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  Burj Al Arab – nejluxusnější hotel v Dubaji. 
MIAMI  South Beach a několik mil dlouhé pláže. PANAMA CITY  Metropole 
na březích Tichého oceánu. ABÚ DHABI  Mešita Šejka Zayeda. MUSCAT  
Promenáda Corniche. NEW YORK  Atmosféra města.
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New York a Dominikánská republika
AMERIKA  USA A DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

CENA OD: 47 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, 

ubytování v hotelu na Manhattanu.

2.–3. DEN Pobyt v New Yorku. 

4. DEN Přelet do Dominikánské republiky, 

transfer do hotelu IFA Villas Bavaro Resort & Spa.

5.–10. DEN Pobyt v hotelu IFA Villas Bavaro Resort 

& Spa s možností fakultativně zakoupit výlet:

Ostrov Saona

Výlet na ostrov Saona v Karibiku, kde poznáte ty 

nejkrásnější pláže a průzračné tyrkysové moře! 

Plavba katamaránem na ostrov podél východního 

národního parku, volno na ostrově, oběd formou bufetu 

na pláži, odpoledne přesun rychločluny do laguny, 

kde nebude chybět koupání s mořskými hvězdicemi, 

které si můžete vyfotografovat, a následně cesta zpět 

stejnými rychločluny! Nápoje a oběd v ceně výletu.

11. DEN Pobyt v hotelu, transfer na letiště k odletu. 

Odlet z Dominikánské republiky ve večerních hodinách.

12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Paříž – 

New York – Punta Cana – Paříž – Praha, letištní taxy 

a další poplatky, 3 noci v hotelu ccc na Manhattanu 

v New Yorku, 7 nocí v hotelu IFA Villas Bavaro cccc 

v Dominikánské republice, 7× program all inclusive, česky 

mluvícího průvodce v Dominikánské republice, transfery 

letiště – hotel – letiště v Dominikánské republice

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, transfery, 

průvodcovský servis a stravování v New Yorku, poplatek 

za elektronické vydání povolení k vycestování do USA –

ESTA – 14 USD/osoba (k návštěvě USA je nutný 

biometrický pas a autorizace ESTA nebo platný pas 

s vízem), vízovou kartu do Dominikánské republiky 

(320 Kč nebo 10 USD při zakoupení v destinaci)

  Poznávání a nakupování v New Yorku

  Krásné pláže Dominikánské 

republiky

  Nenechte si ujít pozorování velryb 

na poloostrově Samaná

  Santo Domingo – hlavní město 

s bohatou historií

  Překrásný ostrov Isla Saona 

v Karibském moři

RELAX A POZNÁNÍ New York

Dominikánská republika

celoročně (na vyžádání) od 47 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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Toronto a Dominikánská republika
AMERIKA  KANADA A DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

CENA OD: 42 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do Toronta, 

ubytování v hotelu v Torontu.

2.–3. DEN Pobyt v Torontu. 

4. DEN Přelet do Dominikánské republiky, 

transfer do hotelu IFA Villas Bavaro Resort & Spa.

5.–10. DEN Pobyt v hotelu IFA Villas Bavaro Resort 

& Spa s možností fakultativně zakoupit výlet:

Country Express

Půldenní výlet do vnitrozemí, který absolvujete 

v otevřených vozech! Cesta mezi vesničkami, 

zastávka u dominikánské školy, prohlídka typického 

domku se zahradou, kde uvidíte množství 

exotického ovoce a rostlin. Ukázka pěstování 

a zpracování kávy, kakaa, následuje ochutnávka.

Ukázka balení doutníků a zpracování cukrové třtiny. 

Motýlí farma a poté již koupání na divoké pláži Macao.

11. DEN Pobyt v hotelu, transfer na letiště k odletu. 

Odlet z Dominikánské republiky ve večerních hodinách.

12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Paříž – 

Toronto – Punta Cana – Paříž – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 3 noci v hotelu ccc v Torontu, 7 nocí v hotelu 

IFA Villas Bavaro cccc v Dominikánské republice, 

7× program all inclusive, česky mluvícího průvodce 

v Dominikánské republice, transfery letiště – hotel – 

letiště v Dominikánské republice

CENA NEZAHRNUJE: transfery, průvodcovský servis 

a stravování v Torontu, poplatek za elektronické vydání 

povolení k vycestování do Kanady – eTA – 7 CAD/osoba

(k návštěvě Kanady je nutný biometrický pas a autorizace 

eTA), vízovou kartu do Dominikánské republiky 

(320 Kč nebo 10 USD při zakoupení v destinaci)

  Možnost navštívit Niagarské 

vodopády

  Proslulá věž CN Tower 

s adrenalinovou atrakcí „Edge walk“ 

neboli Procházka pro hraně

  Národní park Los Haitises – jedno 

z míst s nejbohatší biodiverzitou 

Dominikánské republiky

  Nádherné pláže ostrova Saona

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 42 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Toronto

Dominikánská republika

NOVINKA
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Havana a Varadero
AMERIKA  KUBA

CENA OD: 38 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/14

1. DEN V odpoledních hodinách přílet do Havany. 

Transfer do hotelu NH Capri v Havaně. Tři noclehy 

včetně snídaně (možnost dokoupení polopenze). Nově 

zrekonstruovaný hotel NH Capri má ideální polohu 

v centru Havany nedaleko pobřežní promenády. 

