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Vážení klienti,

zaručuji vám, že výběrem zájezdu na Tureckou riviéru si zajistíte 

přímo pohádkovou dovolenou. Pobytové oblasti nabízí moderní 

hotelové komplexy s perfektními službami a spoustu sportovního 

vyžití. Odpočinek slibují nádherné široké pláže a nespočet 

hotelových wellness služeb. 

Tato orientální země kromě žhavých paprsků a perfektních 

podmínek ke koupání nabízí i velké množství výletů za dávnou 

historií a kulturou. Poodkryjte tajemství jedné z nejstarších 

osídlených oblastí světa a navštivte impozantní starověké 

památky.   

V katalogu naleznete širokou nabídku ubytování v proslulých 

letoviscích Antalya, Alanya, Belek, Side nebo Kemer. Vybírat 

můžete z luxusních hotelů přímo u pláže, které jsou perfektně 

uzpůsobeny pro pobyt s dětmi, ale zároveň nabízí mnoho zákoutí 

pro páry, které si na dovolené chtějí užít trochu klidu a soukromí. 

Dbáme na to, aby všechny hotely v naší nabídce patřily 

k nejlepším, jaké lze v dané oblasti nalézt. Můžete se také 

přesvědčit, že množství služeb, které vám poskytneme 

od prvního odbavení až po návrat z dovolené, je skutečně

unikátní.

Jako zkušení cestovatelé jistě víte, že nejpopulárnější letoviska 

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

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

získat slevu až 19 250 Kč na dospělou osobu, nebo 1 dítě až 

do 15 let zcela zdarma a až pro 2 další děti ubytování zdarma. 

Koupit dovolenou v nabídce 1. momentu přitom nenese žádné 

riziko: termín, destinaci i hotel můžete zdarma změnit ještě týden 

před odletem a předem stačí uhradit zálohu pouze 1 490 Kč 

na osobu. Během své dovolené můžete navíc využít parkování 

na letišti zdarma. 

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

Můžete nás navštívit v pobočkách po celé České republice 

a na Slovensku nebo zavolat na bezplatnou infolinku 

800 12 10 10. Kdykoli také navštivte náš web www.fi scher.cz, 

kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.

Vítejte ve světě vašich zážitků.

Přeji vám krásnou dovolenou.

Jolana Zavadilová

ředitelka sekce zájezdů

k blízkým mořím
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Objednejte si zájezd na 1. moment a kromě výběru z nejširší nabídky 

zájezdů získáte také největší balík výhod. Včasným výběrem dovolené 

navíc nic neriskujete. 

Rezervujte na 1. moment 
za nejlepší cenu!
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Proč si objednat letní 
dovolenou právě teď?

  SLEVA AŽ 19 250 Kč NA OSOBU

 Pokud cestujete bez dětí, při rezervaci na 1. moment můžete získat 

slevu až 19 250 Kč pro každou dospělou osobu.

  1 DÍTĚ DO 15 LET ZCELA ZDARMA

+ AŽ PRO 2 DALŠÍ DĚTI UBYTOVÁNÍ ZDARMA

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

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

děti ubytování zdarma. 

  ZDARMA ZMĚNA DESTINACE TÝDEN PŘED ODLETEM

Včasným výběrem dovolené nic neriskujete. Na léto se klidně můžete 

těšit celou zimu s vědomím, že u nás máte možnost zdarma vyměnit 

zájezd za jiný ještě týden před odletem.

  NEJNIŽŠÍ ZÁLOHA NA OSOBU JEN 1 490 KČ

Nemusíte platit celou částku. Teď stačí zaplatit zálohu jen 1 490 Kč, 

zbytek až 60 dní před odletem.

  PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI ZDARMA BĚHEM DOVOLENÉ

Dojeďte si na letiště v Praze, v Brně nebo v Ostravě vlastním autem.  

Váš vůz bude po celou dobu dovolené v dobrých rukou.

OBJEDNEJTE SI SVOU LETNÍ DOVOLENOU SE 
VŠEMI VÝHODAMI DO 15. 1. 2017!

* Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně 

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

a délce pobytu. Nabídky „Sleva pro dospělé osoby“ a „dítě ZDARMA“ se nedají 

spolu kombinovat. Nabídka platí při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2017.

Pro více informací kontaktujte svého oblíbeného prodejce, volejte infolinku 

800 12 10 10 nebo jděte na www.fi scher.cz.

1 DÍTĚ  

ZDARMA,
NEBO SLEVA AŽ

19 250 Kč
NA OSOBU
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Dovolená
pro každého
Nyní si vyberte z přehlednější nabídky 

přesně takovou dovolenou, po jaké 

toužíte. Kompletní portfolio hotelů 

jsme rozdělili podle jejich předností do 

šesti segmenů tak, abychom vám 

co nejvíce zjednodušili orientaci 

v naší široké nabídce.

Můžete tak snadno 

vybírat jen mezi hotely 

vhodnými pro rodiny 

s dětmi nebo naopak 

jen pro páry. Preferujete 

odpočinkovou či aktivní 

dovolenou? Pak vybírejte v segmentu 

wellness či klubové dovolené. 

Užijte si výběr své ideální dovolené 

z nejpřehlednější nabídky na trhu.

PRO MLADÉ

U
dělejte si dovolenou ve stylových designových resortech plných je-

dinečné atmosféry, které mají nejmodernější vybavení, restaurace 

s nabídkou jídel moderní gastronomie i luxusní wellness a fi tness 

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

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

vám umožní objevovat řady rozmanitých lokálních restaurací nebo ener-

gický noční život ve vyhlášených klubech.

PRO PÁRY

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

dvou, začlenili také hotely výhradně pro dospělé. Relaxujte, bavte 

se nebo prožívejte nerušeně společné romantické chvíle dle svých 

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

v klidnějších lokalitách a nabízejí celou škálu relaxačních služeb včetně 

kvalitního wellness či sportovních aktivit. Najděte svůj ráj pro váš společ-

ný vytoužený a nerušený odpočinek těla i mysli.

RODINNÁ DOVOLENÁ

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

hotely s perfektním rodinným zázemím, které disponují pokoji s do-

statečným komfortem minimálně pro 2 dospělé a 2 děti. V těchto 

resortech najdete bazény, aquapark, dětské hřiště, ale například také 

herní místnosti a sportoviště pro teenagery. Poleťte s námi tam, kde si 

dovolenou užije každý člen rodiny na 100  %!

VYBERTE SI 

SVOU IDEÁLNÍ 

DOVOLENOU
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WELLNESS

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

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

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

dopřát například různé druhy sauny, relaxační jacuzzi, uvolňující masáže 

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

přeberné množství kulinářských zážitků.

PLATINIUM

D
opřejte si maximální komfort a prvotřídní služby v pětihvězdičko-

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

pohodlí prostorných pokojů s moderním vybavením, program all 

inclusive či ultra all inclusive plný vynikajícího jídla daného regionu od 

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

dovolené hýčkat tak, jak si opravdu zasloužíte!

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

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

klubem Funtazie, aktivní dovolenou s programem Fun & Active 

nebo dovolenou šitou na míru klientům 55+. Zábavný program 

v průběhu celého pobytu vám zajistí naši odborně vyškolení česky 

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

klubové dovolené tak prožijete nejen nezapomenutelné chvíle, ale 

možná při společných aktivitách získáte i nové přátele.

FUNTAZIE SPORT ACADEMY

•  4 typy akademií, každá s jiným 

sportovním zaměřením – tenis, 

plavání, beach volejbal a fotbal

•   Výuka probíhá 5× týdně

•  Ranní a odpolední výukové 

přibližně 60minutové bloky

•  Pod vedením zkušených 

kvalifi kovaných trenérů/animátorů

BABY FUNTAZIE KLUB – DO 4 LET

•  Výuka plavání s českými 

odbornými instruktory

•   Pestrý program s kombinací 

pohybových a smyslových cvičení

FUNTAZIE KLUB – OD 4 LET

•  Zábavné tematické programy 

pod vedením našich animátorů

•  Populární snídaně a večeře bez rodičů

•  Společný výlet s animátory

FUNTAZIE TEENZ KLUB – OD 12 LET

•  Sportovní animace, turnaje, vodní 

sporty a nejrůznější soutěže

•  Během letních prázdnin

JEDNIČKA V DĚTSKÝCH ANIMAČNÍCH KLUBECH

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

     Nejširší nabídka klubových destinací včetně SAE na českém trhu

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

    Česky a slovensky mluvící animátoři

DĚTSKÉ KLUBY

FUN & ACTIVE

•  Aktivní dovolená pro všechny 

věkové kategorie

•   Sportovní a zábavné aktivity

•   Vědomostní soutěže a kvízy

KLUBY PRO DOSPĚLÉ
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Proč na dovolenou 
s CK FISCHER?
Létáme v tom s vámi!

VÁHÁTE, KTERÝ HOTEL VYBRAT? 

Porovnejte hodnocení od cestovatelů a turistů z celého světa. 