2.–3. DEN Dva dny volna v Havaně. Možnost 

fakultativních výletů, jako například prohlídka 

Havany s průvodcem, výlet do údolí Viñales 

nebo večerní program v Havaně.

4. DEN Po snídani transfer do Varadera (cca 

140 km) a dalších 11 nocí v hotelu Memories 

Varadero Beach Resort nebo Royal Hicacos Resort 

& Spa nebo Villa Tortuga s all inclusive. 

5.–14. DEN Pobyt ve Varaderu ve vybraném hotelu.

15. DEN Transfer na letiště v Havaně a odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Havana – Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci 

v hotelu cccc v Havaně, 3× snídani, 11 nocí 

v hotelu ccc/cccc/ccccc ve Varaderu, 11× program

all inclusive, služby česky mluvícího průvodce

CENA NEZAHRNUJE: cestovní 

pojištění, vízum 700 Kč/osoba

  Spojte návštěvu kubánské 

metropole s relaxačním pobytem

na vyhlášené pláži ve Varaderu

  Projděte se uličkami staré Havany, 

které jsou zapsány na seznamu 

světového kulturního dědictví lidstva 

UNESCO

  Vydejte se do místního delfi nária

ve Varaderu, na výlet lodí nebo

na golfové hřiště

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 38 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

VaraderoHavana

NOVINKA
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Havana a Cayo Coco / Cayo Santa María
AMERIKA  KUBA

CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/14

1. DEN V odpoledních hodinách přílet do Havany. 

Transfer do hotelu NH Capri v Havaně. Tři noclehy 

včetně snídaně (možnost dokoupení polopenze).

2.–3. DEN Dva dny volna v Havaně. Možnost 

fakultativních výletů, jako například prohlídka 

Havany s průvodcem, výlet do údolí Viñales 

nebo večerní program v Havaně.

4. DEN Transfer na letiště a přelet na ostrov 

Cayo Coco nebo Cayo Santa María, dalších 10 nocí 

v hotelu Memories Caribe Beach Resort nebo 

Memories Paraiso Azul s all inclusive. 

5.–13. DEN Pobyt na ostrově Cayo Coco nebo 

Cayo Santa María ve vybraném hotelu.

14. DEN Transfer na letiště, přelet do Havany. 

Transfer do hotelu NH Capri, nocleh včetně snídaně.

15. DEN Transfer na letiště v Havaně a odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 4 noci v hotelu cccc 

v Havaně, 4× snídani, 10 nocí v hotelu cccc na Cayo 

Coco nebo v hotelu ccccc na Cayo Santa María, 

10× program all inclusive, služby česky mluvícího 

průvodce

CENA NEZAHRNUJE: cestovní 

pojištění, vízum 700 Kč/osoba

  Navštivte Havanu s její 

neopakovatelnou atmosférou 

a pestrobarevnou směsicí 

koloniálních památek

  Projděte se po promenádě Malecon, 

vedoucí  podél havanského pobřeží

  Relaxujte na korálových ostrovech 

Cayo Coco nebo Cayo Santa María, 

které patří mezi nejkrásnější letoviska 

ne severu Kuby

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Cayo Santa María

Cayo Coco

Havana

NOVINKA
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Dubaj a Omán – Salalah
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet z Prahy, transfer 

do hotelu v Dubaji, nocleh.

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 

prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 

Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se 

projeďte nadzemní dráhou z The Walk k hotelu 

Atlantis na umělém poloostrově The Palm.

Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní 

výlet Nezapomenutelná Dubaj v doprovodu česky 

mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).

3. DEN Odlet do Salalahu, ubytování v hotelu. 

4.–8. DEN Pobyt v Salalahu s možností 

zakoupit fakultativní výlety:

Pláže a hory Salalahu

Celodenní výlet za krásami východního i západního 

Salalahu. Navštívíme rybářskou vesnici Taqah a staré 

ruiny Sumharam. Prozkoumáme původní hlavní město 

regionu Dhofar – Mirbat, které je dnes kouzelným 

rybářským městečkem. Poslední zastávkou ve východní 

části oblasti budou horské prameny Ayn Razat. 

Následuje zastávka u hrobky proroka Joba. Poslední 

zastávkou bude jedna z nejkrásnějších pláží Mughsayl, 

která je 4 km dlouhá a lemovaná bizarními vápencovými 

skálami a tzv. sufl érkami – otvory, kterými tryská mořská 

voda. Cena výletu zahrnuje oběd formou pikniku. 

Salalah City Tour

Půldenní výlet za poznáním města Salalah s návštěvou 

muzea a zřícenin starodávného přístavu, dnes 

archeologického parku Al Balid, pro seznámení 

se s historií lokality, dějinami místních měst 

i zajímavostmi kraje kadidla. Následuje jízda přes 

ovocné plantáže s krátkou zastávkou. Dále uvidíte 

působivou mešitu Sultána Qaboose, ofi ciální palác 

Jeho Výsosti sultána (Al Husn Palace) a tradiční 

trh Haffah Souk s možností nákupu suvenýrů.

9. DEN Návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 

Salalah – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v hotelu ccc v Dubaji, 2× snídani, 

6 nocí v hotelech ccc v Salalahu, 6× polopenzi, 

služby česky mluvícího průvodce

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (10 OMR)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

   Užijte si pobyt v supermoderní Dubaji

   Vystoupejte na nejvyšší budovu 

světa Burj Khalifa

   Projděte se tradičními súky 

v nejstarší části Dubaje v Bur Dubai

   Užijte si nekonečné procházky 

na plážích a relaxaci u břehů 

Indického oceánu

   Salalah – město parfémů

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 28 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dubaj

Salalah

NOVINKA
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Omán – Muscat a Salalah
BLÍZKÝ VÝCHOD  OMÁN

CENA OD: 42 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet z Prahy, transfer do hotelu

v Muscatu, nocleh.

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 

prohlídky Muscatu po trase Mutrah Souk – nejstarší 

orientální trh v Ománu, rybí trh v části Mutrah, vládní čtvrť 

a rezidence sultána Qaboose ve starém Muscatu, mešita 

Sultána Qaboose, největší v Ománu, Královská opera – 

nejkrásnější budova opery na Arabském poloostrově.

Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní výlet Muscat 

City Tour v doprovodu anglicky mluvícího průvodce. 

3. DEN Odlet do Salalahu, ubytování v hotelu. 

4.–8. DEN Pobyt v Salalahu s možností 

zakoupit fakultativní výlety:

Pláže a hory Salalahu

Celodenní výlet za krásami východního i západního 

Salalahu. Navštívíme rybářskou vesnici Taqah a staré 

ruiny Sumharam. Prozkoumáme původní hlavní město 

regionu Dhofar – Mirbat, které je dnes kouzelným 

rybářským městečkem. Poslední zastávkou ve východní 

části oblasti budou horské prameny Ayn Razat. 

Následuje zastávka u hrobky proroka Joba. Poslední 

zastávkou bude jedna z nejkrásnějších pláží Mughsayl, 

která je 4 km dlouhá a lemovaná bizarními vápencovými 

skálami a tzv. sufl érkami – otvory, kterými tryská mořská 

voda. Cena výletu zahrnuje oběd formou pikniku. 

Salalah City Tour

Půldenní výlet za poznáním města Salalah s návštěvou 

muzea a zřícenin starodávného přístavu, dnes 

archeologického parku Al Balid, pro seznámení se s historií 

lokality, dějinami místních měst i zajímavostmi kraje kadidla. 

Následuje jízda přes ovocné plantáže s krátkou zastávkou. 

Dále uvidíte působivou mešitu Sultána Qaboose, 

ofi ciální palác Jeho Výsosti sultána (Al Husn Palace) 

a tradiční trh Haffah Souk s možností nákupu suvenýrů.

9. DEN Návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 

Salalah – Praha, letištní taxy a další poplatky, 2 noci 

v hotelu ccc v Muscatu, 2× snídani, 6 nocí 

v hotelech ccccc v Salalahu, 6× polopenzi, 

služby česky mluvícího průvodce v Salalahu

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (10 OMR)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: navržený program je možno zajistit  

za příplatek i v hotelech vyšších kategorií

  Načerpejte orientální atmosféru 

starého Muscatu

  Projděte se nejstarším trhem 

v Ománu Mutrah Souk

  Obdivujte mešitu Sultána Qabose

  Navštivte Královskou operu

  Užijte si nekonečné procházky 

na plážích a relaxaci u břehů 

Indického oceánu

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 42 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Muscat

Salalah

NOVINKA
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Dubaj a Ras Al Khaimah
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

CENA OD: 23 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy, transfer 

do hotelu v Dubaji, nocleh.