HODNOCENÍ PORTÁLU TRIPADVISOR

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

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

zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

4,5TripAdvisor
655 hodnotících

Hodnocení hotelů – názory cestovatelů
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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.

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.

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.

QR kód – aktuální ceny snadno a rychle
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Ještě než začnete přemýšlet, co s sebou do kufru, 

nezapomeňte si položit otázku, zda vám nechybí 

pojištění nebo jak se pohodlně dopravit na letiště. 

Zajistíme vám pohodlný transfer z jakéhokoliv místa 

v Praze až na Letiště Václava Havla Praha. Pokud 

pojedete na letiště vlastním vozem, zařídíme vám 

výhodně bezpečné a kryté parkování přímo na letišti. 

Čas do odletu pak můžete nerušeně strávit v letištním 

salonku. Zvažte také, kolik věcí s sebou na dovolenou 

povezete a zda nebude vhodné si předem zajistit 

nadváhu zavazadel. Nenechte náhodě, aby se stalo, 

že v letadle nebudete sedět se svými nejbližšími vedle 

sebe. Rezervujte si dopředu svá místa! Také stravu 

v letadle můžete na vybraných letech ovlivnit. Dopřejte 

si na palubě bohatší menu. Také v destinaci vám 

zajistíme privátní transfer z letiště do hotelu a zpět za 

zvýhodněné ceny. Stejně tak máte možnost objednat 

si předem půjčení vozu za výhodné ceny. U vybraných letů si můžete před odletem zvolit, kde 

i vedle koho chcete v letadle sedět. Vyhněte se situaci, 

že budete mít místa v různých částech letadla. 

Buďte si nablízku i během letu!

Cena od 600 Kč / zpáteční let

REZERVACE SEDADEL

Začněte svou dovolenou již v pohodlí letištních salonků při odletu 

z Prahy, Ostravy i Brna, kde můžete neomezeně využít tyto služby:

   Bar, občerstvení

   Denní tisk

   WiFi

   Dětský koutek (Praha)

   Individuální odbavení a bezpečnostní kontrola (Praha)

Cena od 500 Kč / osoba

LETIŠTNÍ SALONKY

Sjednejte si ke své dovolené cestovní pojištění za zvýhodněnou cenu! 

Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou, jedinou specializovanou

cestovní pojišťovnou na českém trhu.

   Komplexní cestovní pojištění

   Pojištění léčebných výloh

   Pojištění storna a letenek

   Celoroční pojištění pro opakované cesty

Cena od 300 Kč / osoba / pobyt

FISCHER Služby+
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Buďte i na dovolené pány svého času. Plánujte si výlety, poznávání 

místních krás i nákupy podle svého. 

   Lepší cena při rezervaci předem

   Více než 6 000 destinací

   Prověřené a spolehlivé autopůjčovny

Cena od 154 Kč / den

PRONÁJEM AUT

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!

Cena od 500 Kč / 8 kg / 1 směr

NADVÁHA ZAVAZADEL

Využijte cenově výhodné a pohodlné parkování přímo 

na letišti v Praze, Brně, Ostravě a Vídni.

   Na letišti v Praze kryté parkování přímo u terminálů, s ostrahou 

a kamerovým systémem

   V Brně a Ostravě parkovací plochy v pohodlné vzdálenosti 

od odbavovací haly

   V Bratislavě parking v blízkosti letiště s bezplatným transferem na 

letiště a zpět.

Cena od 600 Kč / 7 dní

Zpříjemněte si let a dopřejte si na palubě nadstandardní občerstvení. 

Vybírat můžete z široké nabídky jídel a nápojů.

   Kompletní menu

   Teplá a studená jídla

   Dětská menu

   Nápoje

Cena od 150 Kč / 1 let
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Limity pojistného plnění v Kč
BASIC Fischer Light Fischer Plus

Fischer  
ExoticaPlus

Fischer  
Medical

Evropa/Svět Evropa Evropa Celý svět Evropa/Svět

Léčebné a související 
výlohy

Léčebné výlohy

Zubní ošetření

Fyzioterapie

5 400 000
24 000

120 000

5 400 000
24 000

120 000

Asistenční služby Aktivní asistence

Převoz, přeložení a repatriace

Převoz tělesných ostatků

Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Úraz Trvalé následky úrazu

Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

300 000
200 000

Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 000 1) 30 000 1) 80 000 1)

Zpoždění zavazadel 10 000 2)

Poskytnutí zálohy na pojistné plnění 100 € 100 € 100 €

Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví

Škoda na majetku

Právní zastoupení

4 000 000
2 000 000

200 000

4 000 000
2 000 000

200 000

6 000 000
4 000 000

200 000

Odjezd Zmeškání

Zpoždění

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Zrušení cesty Stornopoplatky 80 000 4) 100 000 4)

Přerušení cesty 50 000 50 000 50 000

Nevyužitá dovolená Nevyužitá dovolená 15 000 5) 15 000 5) 15 000 5)

Cesty autem Spoluúčast při nehodě pronaj. vozidla 15 000

Cestovní pojištění
v nabídce naší kanceláře

www.ERVpojistovna.cz

Cena pojištění BASIC Fischer Light Fischer Plus
Fischer  

ExoticaPlus
Fischer  
Medical

Osoba na 1-24 dní nelze  koupit 
samostatně

490 Kč 690 Kč 990 Kč 300 Kč

Dítě do 15 let na 1-24 dní 245 Kč 345 Kč 495 Kč 300 Kč

Vysvětlivky:  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

Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

Sjednáte-li si pojištění Fischer Light, Fischer Plus nebo Fischer ExoticaPlus, CK Fischer Vám poskytne pojištění BASIC zdarma. 



Skuteční specialisté 
na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 

pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR.  

750 tisíc klientů ročně z ní dělá českou  

jedničku. Spolupracuje s 9 z 10 největších  

cestovních kanceláří v ČR.

Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Vaše cestovní pojištění má mnoho nadstan-

dardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, 

vysoké limity léčebných výloh v zahraničí  

(5,4 mil.  Kč), odpovědnosti za škodu na zdraví  

(až 6 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo po- 

jištění nevyužité dovolené.

Pojištění, které delegáti
CK Fischer dobře znají

Delegáti CK Fischer díky dlouholeté spolupráci  

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 skute- 

čně 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 desáté v řadě jsme byli členy Asoci-

ace českých pojišťovacích makléřů zvoleni 

Pojišťovnou roku v kategorii specializované 

pojištění. Po čtrnácté 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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Místa jako stvořená pro letní 
dovolenou u moře

DESTINACE LETIŠTĚ VZDÁLENOST DOBA LETU ODLETOVÝ DEN POČET NOCÍ

Turecká riviéra (letiště Antalya) PRG, BRQ, OSR 2 000 km 2:55 hod. úterý/pátek 10/11

PRG úterý/pátek/sobota 7/14

BRQ, OSR úterý/středa/pátek/sobota 7/14

Každá destinace, kterou jsme pro vás vybrali pro trávení dovolené v letním období, zaručuje teplé 

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

PRG – Praha, BRQ – Brno, OSR – Ostrava,

TURECKÁ RIVIÉRA

TURECKO

E V R O P A

A S I ES T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

Č E R N É  M O Ř E

PRAHA

BRNO

OSTRAVA

A F R I K A
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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 

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

Kuřecí řízky malé

0,5 kg plato kuřecích řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb) 

Kuřecí řízky velké 

1 kg plato kuřecích řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb) 

Vepřové řízky malé 

0,5 kg plato vepřových řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb)

Vepřové řízky velké 

1 kg plato vepřových řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb)

Kanapky (20 ks) 

Dětské teplé jídlo (burger) 

hovězí burger, smažené plátky brambor, 

míchaná zelenina + dětské pití, ovocné pyré, 

sýr, krekry, brumík

Dětské teplé jídlo (řízek) 

kuřecí řízek, šťouchané brambory, sladká 

mrkvička, brokolice + dětské pití, ovocné 

pyré, sýr, krekry, brumík

Dětské teplé jídlo (bageta) 

sýrová bageta + dětské pití, ovocné pyré, sýr, 

krekry, brumík

Šampaňské Moët (0,7 l) 

Šampaňské Taittinger (0,7 l) 

Sekt (0,7 l) 

Víno Frontera (0,7 l) 

bílé, červené

Víno Casillero (0,7 l) 

bílé, červené

Baby Meal 

zeleninový příkrm, ovocný nápoj a 1 kus ovoce

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

Pro více informací a aktuální ceny nadstandardního cateringu kontaktujte svého oblíbeného prodejce, 

volejte infolinku 800 12 10 10 nebo jděte na www.fi scher.cz.

Výše uvedený rozšířený servis na palubě letadla je nutné objednat vždy předem. Nabídka rozšířeného servisu platí pouze na letech zajišťovaných leteckou 

společností Travel Service. U některých typů letadel může být z důvodu absence ohřevného zařízení teplá strava nahrazena stravou studenou. Změna typu produktu 

vyhrazena. 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, 

Costa Cálida, Costa de la Luz, Costa del Sol, Černá Hora, Chalkidiki a 

Olympská riviéra – Soluň, Chorvatsko – Dubrovník, Chorvatsko – Split, 

Ibiza, Kalábrie, Karpathos, Kefalonie, Korfu, Kos, Kréta – Heraklion, 

Kréta – Chania, Kypr – Larnaca, Lefkada, Mallorca, Menorca, 

Portugalsko – Algarve, Rhodos, Samos, Santorini, Sardinie – Cagliari, 

Sardinie – Olbia, Sicílie, 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

Egypt – Hurghada, Egypt – Marsa Alam, Portugalsko – Madeira 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.

Rozdělení letů dle poskytovaného občerstvení se může během sezóny měnit. Poskytované občerstvení na Vašem letu si můžete ověřit u svého prodejce nebo na www.fi scher.cz.
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Turecká riviéra se rozprostírá na jihu Turecka 

a poskytuje svým návštěvníkům kontrast 

moderního světa a starověkých staveb. Na Turecké 

riviéře můžete vyzkoušet nejrůznější druhy sportů 

ve vodě, ve vzduchu i na souši. Dobrodružné 

povahy se mohou vydat na výlet k majestátnímu 

pohoří Taurus. Zdejší prostředí i způsob života 

místních obyvatel působí velmi harmonicky, 

a pokud se to vše rozhodnete poznat, určitě se 

vydejte na dovolenou směrem Turecká riviéra. 

CHARAKTERISTIKA

Turecká republika leží na jihovýchodě Balkánského poloostrova. Evropská a asijská 

část země jsou od sebe odděleny mořskými úžinami Bospor a Dardanely, mezi nimiž se 

nachází Marmarské moře. Středozemní pobřeží je pro své dlouhé písečné pláže a neu-

stálý sluneční svit nazýváno Turecká riviéra. Zdejší pobřeží je chráněno pohořím Taurus, 

které zadržuje dešťové mraky a navíc tvoří malebnou kulisu prosluněným plážím.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Asi 10 km východně od města Side leží nové, moderní město Manavgat. Turisté ho 

vyhledávají hlavně kvůli známému tržišti. Manavgatem protéká stejnojmenná řeka, která 

pramení v pohoří Taurus. Řece se pro její barvu vody říká „smaragdová“ nebo „zelená“. 

Velkým lákadlem pro turisty je plavba k Manavgatským vodopádům. 

Největším magnetem města Aspendos je antické divadlo. Vzniklo ve 2. století n. l. 

a za jeho existenci vděčíme Římanům. Stavba nese znaky tzv. římského divadla a byla 

schopna pojmout až 20 000 diváků. Kamenné jeviště kdysi zdobily mramorové desky, 

vlysy a sochy, z nichž se zachoval jen reliéf boha Dionýsa (Bakcha), tehdejšího patrona 

divadla. Hlediště je rozděleno na dvě části: ve spodní sedávala tehdejší honorace, v horní 

části lid. 

PRAKTICKÉ TIPY

V Turecku můžete navštívit téměř kteroukoliv mešitu, raději ale vynechte dobu modli-

teb (hlavně pátky). Obuv je nutné zout u vchodu. Do mešity nesmíte vkročit v šortkách 

nebo v minisukních, ženy by měly mít i zakrytá ramena a vlasy. Ačkoliv to není ofi ciálně 

povinné, je slušnost nechat za prohlídku drobný obnos.

Parní lázně hammam patří k tradičním a zároveň nejoblíbenějším léčebným procedu-

rám v Turecku. V překrásně zdobených mramorových místnostech je rozkoš odpočí-

vat. Působí blahodárně na všechny smysly a samozřejmě hlavně na tělo. A v čem tkví 

kouzlo tureckých lázní? Spočívá nejprve v parní lázni, kde uvolníte tělo a připravíte je tak 

na důkladný peeling hrubou lufou. Ten se provádí na velkém vyhřívaném kameni z lávové 

žuly. Pokožka se prokrví a připraví na další procedury. Během pobytu v lázních střídáte 

teplé a chladné místnosti podle své chuti. V závěru následuje uvolňující masáž a konečná 

relaxace v odpočívárně. Poté už přijde jen znovuzrození.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)

Za nezapomenutelnými zážitky se můžete vypravit do delfi nária, které je vzdáleno asi 

20 km západně od města Alanya. Na začátku 50minutového programu vystoupí lachtani, 

kteří divákům zpívají nebo vesele mávají. Pak přichází na řadu hvězdy programu – delfíni. 

Jejich dokonalé vystoupení vás zaručeně rozveselí. Je možné získat za poplatek fotografi i 

přímo s účinkujícími lachtany nebo delfíny. Vy anebo vaše dítě se můžete s delfínem 

dokonce vykoupat. 

Krásné pláže v antických kulisách

TO NEJLEPŠÍ Z TURECKÉ RIVIÉRY

   Resorty se skvělým zázemím pro rodiny s dětmi

   Zachovalé antické památky na dosah

   Luxusní hotelové komplexy pro náročné
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Bodrum

ANKARA

K Y P R

Ř E C K O

B U L H A R S K O

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

ANKARA

Antalya Belek
Side

AlanyaKemer

0 400 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 25 30 34 35 31 26

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 20 25 28 28 26 23

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

PAMUKKALE  Výjimečný přírodní úkaz vápencových krasových kaskád 
s malebnými jezírky uhličité vody. ASPENDOS A PERGE  Aspendos 
je nejzachovalejší antický amfi teátr na světě, v němž se dodnes pořádají 
koncerty vážné hudby. Perge – ruiny významného antického města, které svou 
monumentalitou a zachovalostí dodnes udivují návštěvníky z celé Evropy. 
KEMER  Odpočinek na dlouhých, především oblázkových plážích, borovicové 
háje a majestátní pohoří Taurus na dohled. BELEK – RÁJ PRO GOLFISTY  
V Beleku se nachází mnoho golfových hřišť, která jsou zasazena mezi piniové háje. 
Pobřežní pás luxusních hotelů a hřišť je vyhledáván náročnými klienty z celé Evropy. 
SIDE  Side není jen antické město se zachovalými stavbami, ale také jedno 
z nejznámějších rekreačních míst v Turecku s krásnými písečnými plážemi. 

Tu
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

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

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

Nabídka výletů

  Tento výlet vás zavede 

na největší vápencové terasy 

na světě a do antického 

města Hierapolis 

Pamukkale je jednou z největších turistic-

kých atrakcí Turecka. Fascinující terasy, 

kaskády a jezírka vytvořila minerální voda, 

která stékala po skále a zanechávala 

usazeniny – travertin. Zhruba 250 let 

př. n. l. zde bylo založeno lázeňské město 

Hierapolis, z kterého sice zbyly jen ruiny, 

ty jsou však kulturním skvostem. Tvoří je 

krásný amfi teátr římského typu, zacho-

valá dlážděná cesta a impozantní byzant-

ská brána. Pamukkale je spolu s městem 

Hierapolis zapsáno na seznamu světo-

vého dědictví UNESCO.

Cena zahrnuje: transfer, českého/sloven-

ského průvodce, vstupy, snídani, oběd 

a večeři.

Malebná země Orientu má co nabídnout milovníkům slunce, moře a písečných pláží, stejně jako vyznavačům 

turistiky a aktivního odpočinku. Jednou z největších turistických atrakcí Turecka je Pamukkale neboli Bavlněný 

hrad. Na stejném místě můžete spatřit i pozůstatky antického města Hierapolis. Z nabídky výletů si vyberou 

i vaši nejmenší, které potěší návštěva delfi nária, kde své kousky předvádějí nejen delfíni, ale i roztomilí lachtani.

  Čeká vás úchvatná plavba 

zelenými vodami kaňonu 

mezi masami pohoří Taurus, 

kde vás bude doprovázet 

horské sluníčko

Zelený kaňon leží na řece Manavgat, 

která pramení v pohoří Taurus a vlévá 

se do Středozemního moře. Tvoří jej 

dva kaňony zelené barvy, což je způso-

beno smaragdovým zabarvením horniny. 

Trasa povede k městu Manavgat, pak se 

z hlavní cesty odbočí do hor a po kame-

nité cestě se dostanete až k bráně přírod-

ního parku, kde spatříte krásný kamenný 

akvadukt, následuje plavba lodí. Po dobu 

plavby se budete kochat nádherou tohoto 

místa, spatříte podzemní prameny a neo-

šidíme vás ani o dvě zastávky na koupání 

v této čisté, průzračné vodě. 

Cena zahrnuje: oběd v restauraci 

(na výběr tři druhy pokrmů). 