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 

prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 

Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se 

projeďte nadzemní dráhou z The Walk k hotelu 

Atlantis na umělém poloostrově The Palm.

Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní 

výlet Nezapomenutelná Dubaj v doprovodu česky 

mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).

3. DEN Transfer do emirátu Ras Al Khaimah, 

ubytování v hotelu. 

4.–7. DEN Pobyt v Ras Al Khaimah v hotelu 

u pláže. Možnost zakoupit fakultativní výlety.

8. DEN Návrat zpět do Prahy.

Nezapomenutelná Dubaj

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 

nezapomenutelnou show tančících a zpívajících fontán.

Jeep Safari

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 obydlí vás 

čeká grilování i místní speciality a břišní tanečnice 

vám představí orientální tance. Můžete také vyzkoušet 

další z místních zvyklostí – malování henou na tělo. 

V rytmu hudby se ještě projedete pouští na hřbetě 

velblouda a na závěr si můžete dopřát vodní dýmku.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Dubaj – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v hotelu cccc v Dubaji, 2× snídani, 5 nocí 

v hotelu ccccc v Ras Al Khaimah, 5× program 

all inclusive, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

Nezapomenutelná Dubaj od 2 750 Kč

Jeep Safari od 1 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

  Navštivte luxusní Dubaj s jejími 

architektonickými skvosty

  Rozhlédněte se z nejvyšší budovy 

světa Burj Khalifa

  Užijte si relaxaci u moře v klidném 

Ras Al Khaimah

  Vyrazte na výlet terénními vozy 

do pouště a vžijte se do pocitu 

účastníků rallye Dakar

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 23 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dubaj

Ras Al Khaimah

NOVINKA
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Dubaj a Abú Dhabi
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy, transfer do hotelu v Dubaji, nocleh.

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 

prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 

Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se projeďte 

nadzemní dráhou z The Walk k hotelu Atlantis 

na umělém poloostrově The Palm. Můžete si také 

zakoupit fakultativní půldenní výlety Nezapomenutelná 

Dubaj nebo Dubaj City Tour v doprovodu česky 

mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).

3. DEN Transfer do Abú Dhabi, ubytování v hotelu. 

4.–7. DEN Pobyt v Abú Dhabi v hotelu u pláže. 

Možnost individuální prohlídky  Abú Dhabi s Velkou mešitou 

šejka Zayeda postavenou z bílého mramoru, hlavní 

třídou Abú Dhabi Corniche, luxusním hotelem Emirates 

Palace a umělým ostrovem Yas Island se zábavním 

parkem Ferrari World a aquaparkem Yas Waterworld.  

8. DEN Návrat zpět do Prahy.

Dubaj City Tour

Čeká vás návštěva muzea, kde se seznámíte 

s historií této oblasti a se zajímavostmi o lovu perel, 

o pirátech a nahlédnete rovněž do beduínských 

obydlí. Nezapomeňte 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. 

Rozmanité vůně vás nalákají na trh s kořením,

kde nakoupíte čerstvou vanilku, šafrán 

a samozřejmě typické arabské datle.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Dubaj – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v hotelu ccccc v Dubaji, 2× snídani, 5 nocí 

v hotelu ccccc v Abú Dhabi, 5× polopenzi, služby 

česky mluvícího průvodce (v Abú Dhabi na telefonu)

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

Dubaj City Tour od 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

  Fascinující Dubaj – jedna z nejrychleji 

rostoucích metropolí světa

  Vychutnejte si panoramatický výhled 

z nejvyšší budovy světa Burj Khalifa

  Koupání v průzračném moři 

  Abú Dhabi – nejbohatší 

a největší emirát 

  Navštivte Velkou mešitu šejka Zayeda

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 28 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Dubaj

Abú Dhabi

NOVINKA
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Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy
ASIE  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, SRÍ LANKA A MALEDIVY

1. DEN Odlet z Prahy do Dubaje. Transfer 

do hotelu, ubytování na 2 noci se snídaní.

2. DEN Volný den v Dubaji. 

3. DEN Ráno transfer na letiště, odlet 

do Kolomba, po příletu transfer do Sigiriye, 

ubytování na 3 noci v hotelu s polopenzí. 

4. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

5. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 

historicky druhého hlavního města, s návštěvou 

archeologického naleziště se sochou ležícího 

Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 

v národním parku Minneriya – domov divokých 

slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 

sambar či krokodýlů. Večer návrat do hotelu.

6. DEN Ráno po snídani transfer do Pinnewaly 

se sloním sirotčincem. Pozorování krmení a koupání 

slonů. Poté přesun Kolomba na letiště, večer 

přelet na Male, transfer z letiště do Holiday 

Island, ubytování na 5 nocí s polopenzí. 