  Pojďte se přenést do antické 

doby, která vás okouzlí 

impozantními amfi teátry, 

chrámy a římskými hradbami

Význam a bohatství města Perge dnes 

připomínají kolosální ruiny budov, svatyň 

a veřejných prostranství s propraco-

vanou mramorovou výzdobou. Na celý 

areál je nejhezčí pohled z vrcholku řím-

ského divadla. Dalším antickým místem 

je Aspendos, který ukrývá úchvatný 

amfi teátr. Side se může pochlubit zacho-

valými zbytky helénských městských 

hradeb s impozantní vstupní městskou 

branou. Ruinám vévodí nádherné divadlo, 

které kdysi pojalo 20 000 diváků. Za diva-

dlem je agora, původně obklopená ze 

všech čtyř stran sloupovými kolonádami. 

Největší chloubou města Side jsou však 

pozůstatky chrámů Apollona a Athény.

  Zážitky z delfíní show si 

budou pamatovat nejen děti, 

ale i dospělí

Delfi nárium je vzdáleno asi 20 km 

západně od města Alanya. Na začátku 

50minutového programu vystoupí lach-

tani, kteří divákům zpívají nebo vesele 

mávají. Pak přichází na řadu hvězdy pro-

gramu – delfíni. Jejich dokonalé vystou-

pení vás zaručeně rozveselí. 

Po celou dobu show můžete fotografovat 

a natáčet. Je možné získat za poplatek 

fotografi i přímo s účinkujícími lachtany 

nebo delfíny. Vy anebo vaše dítě se 

můžete s delfínem dokonce vykoupat. 

Stačí projevit zájem a náš delegát vám 

koupel s mořským tvorem zarezervuje. 

Plavání s delfíny není úplně nejlevnější 

záležitostí, ale rozhodně bude patřit k nej-

silnějším zážitkům.

Delfi nárium od 36 €

Perge, Aspendos, Side od 55 €

Zelený kaňon (přehrada Oymapinar) od 55 €

Pamukkale (Bavlněný hrad) od 1 850 Kč
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Pobytové oblasti  Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Antalya
V srdci hlavního města stejnojmenné provincie leží staré město s Hadriánovou bránou 

a jachetním přístavem. Četné obchody, kavárny a restaurace tvoří ve spojení s tropickou 

vegetací příjemnou kulisu.

Lara
Turistická oblast v těsném sousedství Antalye s moderními, velmi kvalitními hotelovými 

komplexy s výborným zázemím pro rodiny s dětmi, vystavěnými na dlouhé písečné pláži. 

Nákupní možnosti v pěším dosahu.

1   Hotel Miracle Resort ccccc str. 50

2   Hotel Delphin BE Grand Resort ccccc str. 44

3   Hotel Delphin Diva ccccc str. 46

4   Hotel Delphin Imperial ccccc str. 40

5   Hotel Lara Family Club ccccd str. 51

6   Hotel Delphin Palace ccccc str. 42

7   Hotel Limak Lara De Luxe & Resort ccccc str. 38

8   Hotel Royal Wings ccccc str. 48

9   Hotel Royal Holiday Palace ccccc str. 49
Doba transferu z letiště cca 25 minut

Antalya / Lara

11 3344

55

66 77 88 99
22

Kemer, turistické centrum cca 45 km západně od Antalye, láká klienty nejen dlouhým 

pobřežím a průzračně čistým mořem, ale také majestátní kulisou v podobě pohoří Taurus.

1   Hotel Ulusoy Kemer Holiday Club ccccd str. 28

2   Hotel Otium Hotel Life ccccc str. 34

3   Hotel Kimeros Park Holiday Village ccccc str. 26

4   Hotel Crystal Aura Beach Resort & Spa ccccc str. 33

5   Hotel Crystal De Luxe Resort & Spa ccccc str. 32

66   Hotel Ambasador Plaza cccc str. 35 

7   Hotel Lancora Beach cccc str. 31

8   Hotel Maxx Royal Kemer Resort ccccc str. 24

9   Hotel Limak Limra Resort ccccd str. 30

Doba transferu z letiště cca 60 minut

11

Kemer / Göynük

33

55

66

8899

44

KEMER

GÖYNÜK

77

22
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Pobytové oblasti

Známé letovisko Belek se nachází cca 35 km od Antalye. Velké komplexy v rozlehlých 

zahradách jsou přímo na břehu moře a všechny mají vlastní úsek pláže. Pláže jsou zde 

písečné a široké. Belek je vyhledáván nejen rodinami s dětmi, ale také příznivci golfu – 

nachází se tu totiž 16 a 11 golfových klubů.

Boğazkent je nově se rozvíjející hotelová zóna navazující na Belek. I zde se nachází  velké 

hotelové komplexy převážně 5c kategorie přímo na břehu moře.

1   Hotel Rixos The Land of Legends ccccc str. 62

2   Hotel Regnum Carya Golf & Spa Resort ccccc str. 52

33   Hotel Sueno Golf Belek ccccc str. 60 

Doba transferu z letiště cca 40 minut

77

Belek / Boğazkent

88
99

22

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Supermarket  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

qq
ww ee

rr

4   Hotel Sueno Deluxe Belek ccccc str. 58

5   Hotel Susesi Luxury Resort ccccc str. 66

6   Hotel Ela Quality Resort ccccc str. 68

7   Hotel Limak Arcadia Golf & Resort ccccd str. 72

8   Hotel Maxx Royal Belek Golf resort ccccc str. 54

99   Hotel Limak Atlantis Resort ccccc str. 70

qq Hotel Rixos Premium ccccc str. 64

ww   Hotel Vera Mare Resort ccccc str. 78

ee   Hotel Kirman Belazur Resort & Spa ccccc str. 76

rr   Hotel Funtazie klub Belek Beach ccccc str. 74

BELEK

BOĞAZKENT

5544

33

11

66
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Pobytové oblasti

Dřívější známá pirátská osada Side je dnes jedním z nejoblíbenějších turistických středi-

sek, které se stále rozrůstá. Romantické staré město s antickými památkami a s množ-

stvím obchůdků je lákavým cílem procházek. Oblast okolo Side je oblíbená také kvůli 

dlouhým písečným plážím s pozvolným vstupem do moře. Promenáda lemující pobřeží 

od Çolakli až do Kumköy vybízí k procházkám a sportovním aktivitám.

1 Hotel TUI Magic Life Jacaranda ccccc str. 82

2   Hotel Terrace Elite Resort ccccc str. 84

3   Hotel Royal Alhambra Palace ccccc str. 86

4   Hotel The Colours Side cccc str. 87

55   Hotel Side Sungate ccccc str. 94 

66   Hotel Grand Seker cccc str. 96 

7   Hotel Seher Sun Beach cccc str. 93

88   Hotel Sashell Resort & Spa ccccc str. 108 

9   Hotel Seher Resort & Spa ccccc str. 90

q   Hotel Seher Sun Palace Resort & Spa ccccc str. 92

Doba transferu z letiště cca 70 minut

11 33

44
77

Side

99

qq

ww

22

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko  Přístav  Bus

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

ttyy

oo
pp

w   Hotel Royal Dragon ccccc str. 88

ee   Hotel Luna Blanca Resort & Spa ccccc str. 104

rr   Hotel Dream World Aqua ccccc str. 97

tt   Hotel IZ Flower Side Beach cccc str. 110

yy   Hotel Hane cccc str. 112

uu   Hotel Terrace Beach Resort ccccc str. 102

ii Hotel Funtazie klub Oleander ccccc str. 100

oo   Hotel Kirman Sidemarin Beach & Spa ccccc str. 98

pp   Hotel Side Corolla cccc str. 114

aa   Hotel Crystal Sunrise Queen ccccc str. 106

ss   Hotel Side Allegria cccc str. 113

dd   Hotel Grand Side ccccd str. 109

ff   Hotel Sandy Beach cccc str. 111

gg   Hotel Side Star Beach ccccc str. 107

SIDE

EVRENSEKI

aa

ss

dd
ff

gg

KUMKÖY

GÜNDOĞDU

ee
rr

uuii

88

66
55
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Pro stále se rozvíjející turistické oblasti mezi Side a Alanyí, jako jsou Alara, Karabu-

run, Okurcalar a Konakli, jsou charakteristické písečné pláže s kamínky či oblázky. Pod 

vodou se v některých oblastech vyskytují kameny, proto mnoho hotelů používá pro vstup 

do moře také mola.  Letovisko Sorgun je zelenou oázou, která díky piniovým hájům nabízí 

klidnou dovolenou a relaxaci v zeleni.