7.–11. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 

pokoje v 11:00, odpoledne transfer na letiště 

v Male, večer odlet přes Dubaj do Prahy.

12. DEN Přestup v Dubaji, odpoledne přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –

Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní 

taxy a další poplatky, 2 noci v hotelu Grand Excelsior 

v Dubaji, 2× snídani, 3 noci v hotelu ccc během okruhu 

na Srí Lance, 3× polopenzi, 5 nocí v Holiday Island 

na Maledivách, 5× polopenzi, seat in coach transfer 

v Dubaji, přepravu klimatizovaným vozem během okruhu 

na Srí Lance, služby česky mluvícího místního průvodce 

během okruhu na Srí Lance, vstupy dle programu, 

transfer Male – hotel Holiday Island – Male, služby 

česky mluvícího místního průvodce na telefonu v Male

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

ubytování v hotelech cccc během 

okruhu Srí Lankou 3 000 Kč

program all inclusive v Holiday Island 9 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí 

Lanku (35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní 

pojištění, ostatní stravování, nápoje, spropitné 

místním průvodcům, řidičům, nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Kombinace supermoderní metropole, 

zeleného ostrova a nádherných pláží

  Dubaj – město nejmodernějších 

staveb i křivolakých uliček

  Srí Lanka – starověké památky 

v Sigiriyi, Pollonnaruwě a v Dambulle,

národní park Minneriya

  Maledivy – úžasné pláže s jemným 

pískem a tyrkysovým mořem

Kolombo

Dubaj

Male

celoročně (na vyžádání) od 64 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

NOVINKA
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CENA OD: 64 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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Město Panama, San Blas a pobyt u Tichého oceánu
STŘEDNÍ AMERIKA  PANAMA

CENA OD: 58 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

1. DEN Přílet z Prahy do Panamy, transfer 

do hotelu RIU Plaza Panama v hlavním městě.

2. DEN Snídaně, volný progra m.

3. DEN Brzy ráno transfer na letiště, přelet 

na San Blas, ubytování v hotelu Yandup Island 

Lodge s plnou penzí (bez nápojů), volný program.

4. DEN Volný program – součástí pobytu 

jsou denně 2 lodní výlety na okolní ostrovy 

(koupání, pěší túry apod.). 

5. DEN Brzy ráno transfer na letiště, přelet 

zpět na pevninu, transfer do oblasti Playa Blanca 

a ubytování v hotelu Royal Decameron Golf Beach 

Resort s programem all inclusive, volný program.

6.–10. DEN Pobyt u pláže v hotelu hotelu Royal 

Decameron Golf Beach Resort s programem all inclusive.

11. DEN Odlet z Panamy zpět Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Panama –

Praha, přelet Albrook – Playón Chico – Albrook, 

letištní a palivové taxy, 2 noci v hotelu RIU Plaza 

Panama ccccc, 2× snídani, 2 noci v hotelu Yandup 

Island Lodge ccc, 2× plnou penzi bez nápojů, 6 nocí 

v hotelu Royal Decameron Golf Beach Resort ccccc, 

6× program all inclusive, transfery, služby česky 

mluvícího průvodce (pouze v oblasti Playa Blanca)

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: při registraci klientů je vyžadována blokace 

zálohy na kreditní kartě pro případnou konzumaci 

v hotelu, částka je odblokována v den odjezdu; přelet 

na San Blas je uskutečněn prostřednictvím menšího 

letadla – váhové omezení pro zavazadla je 14 kg/osoba

  2 noci na souostroví San Blas 

v Karibském moři

  Ostrůvky jsou osídleny pouze 

indiány kmene Guna Yala

  2 noci v hlavním městě Panama – 

ideální pro poznávání 

  6 nocí na pobřeží Tichého oceánu 

v hotelu s all inclusive

RELAX A POZNÁNÍ

15. 1. | 29. 1. 2016 59 990 Kč

8. 2. | 12. 2. | 22. 2. | 26. 2. | 11. 3. 2016 58 990 Kč

20. 11. | 27. 11. 2016 60 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

San Blas

Panama City

Playa Blanca

NOVINKA
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Miami a plavba na Bahamy
AMERIKA  USA A BAHAMY

CENA OD: 46 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/8

1. DEN Odlet z Prahy do Miami. Po příletu 

transfer do hotelu v Miami Beach.

2.–4. DEN Individuální volno, možnost nákupů, 

koupání, procházek po Ocean Drive a čtvrti 

Art Deco. Možnost zapůjčení automobilu 

a jednodenního výletu na Key West.

5. DEN Odplutí z Miami ve večerních hodinách, 

počátek čerpání programu all inclusive, noční 

plavba na Grand Bahama Island.

6. DEN Příjezd na ostrov v ranních hodinách, 

celodenní pobyt na ostrově, možnost zakoupení 

fakultativních výletů přímo na lodi. Odplutí 

ve večerních hodinách, noční plavba do Nassau, 

hlavního města souostroví Providence.

7. DEN Příjezd do Nassau. Individuální volno 

ve městě, možnost koupání na veřejných plážích 

nebo dokoupení fakultativních výletů po ostrově 

včetně návštěvy Aquaventure hotelu Atlantis, jednoho 

z nejznámějších vodních parků světa. Odjezd 

z města, noční plavba na Great Stirrup Cay.

8. DEN Příjezd na ostrov v ranních hodinách. 

Celodenní pobyt a koupání na soukromém 

ostrově s přírodní mořskou lagunou. Během 

celého dne je možno využít programu all inclusive 

bez alkoholických nápojů. Odjezd z ostrova 

ve večerních hodinách a noční plavba do Miami.

9. DEN Příjezd do Miami v ranních hodinách, ukončení 

plavby a programu all inclusive. Odlet do Prahy.

10. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Miami – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

4 noci v hotelu cccc v Miami Beach, 4 noci na lodi 

v kabině s výhledem na moře, pětidenní plavbu se 

společností Norwegian Cruise Line na Bahamské 

ostrovy s programem all inclusive s nealkoholickými 

nápoji (program all inlusive na lodi zahrnuje 

i večeře v à la carte restauracích), transfery 

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 15 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění 

ESTA do USA, zapůjčení automobilu, 

fakultativní výlety během zastávek lodi, 

alkoholické nápoje během plavby, osobní výdaje

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Zažijte náladu Miami Beach 

s nekonečnou záplavou restaurací

a zábavních klubů

  Pětidenní plavba na luxusní 

zaoceánské lodi

  Nassau, hlavní město Bahamského 

souostroví s koloniální atmosférou

  Navštivte Great Stirrup Cay – 

soukromý ostrov s přírodní lagunou

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 46 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

U S A Grand Bahama Island

Nassau

Miami

Great Stirrup Cay

© NCL

NOVINKA
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Mauricius a Rodrigues
AFRIKA  MAURICIUS A RODRIGUES

CENA OD: 46 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet na ostrov Rodrigues. Transfer 

do hotelu Bakwa Lodge, ubytování.

3.–4. DEN Pobyt na ostrově Rodrigues v hotelu Bakwa 

Lodge s možností fakultativně pronajmout automobil.

5. DEN Přelet na Mauricius, transfer 

do hotelu Coin de Mire Attitude. 

6.–10. DEN Pobyt na Mauriciu v hotelu Coin de 

Mire Attitude s možností zakoupit fakultativní výlety:

Jih a jeho tajemství

Den začnete zastávkou u kráteru Trou aux 

Cerfs, poté budete pokračovat ke Grand Bassin, 

navštívíte hinduistické chrámy a posvátné jezero. 

Po zastávce u Black River Gorges navštívíte 

lihovar rumu Rhumerie de Chamarel a ochutnáte 

některé z nejlepších rumů vyráběných

na Mauriciu. Před návštěvou sedmibarevných 

dun v Chamarel si ještě vychutnáte oběd 

v restauraci s úchvatným výhledem.

10. DEN Odlet zpět do Prahy.

11. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Rodrigues – Mauricius – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 3 noci v hotelu Bakwa Lodge cccc 

na ostrově Rodrigues, 3× polopenzi, 5 nocí v hotelu 

Coin de Mire Attitude ccc na Mauriciu, 5× polopenzi, 

česky mluvícího průvodce na Mauriciu, asistenci 

v anglickém či francouzském jazyce na ostrově 

Rodrigues, transfery letiště – hotel – letiště

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Nedotčená příroda ostrova 

Rodrigues

  Bohatý podmořský život ideální 

pro potápění

 Překrásné pláže ostrova Mauricius

  Úchvatné sedmibarevné země 

v oblasti Chamarel

  Pamplemousses – královská 

botanická zahrada

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 46 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 19

www.fi scher.cz

Rodrigues

Mauricius

NOVINKA
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POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 5 290 KčPaříž
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 5 890 Kč

Individuální eurovíkendy
 Za velmi výhodné ceny

Využijte našich služeb a leťte se podívat do nejkrásnějších evropských měst na vlastní pěst! Pro vaši 

představu uvádíme nejoblíbenější destinace s cenami balíčků kalkulovanými s hotely kategorie ccc 

a s aktuálně nejvýhodnějšími letenkami. Nabídky jsou termínově a kapacitně omezeny.

  Nabízíme individuální přístup k vašim přáním při výběru balíčků letenek a ubytování.

 Pomůžeme vám s výběrem cenově nejvýhodnějších termínů letů a leteckého dopravce.