1 Hotel Sueno Beach Side ccccc str. 115

2   Hotel Ali Bey Resort ccccc str. 116

3   Hotel Turquoise Resort & Spa ccccc str. 118

4   Hotel Jadore Deluxe & Spa ccccc str. 126

5   Hotel Bosphorus Sorgun ccccc str. 120

6   Hotel Water Side Resort & Spa ccccc str. 124

7   Hotel Funtazie klub Sunmelia 

Beach Resort & Spa ccccc str. 132

8   Hotel Sentido Flora Garden ccccd str. 128

9   Hotel Funtazie klub Amelia Beach Resort Spa ccccc str. 134

q   Hotel Barbaross Beach Club cccc str. 136

w   Hotel Kirman Sidera Luxury & Spa ccccc str. 144

e   Hotel Delphin De Luxe ccccc str. 140

r   Hotel Mukarnas Spa & Resort ccccc str. 142

t   Hotel Club Aqua Plaza cccc str. 155

Doba transferu z letiště cca 70–120 minut

66
77

99

ww
ee
rr
ttyy

uu

y   Hotel Botanik Platinum ccccc str. 138

u   Hotel Funtazie klub Gardenia Beach cccc str. 152

i   Hotel Saphir Resort & Spa ccccc str. 154

o   Hotel Kirman Arycanda De Luxe ccccc str. 150

p   Hotel Kirman Leodikya Resort ccccc str. 148

a   Hotel Litore Resort Hotel & Spa ccccc str. 146

s Hotel Annabella Diamond ccccc str. 157

d   Hotel Azura Deluxe Resort & Spa ccccc str. 156

f   Hotel My Home Sky cccc str. 159

g   Hotel White City Resort & Spa ccccc str. 158

h   Hotel Eftalia Village cccc str. 164

j   Hotel Eftalia Splash cccc str. 162

k   Hotel Eftalia Aqua Resort ccccd str. 161

l   Hotel Club Kastalia ccccd str. 160

;;   Hotel Saphir Hotel & Villas cccc str. 168

zz   Hotel Caretta Beach cccc str. 166

xx   Hotel Caretta Relax cccc str. 169

c   Hotel Doganay Beach Club ccccc str. 170

vv   Hotel Kemal Bay ccccc str. 172

bb   Hotel Quatro Beach Spa & Resort ccccc str. 173

SORGUN

Pobytové oblasti
Sorgun / Titreyengöl / Kizilağaç / Kizilot / Alara / Okurcalar / Karaburun

ss

dd

hh
jj
kkll

zz
xx

cc

 Pláž  Centrum turistického ruchu  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

SIDE

TITREYENGÖL

KIZILAĞAÇ

KIZILOT

KONAKLI

ALANYA

vv

22

bb

;;
gg
ff

pp

qq

44

iioo
aa

88

3355
11
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Oblíbené pulzující středisko ležící na východě Turecké riviéry. Město bylo založeno 

ve 3. století př. n. l. Dnes se sem sjíždějí turisté z celého světa, nadšeni nekonečně 

dlouhou písečnou pláží. Návštěvníky také přitahují pestré ulice plné obchodů, restaurací 

a kaváren.

1   Hotel Muz ccc str. 186

2   Hotel Kleopatra Beach cccc str. 177

3   Hotel Azak Beach ccc str. 187

4   Hotel Kleopatra Blue Hawaii ccc str. 183

5   Hotel Miray ccc str. 189

6   Hotel Remi cccc str. 180

7   Hotel Boulevard cccc str. 184

8   Hotel Eftalia Aytur cccd str. 185

9   Hotel Wien ccc str. 188

qq   Hotel Elysée cccc str. 181

ww   Hotel Blue Diamond Alya ccc str. 182

ee Hotel Avena Resort & Spa cccc str. 178

rr   Hotel Sunprime C-Lounge cccc str. 175

tt   Hotel Michell ccccc str. 174

yy   Hotel Sunstar Resort ccccd str. 176

Pobytové oblasti  Pláž  Centrum turistického ruchu  Obchodní středisko  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 150 minut

33

66

Alanya

77 88
99

22

qq

ee

11

ww

rr

tt

yy

4455
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KEMER

POLOHA Přímo u pláže, centrum střediska 

Kiriş cca 400 m, Kemer cca 6 km.

VYBAVENÍ 291 pokojů, hlavní budova, bloky v zahradě, 

pokoje ve vilkách se sdíleným bazénem (laguna suites) 

a privátní vily. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

několik restaurací à la carte (italská, turecká, rybí, steak 

house aj.), 11 barů, kavárna, obchodní arkáda. Venku 

3 bazény (2 sladkovodní, 1 s mořskou vodou), aquapark 

(vstup od 12 let), lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ U hotelu 2 pláže, jedna písečná 

200 m dlouhá, druhá oblázková 400 m dlouhá. 

K dispozici také úsek pláže vyhrazený pro děti 

(cca 30 m). Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ SU: koupelna/WC (jacuzzi, vysoušeč vlasů), 

šatna, osobní váha, centrální klimatizace, TV/sat.,

telefon, maxibar (nealkoholické nápoje, pivo, víno, mléko 

a nesquik pro děti, sladkosti a slaný snack, 

doplňováno denně), set na přípravu kávy a čaje, trezor 

zdarma, balkon, v hlavní budově. SUSV: viz SU, 

výhled na moře. FR: viz SU, obývací část a 2 oddělené 

ložnice, 2 WC, jacuzzi na terase, v blocích v zahradě. 

FRSV: viz FR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenisový kurt 

(standardní vybavení a osvětlení), stolní tenis, plážový 

volejbal, aerobik, zumba, vodní gymnastika, pilates, jóga, 

šipky, basketbal, kick box, windsurfi ng (pouze s licencí), 

šlapadla. Za poplatek: výuka tenisu, profesionální 

vybavení na tenis, kurzy potápění, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI K dispozici servis čištění brýlí 

na pláži. Za poplatek možnost transportu do hotelu 

helikoptérou. Pro novomanžele zdarma výzdoba pokoje, 

květiny na pokoji, romantická večeře v restauraci 

à la carte, mísa ovoce, čokoláda a sekt na pokoji, 

1× za pobyt snídaně servírovaná na pokoj, sleva 

na služby spa centra (vše nutno vyžádat předem).

ZÁBAVA Denní i večerní animační program, 

diskotéka, party, playstation, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětské kluby Maxxi 

Land (1–17 let), prostor pro děti „smiling babies“  

se zázemím pro nejmenší (příprava dětské stravy, 

přebalovací pult, herna, nočník aj.), dětský bufet 

a zázemí pro přípravu a ohřev jídla, strava pro nejmenší 

děti (Hipp), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc All Suite

Grand Boutique Hotel.

INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných 

částech hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi, pára, sauna, 
solná komora, turecké lázně (pouze vstup), 
tepidárium, odpočívárna 

  Za poplatek: masáže a různé druhy relaxačních 
a léčebných procedur, kosmetický salon, reiki 
terapie, privátní spa suite 

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

 SU | SUSV

HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh | Hi | H

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

 FR | FRSV

HHHHHH | HHhhhi | HHHHH | HHhhii | HHHHI | HHhh |

HHHIII | HHhii | HHHI | HHh | HHIIII | HHiii | HHIi |

Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro nejnáročnější

  Vysoká úroveň služeb a ubytování, 

vynikající kuchyně

  Přímo u krásné pláže s bílým pískem

  Možnost knihování privátních 

vilek s bazénem

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.maxxroyal.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Restaurace s dětským menu v Maxxi Landu 
(oběd, snack a večeře)

  Sushi a salsa bar (vstup nad 16 let)

  Široký výběr snacků, ovoce 
a zmrzliny během odpoledne

  Kavárna a ruční výrobna čokolád

  Čerstvé ovocné a zeleninové džusy 
(09.00–20.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní i mezinárodní výroby (24 hodin denně)

5,0TripAdvisor
519 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Kimeros Park Holiday Village ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  GÖYNÜK

POLOHA V klidné lokalitě poblíž letoviska 

Göynük (2 km) včetně lékárny, zastávka 

autobusu u hotelu (spojení s okolními letovisky 

i s Antalyí). Kemer 6 km, letiště 46 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, v rozlehlé 

zahradě několik dvoupatrových vilek bez výtahu, 

restaurace, bazén, bazén pro děti, skluzavky, 

lehátka a slunečníky zdarma, hřiště, minimarket.

PLÁŽ Pláž s hrubým pískem a oblázky 

u hotelu, možno využít molo, lehátka 

a slunečníky zdarma, beach bar.

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

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar (nealkoholické 

nápoje doplňovány denně), set na přípravu čaje, trezor 

zdarma, balkon nebo terasa, pro méně náročné. 

DR: viz DRP, moderní renovované pokoje. FR2: viz DR, 

oddělená ložnice. FR2P: viz DRP, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty, 

stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, minifotbal, 

lukostřelba, šipky, karetní hry. Za poplatek: osvětlení 

tenisových kurtů, jet ski, parasailing, jízda 

na banánu, ringo, vodní lyže, lekce surfi ngu. 

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–11.30 hod.)  

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Zmrzlina (16.00–18.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, turecké lázně, fi tness

  Za poplatek: thalasso, salon krásy, masáže, 
peeling, kadeřník

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

 DR | DRP

HHH | HHii | HHi | HH | Hi | H

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

 FR2 | FR2P 

HHHH | HHHI | HHh | Hhii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozsáhlý resort přímo u široké pláže

  Klidná dovolená 

  Prostorné pokoje

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kimeroshotels.com
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PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
247 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Ulusoy Kemer Holiday Club ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  GÖYNÜK

POLOHA Hotel se nachází v zalesněné oblasti Göynük 

(2 km). Letiště Antalya je vzdáleno 45 km. Vzdálenost 

do centra města Kemer je 7 km. Nákupní možnosti 

500 m od hotelu. Zastávka autobusu poblíž hotelu.

VYBAVENÍ Rozsáhlý komplex patrových vilek bez 

výtahu rozmístěných ve vzrostlé zahradě, vstupní hala 

s recepcí, restaurace, restaurace à la carte za poplatek, 

snack bar, kavárna, spa centrum, minimarket, dětské 

hřiště, bazén se 4 skluzavkami (aquapark), bazén 

s oddělenou částí pro děti, bar u bazénu, terasa 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, sprchy, 

restaurace à la carte v beach baru za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž, lehátka, slunečníky 

a osušky zdarma, bar a sprchy.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

výklenek, terasa nebo balkon. DRP: viz DR, méně 

výhodná poloha. FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

a vybavení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, 

šipky, střelba ze vzduchovky, nemotorizované 

vodní sporty (kánoe, šlapadla), fi tness, aerobik. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětská stolička v hlavní 

restauraci, dětský bazén, dětské hřiště a herna.

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack 

  Zmrzlina pro děti

  Dětský bufet během večeře

  Půlnoční snack

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–01.00 hod.)

WELLNESS & SPA

   Zdarma: turecké lázně, sauna, fi tness

   Za poplatek: masáže, salon krásy

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

 DR

HHH | HHii | Hhi | Hh | Hi | H

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

 DRP

HH

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

 FR2

HHHHI | HHHh | Hhhi | Hhh | Hhiii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Pokoje pro rodiny až s 3 dětmi 

  Hotel ve vzrostlé zahradě 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kemerholidayclub.com.tr

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
386 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccd

POLOHA V letovisku Kiriş, restaurace, bary a obchody 

cca 100 m, centrum města Kemer cca 8 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova, vedlejší budovy 

v zahradě a část Limra Park, která je od komplexu 

oddělena místní komunikací. Vstupní hala s recepcí, 

výtahy, hlavní restaurace, restaurace à la carte 

(turecká, italská, čínská, gril, rybí), několik barů, 

obchodní arkáda, kadeřnictví. V zahradě 4 bazény, 

aquapark s 5 skluzavkami, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Přímo u písečnooblázkové pláže, lehátka 

a slunečníky zdarma, bar na pláži, molo.

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., trezor, minibar 

(denně doplňován), telefon, balkon nebo terasa, 

v části Limra Park. DRSV: viz DRP, výhled na moře, 

v hlavní budově. DRGV: viz DRP, v budovách 

v zahradě. FR: viz DRGV, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, squash, 

tenis (osvětlení za poplatek), sauna, pára, turecké 

lázně (pouze vstup), plážový volejbal, nemotorizované 

vodní sporty. Za poplatek: biliár, masáže, peeling 

v tureckých lázních, motorizované vodní sporty, 

škola potápění, výuka tenisu a vybavení.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), miniklub (4–12 let), junior 

klub, dětské hřiště, brouzdaliště.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack

  Půlnoční snack (22.30–03.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (12.00–17.00 hod.)

  Zmrzlina (13.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–08.00 hod.)

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

 DRP | DRGV

HHII | HHI | HH

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

 DRSV

HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

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

 FR

HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Tip pro rodiny s dětmi, součástí 

komplexu skluzavky pro malé i velké

 Výhodná cena pro rodiny se 2 dětmi

  Rozsáhlý komplex se spoustou 

aktivit

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.limakhotels.com

TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KIRIŞ

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
1 647 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Přímo u oblázkové pláže v blízkosti 

centra Kemeru, letiště v Antalyi cca 55 km.

VYBAVENÍ Komplex 2 budov. Vstupní hala s recepcí, 

výtah, hlavní restaurace, několik barů, TV/sat., 

konferenční místnost, bazén s terasou na opalování, 

lehátka, matrace a slunečníky zdarma. Dvoulůžkové 

pokoje a dvoulůžkové pokoje promo vhodné pro méně 

náročné klienty. Pokoje Deluxe v modernější budově.

PLÁŽ Oblázková pláž oceněná modrou 

vlajkou u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky 

zdarma, bar na pláži za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 

klimatizace, telefon, minibar (zdarma voda a džus, 

3× týdně doplňován), trezor za poplatek, balkon 

nebo terasa, vhodné pro méně náročné klienty. 

DRP: viz DR, bez balkonu, méně výhodná 

poloha, vhodné pro méně náročné klienty. 

DRX: viz DR, prostornější, v modernější 

budově. FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

sauna, turecké lázně (pouze vstup), stolní tenis, 

stolní hry. Za poplatek: biliár, vodní sporty 

na pláži, peeling v tureckých lázních, masáže.

ZÁBAVA Lehké animační programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Lancora Beach cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KEMER

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

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

 DR

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

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

 DRP

HH

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

 DRX

HHhi | HHh | HHii | HHI | HH

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

 FR2

HHhh | HHhi | HHh | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s výbornou polohou

  Cenově výhodná nabídka

  Hotel prošel rekonstrukcí 

v roce 2011

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.minehotels.com

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Centrum Antalye cca 38 km, nejbližší 

nákupní možnosti v centru Kemeru cca 500 m.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, výtahy, restaurace à la carte (mexická, 

italská, turecká), několik barů, konferenční místnosti, 

minimarket, kadeřnictví. Venku 2 bazény (jeden z nich 

se 3 skluzavkami), dětský bazén, terasa na slunění, 

lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Oblázková pláž cca 80 m od hotelu, 

molo. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, telefon, 

balkon. DRP: viz DR, méně výhodná poloha.

DRSS: viz DR, boční výhled na moře. 

FR/FRSS: viz DR/DRSS, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky, 

tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, aerobik, 

basketbal, sauna, turecké lázně (pouze vstup). 

Za poplatek: peeling v tureckých lázních, biliár, 

bowling, masáže a procedury ve spa centru, 

vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), dětský bazén, dětský bufet, 

miniklub, dětské hřiště, minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi (omezená rychlost) 

ve vybraných částech hotelu. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Crystal De Luxe Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KEMER

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně
  Snack (11.30–16.30 hod.)
  Odpolední káva, čaj, zákusek, zmrzlina
  Noční snack (23.30–00.30 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a vybrané importované (24 hodin denně)

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

  Nezahrnuje importované alkoholické nápoje 
(01.00–10.00 hod.) a čerstvé ovocné džusy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.crystaldeluxekemer.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSS

HHH | HHi | HHi | Hi | H

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

 FR | FRSS

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 80 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Odpočinková dovolená 

pro dospělé a zábava pro děti

  Bazén se skluzavkami součástí 

komplexu

  Prostorné rodinné pokoje

PROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
915 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Centrum Antalye cca 38 km, nejbližší 

nákupní možnosti v centru Kemeru cca 500 m.

VYBAVENÍ Komplex (29 000 m2) se 2 hlavními 

budovami a několika bloky v zahradě, recepce, 

výtahy, hlavní restaurace, 3 restaurace à la carte 

(rybí, italská, turecká), několik barů, konferenční 

místnosti, minimarket, kadeřnictví. V zahradě 2 bazény 

se skluzavkami, dětský bazén, terasa na slunění, 

lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Oblázková pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., minibar zdarma 

(denně doplňován), trezor, telefon, balkon. 

DRP: viz DR, méně výhodná poloha. DRSS: viz DR, 

boční výhled na moře. FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky, tenis 

(osvětlení za poplatek), stolní tenis, aerobik, basketbal, 

sauna, turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: 

peeling v tureckých lázních, biliár, stolní fotbal, masáže 

a procedury ve spa centru, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

dětský bazén, dětský bufet, miniklub, dětské hřiště, 

minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných částech 

hotelu. Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Crystal Aura Beach Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KEMER

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.crystalaurakemer.com

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

 DR | DRP

HHH | HHi | HIi | Hi | H

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

 DRF

HHHI | HHii

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

 DRSS

HHH | HHi | HHi

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

 FR2

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Relaxace na oblázkové 

pláži s krásným výhledem 

na vrcholky hor

  Bazény se skluzavkami

součástí hotelu

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně
  Odpolední snack, zmrzlina
  Cukrárna
  Noční snack (21.00–03.30 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a vybrané importované (24 hodin denně)

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

  Nezahrnuje importované alkoholické nápoje 
(01.00–10.00 hod.) a čerstvé ovocné džusy

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
208 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V letovisku Göynük, centrum 

města Kemer. Letiště cca 45 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a několik bungalovů. 