  Doporučíme vám kategorii hotelu a jeho polohu v rámci města dle vaší peněženky nebo vašich specifi ckých požadavků.

  Na vaše přání připravíme nabídku pro prakticky kteroukoli metropoli v Evropě, a to jak s letenkou, tak i pouze samostatný hotel.

•  Naše standardní balíčky zahrnují: zpáteční letenku do vybrané destinace v optimální knihovací třídě, ubytování se snídaní na 2 a více nocí, letištní taxy a bezpečnostní poplatky.

•   Ceny jsou platné na osobu při obsazení pokoje 2 osobami a nezahrnují transfery v destinaci, pojištění, služby delegáta a lokální pobytové taxy. 

V případě pobytu v Moskvě uvedené ceny nezahrnují cenu vízových formalit, pobyt v Athénách nezahrnuje odbavené zavazadlo (1 190 Kč).

•  Dostupnost přímých letů a délka pobytu může být u konkrétních destinací sezonně omezena.

•  Odlety jsou kalkulovány z Prahy, na přání však vypracujeme i nabídky letů z Ostravy, Vídně, Bratislavy (v případě dostupnosti přímých letů do daných destinací).
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Athény
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 5 390 KčAmsterdam
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 5 790 Kč

Dubrovník
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 8 890 Kč

Dublin
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 790 Kč

Kodaň
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 690 Kč

Budapešť
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 6 790 Kč

Barcelona
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 6 890 Kč

Istanbul
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 5 990 Kč

Helsinki
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 490 Kč

Benátky
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 990 Kč
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Lisabon
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 490 Kč

Madrid
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 6 990 Kč

Londýn
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 290 Kč

Nice
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 8 490 Kč

Moskva
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 9 990 Kč

Valencie
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 990 Kč

Milán
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 6 990 Kč

Malaga
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 9 790 Kč

Stockholm
POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

Cena se snídaní od 7 390 Kč

Sardinie
POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

Cena se snídaní od 10 490 Kč
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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
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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

Podmínky pro cestující 
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

ZÁJEZDY Z KATALOGU POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2016

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 cestu-

jící, jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na www.fi scher.

cz/online/cz/informace/informace/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 nále-

žitosti 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 uve-

dené ve smlouvě o zájezdu, letištní taxy, 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.).  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. Cena letenky je stanovena dle podmínek dopravce. 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 nebo zvláštní dětskou cenu, pokud je tato v nabídce uvedena. 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 jed-

notlivých 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.

4. 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 

5 000 Kč za osobu.

Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena 

nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 

60 dní 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, Holiday Easy a Fischer Medical při uzavření 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 

nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstou-

pit. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných 

podmínek, jako je uvedeno v bodech 6 a 7. 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 ban-

kovní účty uvedené ve smlouvě o zájezdu.

5. 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 nejpoz-

ději do 21 dní před zahájením 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. 5. 2015 nebo později. Ceny zájezdu byly kalku-

lovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent 108 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 procento 

nárůstu ceny nad úroveň 120 USD/barel bude vynásobeno

1a) částkou 15,- Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5 hodin (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 3,5 hodin (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 odpo-

vídající 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, ceníku 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 příslušným způsobem cenu zájezdu a vyhlásit nové ceníky. 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 smlouvy o zájezdu odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno 

právo CKF na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).

6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY O ZÁJEZDU – STORNOPOPLATKY

Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. Odstou-

pení 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:

do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,

od 60 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny (min. 1 490 Kč/os.),
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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 vznik-

nou 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“.

7. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY

a) Stornovací poplatky za pojištění FISCHER PLUS a FISCHER EXOTIKA PLUS, Fischer Light, 

Holiday Easy a Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zaknihováno 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 zakni-

hovaného 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 dnů před nástupem 

200 Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % konečné ceny.

e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta ekonomické třídy 

do 3 dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních 

aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do 3 dnů před začátkem pronájmu stornopo-

platek 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 % konečné ceny.

8. 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 sou-

ladu s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součástí 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 lastmomentové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při 

provedení změny jsou vždy účtovány ceny zájezdů uvedené v aktuální cenové nabídce bez možnosti 

uplatnění slev las minute nebo jiných slev (nevztahuje se na změnu jména). Za uvedené změny jsou 

účtovány tyto manipulační poplatky:

a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka (např. 

v důsledku sňatku) účtujeme poplatky dle podmínek dopravce (letecké společnosti). Oznámení objed-

natele 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.

b) 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 6 a 7.

c) Změna druhu dopravy, letecké společnosti, termínu, místa odletu nebo cílové destinace 

je posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 6 a 7.

d) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku letecké společnosti za změnu 

letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit 

služby, při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí.