Vstupní hala s recepcí, výtah, hlavní restaurace 

s terasou, 2 restaurace à la carte (italská, rybí), 

několik barů, konferenční místnost. V zahradě 

několik bazénů (jeden z nich se skluzavkami), terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečnooblázková pláž přímo u hotelu, bar 

na pláži zdarma, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

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

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar (nealkoholické 

nápoje denně doplňovány), trezor zdarma, balkon 

nebo terasa, v hlavní budově. DRSV: viz DR, výhled 

na moře. JS: viz DR, prostornější. BG: viz DR, 

v bungalovu. FRB: viz BG, oddělené ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (vybavení

a osvětlení za poplatek), aerobik, stolní tenis, plážový 

volejbal, vodní pólo, šipky, fi tness, turecké lázně 

(pouze vstup), pára. Za poplatek: biliár, potápěčské 

kurzy, vodní sporty na pláži, masáže a salon krásy.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, diskotéka, živá hudba.

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

postýlka zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KEMER

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj, zákusek, zmrzlina 
v určených časech

  1× týdně možnost večeře v restauraci 
à la carte (nutná rezervace)

  Půlnoční snack
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
a vybrané importované nápoje (24 hodin denně)

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

 DR | DRSV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 DRF

HHhi | HHii

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

 BG

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

JUNIOR SUITE 
 ..................................................

 JS

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH

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

 FRB

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Atraktivní poloha u pláže

  Hotel ve vzrostlé zahradě

  Program ultra all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.otiumhotel.com

NOVINKAPROMO POKOJE

5,0TripAdvisor
318 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V hotelové zóně, nejbližší nákupní 

a zábavní možnosti cca 5 minut chůze.

VYBAVENÍ 201 pokojů, několik budov, vstupní 

hala s recepcí, výtah, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, několik barů, 2 venkovní bazény, 

dětské brouzdaliště, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Oblázková pláž cca 100 m od hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 

DRSS: viz DR, strana k moři.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis, 

turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: peeling 

v tureckých lázních, masáže, biliár, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), dětský bazén, hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Ambassador Plaza cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KEMER

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední káva, čaj, zákusek

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

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ambassadorhotels.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSS

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti centra Kemeru, 

doporučujeme klientům 

vyhledávajících procházky 

a nákupy v okolí

 Cenově výhodná nabídka

 Program all inclusive v ceně

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
155 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Limak Lara De Luxe & Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

POLOHA Od centra Antalye cca 22 km, 

v blízkosti hotelu nákupní možnosti.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 

a několik restaurací à la carte (turecká, italská, 

mexická, speciality Dálného východu), 6 barů, 

kavárna, TV místnost, několik obchůdků, kadeřnictví, 

konferenční místnosti, 3 velké bazény a 6 skluzavek, 

lehátka, osušky a slunečníky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar 

(denně doplňován) a balkon. DRSV: viz DRP, 

výhled na moře. FR: viz DRP, prostornější, ložnice 

oddělená dveřmi nebo duplex (rozděluje recepce).

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, sauna, 

turecké lázně (pouze vstup), jacuzzi, fi tness. 

Za poplatek: bowling, squash, biliár, 

masáže, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i noční animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI 2 dětské bazény, miniklub, junior

klub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Pozdní snídaně

  Snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 

  Půlnoční snack

  Místní a vybrané importované alkoholické 
a nealkoholické nápoje (24 hodin denně)

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

 DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

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

 DRP

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH

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

 FR

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel s širokou nabídkou 

aktivit a výbornou kuchyní

  Součástí hotelu také několik 

skluzavek pro děti

  Široká písečná pláž přímo 

u komplexu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.limaklarahotel.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
1 947 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

POLOHA Přímo u pláže, cca 19 km od centra Antalye 

cca 500 m od hotelu menší obchodní centrum.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 10 výtahů, hlavní 

restaurace, 8 restaurací à la carte, několik barů, 

diskotéka, kadeřnictví, salon krásy, několik obchodů, 

vnitřní bazén, konferenční místnosti. V zahradě 

2 bazény, dětský bazén se skluzavkami. Lehátka, 

podložky, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Dlouhá pláž s hrubým pískem přímo 

u hotelu. Lehátka, podložky a slunečníky 

zdarma. Molo s možností slunění a barem.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 

(zdarma jsou denně doplňovány nealkoholické 

nápoje a pivo místní výroby, čokoláda), trezor, balkon 

nebo terasa. DRSS: viz DR, boční výhled na moře. 

DRLG: viz DR, s přímým vstupem do bazénu.

FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 

(vybavení oproti kauci, osvětlení za poplatek) s umělým

povrchem, turecké lázně (pouze vstup, peeling 

za poplatek), sauna, fi tness, stolní tenis, volejbal, šipky, 

animační programy. Za poplatek: vodní sporty

na pláži, výuka tenisu, masáže, wellness centrum, 

biliár, bowling, potápění.

ZÁBAVA Animační programy, 

diskotéka, minikino, herna.

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, miniklub pro 

děti 4–12 let, dětské animační programy, dětský bufet.

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby 

a vybraných částech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně – brunch (pouze v neděli)

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

  Lehký snack během dne, zmrzlina  

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Půlnoční snack

  Rozlévané místní i vybrané mezinárodní 
nealkoholické a alkoholické nápoje, v návaznosti 
na otevírací dobu a sortiment jednotlivých barů 
a restaurací (24 hodin denně)

  Nápoje v minibaru

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

 DR | DRSS

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | H

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

 DRGL

HH

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

 FR

HHHHI | HHHH | HHhii | HHHI | HHH | HHIII | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost knihování pokojů 

s přímým vstupem do bazénu

  Služby a ubytování na vysoké 

úrovni, ideální tip pro náročné

  Přímo u široké pláže s molem

  Skluzavky a další zázemí pro děti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.delphinimperial.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POKOJE S PŘÍMÝM VSTUPEM DO BAZÉNU

4,5TripAdvisor
1 362 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

POLOHA Přímo u pláže cca 18 km od centra 

Antalye (hotelový autobus zdarma, nutná rezervace), 

cca 500 m od hotelu menší obchodní centrum.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí 

a 5 panoramatickými výtahy, hlavní restaurace, 

7 restaurací à la carte (turecká, rybí, italská, 

francouzská, mexická, čínská a japonská), 6 barů, 

kavárna, diskotéka, kadeřnictví, salon krásy, několik 

obchodů, krytý bazén s oddělenou částí pro děti, 

wellness centrum, konferenční místnosti. V zahradě 

2 velké bazény, dětský bazén se skluzavkami, 

terasa s lehátky a slunečníky. Lékařské ošetření, 

kadeřník, pokojová služba za poplatek. Lehátka, 

podložky, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Dlouhá pláž s hrubým pískem přímo 

u hotelu. Možnost využití mola s barem a terasou 

na slunění. Lehátka, podložky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, telefon za poplatek, 

TV/sat., minibar (zdarma jsou denně doplňovány 

nealkoholické nápoje a pivo místní výroby, 

čokoláda a oříšky), trezor zdarma, balkon. 

DRSS: viz DR, boční výhled na moře. DRSV: viz DR, 

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

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 

s umělým povrchem (vybavení oproti kauci, rezervace 

nutná, osvětlení za poplatek), turecké lázně (pouze 

vstup), sauna, fi tness, vířivé koupele, stolní tenis, 

volejbal, šipky, dětský lunapark, animační programy.

Za poplatek: vodní sporty na pláži, výuka tenisu, 

masáže, solárium, wellness centrum, biliár, 

bowling a potápěčská škola.

ZÁBAVA Animační programy po celý den, živá 

hudba, diskotéka, minikino, počítačové hry.

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, malý 

dětský krytý bazén, dětské hřiště a lunapark, miniklub 

pro děti (4–12 let), dětské animační programy.

PRO HANDICAPOVANÉ 6 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných

částech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, Maestro, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu, pozdní 
snídaně (minibufet)

   Večeře v restauracích à la carte (rezervace nutná)

  Brunch bufet (1× týdně)

  Polední snack, turecký snack

  Odpolední káva se zákuskem a zmrzlina

  Půlnoční snack

  Rozlévané místní i mezinárodní nealkoholické 
a alkoholické nápoje (24 hodin denně) 

  Čerstvé ovocné džusy

  Nápoje v minibaru

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | H

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

 FR

HHHHI | HHhii | HHHI | HHH | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní resort s množstvím 

stálých klientů

   Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Široká pláž s molem a barem se 

nachází přímo u komplexu

  Menší aquapark a lunapark

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.delphinpalace.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
1 565 hodnotících



44

T
U

R
E

C
K

Á
 R

IV
IÉ

R
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

POLOHA Cca 15 km od centra Antalye a 10 km 

od letiště. Nejbližší nákupní možnosti v pěší dostupnosti.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní 

restaurace, několik restaurací à la carte, několik barů, 

cukrárna, konferenční místnosti, kadeřnictví, salon krásy. 

V zahradě rozlehlý bazén (4 000 m2), skluzavky, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s hrubým pískem 

přímo u hotelu, molo na slunění, bar, 

sprchy, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, 

minibar (denně doplňován zdarma), set pro přípravu 

kávy a čaje, balkon. DRSS: viz DR, boční výhled 

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

prostornější, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (vybavení 

oproti depozitu), stolní tenis, šipky, fi tness, vodní 

gymnastika, aerobik, tenis, kánoe, windsurfi ng (pouze 

s certifi kátem), turecké lázně (pouze vstup), sauna, pára. 