Veškeré poplatky uvedené v bodech 6, 7 a 8 účtujeme vždy za každou osobu včetně dětí. Poplatky 

za změnu v knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny v kniho-

vání zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8d). 

Veškeré změny jsou závislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů.

9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF

a) Změna sjednaných služeb před zahájením zájezdu

Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby dle smluvně 

dohodnutých 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 koneč-

nou cenu zájezdu.

ii) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu 

písemnou 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 nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doru-

čení 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 poskyt-

nout, je povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokra-

čovat. 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 a 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 „FIS-

CHER 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 ve smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto 

náhradní řešení nepřijme, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. 

V případě, že je součástí zájezdu i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět 

na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasí, včetně nezbytného náhrad-

ního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kte-

rým měla být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že je doprava uskutečněna 

za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že je doprava 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 plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu 

letu nevzniká zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstup-

ného (tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní 

trvání zájezdu 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 13 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu zájezdu se zahájením a ukonče-

ním zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí odbavování leteckým 

přepravcem).

CKF si vyhrazuje právo na možnou změnu programu zájezdu, a to zejména, nikoliv však výlučně, v 

případě vyšší moci, v případě zavinění třetí osoby, či v případě jiné neodvratitelné události, která je 

zcela mimo odpovědnost CKF, a CKF takovéto události nemohla, ani přes vynaložení veškerého úsilí, 

zabránit.

10. ODSTOUPENÍ CKF OD SMLOUVY O ZÁJEZDU

CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř. 

po zahájení 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 

nebezpečí, 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 jeho 

dopravou 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 
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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 skuteč-

nost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.

Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu 

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 případě 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 zákaz-

níkovi 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.

11. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA

K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, 

především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě o zájezdu nebo v objednávce vč. jakýchkoliv změn 

takových údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude v případě 

potřeby k zastižení.

b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách 

a obsahu smlouvy o zájezdu.

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 důle-

žité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzeni 

o zájezdu anebo v katalogu.

d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadova-

nými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu či 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 zákaz-

níků, dodavatelů služeb nebo CKF, a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.

12. REKLAMACE

Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu. V případě vadně 

poskytnutých 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. Zákaz-

ník 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/poskytova-

telům 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 zákazníka a na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije 

zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny.

13. POJISTNÁ SMLOUVA

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evrop-

ské pojišťovny, a.s. , Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light, Holiday Easy nebo základní pojiš-

tění 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. Cestovní 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 zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou 

událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků 

z tohoto vztahu.

Pokud dojde ke ztrátě či k poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skuteč-

nost 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 týkající se letecké dopravy se řídí zejména usta-

noveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními 

předpisy EU a Montrealskou dohodou.

14. 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 jsou rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF 

a u autorizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu 

se smlouvou o zájezdu nebo s potvrzením o zájezdu.

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách 

odpovídají informacím známým v době tisku 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 práv-

ního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU.

Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny pátým dnem ode dne odeslání. Pro 

doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákaz-

níka, je povinen toto oznámit písemně.

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 12. 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. 12. 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

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.: 739 316 940, 607 058 050;
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, 731 427 076; 
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, 775 876 266; 
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

PROSTĚJOV
K  nám. T. G. Masaryka 30, 

796 01  Prostějov;
tel.: 774 106 771, 774 506 771, 
603 508 591;
prostejov@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 

Ostrava

Brno

Praha

Žilina

Nitra

Bratislava

Trnava

Košice

Česká republika Slovensko

K volejte zdarma 800 12 10 10 K info@fi scher.cz K www.fi scher.cz K volejte zdarma 0800 12 10 10 K info@fi scher.sk K www.fi scher.sk
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firmy@fischer.cz

Připravíme vám jedinečný a originální incentivní pobyt. 

Vytvoříme produkt přesně dle vašich požadavků. 

Náš osobní konzultant je připraven splnit všechna vaše 

přání a přizpůsobit nabídku potřebám vaší společnosti.

Naše zkušenosti šetří váš čas.

Zájezdy pro fi rmy
Odměňte ty nejlepší zaměstnance

a obchodní partnery dovolenou na míru



Jsme skuteční specialisté
na cestovní pojištění.
Vy cestujete, my se staráme!

www.ERVpojistovna.cz

Pojistěte se na celý rok 

a cestujte bez starostí!



DOVOLENÁ U MOŘE

BABY FUNTAZIE KLUB

SKI FUNTAZIE KLUB EXOTICKÁ DOVOLENÁ

FUNTAZIE KLUB

FUN & ACTIVE 55+DISNEYLAND

LYŽOVÁNÍ A HORY

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

EUROVÍKENDY

FUN & ACTIVE

GOLF

Vítejte ve světě 
skvělých 
zážitků!

fischer.cz  800 12 10 10