Za poplatek: výuka tenisu, bowling, peeling v tureckých 

lázních, kosmetický salon, masáže a procedury ve spa 

centru, jacuzzi, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy 

pro děti a dospělé. Diskotéka, živá hudba.

PRO DĚTI Mini klub (4–12 let), dětský bazén, 

dětské kino, hřiště, lunapark, minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 5 pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

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

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Kavárna, cukrárna

  Široká nabídka odpoledních snacků

  Půlnoční snack (24.00–02.00 hod.)

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

  Nápoje v minibaru, denně doplňováno

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

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

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

 FR

HHHHI | HHHII | HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka tureckého řetězce Delphin, 

jehož jméno je zárukou kvality 

a spokojené dovolené

  Široká pláž s molem a barem

  Skluzavky i lunapark součástí hotelu

  Po kompletní rekonstrukci

v zimě 2015/2016

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.delphinhotel.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

VIZUALIZACE

4,5TripAdvisor
31 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

POLOHA Přímo u dlouhé písečné pláže 

19 km od centra Antalye, v blízkosti hotelu 

k dispozici obchodní centrum.

VYBAVENÍ 390 pokojů, vstupní hala s recepcí, několik 

barů, 6 restaurací à la carte, obchodní arkáda, 1 vnitřní 

a 2 venkovní bazény (jeden z nich se skluzavkami). 

Lehátka, slunečníky a osušky u bazénů zdarma.

PLÁŽ Privátní písečná pláž dlouhá 230 m 

přímo u hotelu, na pláži také molo s možností 

slunění. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor a balkon. 

DRSS: viz DR, boční výhled na moře. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. FR: viz DR, s oddělenou ložnicí 

nebo duplex (rozděluje recepce).

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 

(nutná rezervace), turecké lázně (peeling za poplatek), 

sauna, pára, fi tness centrum, stolní tenis, vodní 

pólo a gymnastika, plážový volejbal, aerobik.

Za poplatek: motorizované vodní sporty, výuka tenisu, 

kosmetický salon, masáže, biliár a potápěčská škola.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

programy pro děti a dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Animační programy, kolotoč, 

skluzavky,  miniklub (4–12 let), junior klub 

(13–14 let), dětské brouzdaliště, minidiskotéka, 

minikino, hlídání dětí  za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Místní a vybrané importované nealkoholické 
a alkoholické nápoje (24 hodin denně)

  Pozdní snídaně

  Brunch (1× týdně)

  Zmrzlina, toasty a snack v baru u bazénu

  Noční snack

  Čerstvé ovocné džusy

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHHI | HHH | HHII | HHI | HH | H

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

 FR

HHHH | HHhii | HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborná volba pro náročnější klienty 

požadující kvalitní servis a ubytování

  Bohatý program ultra all inclusive 

v ceně

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi – 

skluzavky součástí hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.delphindiva.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
1 227 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V hotelové zóně přímo u pláže. 

Nákupní možnosti v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace s terasou, 4 restaurace à la carte za 

poplatek (italská, speciality Dálného východu, turecká, 

rybí), kavárna, několik barů, konferenční místnosti, 

rozsáhlý bazén, menší bazén se skluzavkami. Lehátka 

a slunečníky u bazénu zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře a dlouhým molem umožňujícím slunění 

přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 

trezor a balkon. DRSS: viz DR, strana k moři. 

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

oddělený obývací pokoj a ložnice v patře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty 

(osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, fi tness, 

aerobik, basketbal, lukostřelba, plážový volejbal, vodní 

pólo, turecké lázně, sauna. Za poplatek: bowling, biliár, 

kosmetické a zdravotní procedury, masáže, peeling 

v tureckých lázních, různé vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Kino, herna, diskotéka, animační 

programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Židličky, dětský bazén, hřiště,

miniklub (4–12 let), aquapark s 9 skluzavkami 

a mnoha dalšími atrakcemi, lunapark.

PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: internetový koutek, vysokorychlostní 

internet ve veřejných prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Royal Wings ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royalwingshotel.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

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

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

 FRG

HHHH | HHHI | HHH | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 10 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel s výbornými 

službami – ideální volba

pro náročné klienty

  Součástí komplexu aquapark

  Široká pláž přímo u hotelu

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední a půlnoční snack, káva, čaj a zákusek

  Zmrzlina během oběda a večeře 

  Místní a vybrané importované rozlévané 
alkoholické i nealkoholické nápoje (24 hodin 
denně, dle otevírací doby jednotlivých barů)

4,5TripAdvisor
1 739 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Hotelový areál (53 000 m2) cca 26 km 

od centra Antalye. Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik výtahů, 

hlavní restaurace a 5 restaurací à la carte za poplatek 

(gril, italská, rybí, speciality Dálného východu, mexická), 

9 barů, diskotéka, kadeřnictví, salon krásy, několik 

obchodů, vnitřní bazén, konferenční místnosti. V zahradě 

velký bazén (3 700 m2), bazén se skluzavkami, 

dětský bazén se skluzavkami, dětské brouzdaliště 

a terasa s lehátky a slunečníky. Lehátka, podložky 

a slunečníky u bazénu zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Dlouhá pláž s hrubým pískem přímo u hotelu. 

Molo na slunění. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar (denně 

doplňovány nealkoholické nápoje a pivo, zdarma), 

set na přípravu čaje a kávy, trezor a balkon.

DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, výhled 

na moře. FRG: viz DR, mezonet (ložnice v patře).

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: turecké lázně 

(pouze vstup, peeling za poplatek), fi tness centrum, 

stolní tenis, plážový volejbal, šipky, animační programy.

Za poplatek: tenisové kurty, vodní sporty na pláži, 

výuka tenisu, masáže, wellness centrum, biliár, bowling.

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka, herna.

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, 

dětský bufet, miniklub, lunapark, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 6 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Royal Holiday Palace ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack během dne, zmrzlina 

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Půlnoční snack

  Místní i vybrané mezinárodní nealkoholické 
a alkoholické nápoje (24 hodin denně)

  Nápoje v minibaru

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royalholidaypalace.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

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

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

 FRG

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 10 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Sesterský hotel oblíbených 

komplexů Royal Dragon 

a Royal Wings

  Tip pro rodiny s dětmi – 

malý aquapark a lunapark 

součástí hotelu

4,5TripAdvisor
1 011 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Klidná hotelová zóna cca 17 km 

od centra Antalye, areál s krásnou zahradou.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 4 restaurace à la carte za poplatek 

(italská, mexická, turecká, plody moře), několik 

barů, konferenční místnosti, kino, vnitřní bazén. 

V zahradě velký bazén s oddělenou částí pro 

děti, 3 skluzavky a terasa na slunění, lehátka, 

matrace, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u komplexu, k dispozici 

také molo s terasou na slunění, bar na pláži.

Lehátka, matrace a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., minibar (denně doplňován 

nealko nápoji), telefon, trezor a balkon. DRSS: viz DR,

strana k moři. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: turecké lázně 

(pouze vstup, masáže a peeling za poplatek), 

sauna, fi tness, minigolf, tenis (vybavení a osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, basketbal, šipky.

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

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub, junior klub, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Miracle Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Pozdní snídaně

   Pozdní večeře

   Lehký snack během dne

   Odpolední káva, čaj a zákusek

   Místní a vybrané dovozové rozlévané alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10.00–02.00 hod.)

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.miracleotel.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSS

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

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

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel pro klienty všech 

věkových kategorií

  Široká pláž se nachází přímo 

u komplexu

  Součástí komplexu 3 skluzavky 

  Výborná kuchyně

4,0TripAdvisor
757 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Centrum Antalye cca 9 km, letiště 

cca 14 km. Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 

hlavní restaurace, několik restaurací à la carte 

(rybí, italská, turecká, asijská, gril), několik 

barů, obchodní arkáda, salon krásy, kadeřnictví. 

Venku 2 bazény (jeden se 4 skluzavkami), terasa 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s privátním plážovým klubem 

o velikosti 12 000 m2 cca 330 m od hotelu. Plážový 

klub nabízí lehátka a slunečníky zdarma, snack 

bar, à la carte restauraci, multifunkční hřiště, 

dětské hřiště. Hotelový transfer na pláž zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 

minibar (doplňován nealkoholickými nápoji), 

balkon. DRS: viz DR, prostornější. FR: viz DR, 

dvě oddělené ložnice a obývací část.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, sauna, 

turecké lázně (pouze vstup), multifunkční hřiště 

na pláži (tenis, basket, minifotbal), plážový volejbal.

Za poplatek: masáže, peeling v tureckých lázních, 

vodní sporty na pláži, potápěčské centrum.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

program, diskotéka, živá hudba.

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

TV místnost, hřiště, dětský bufet, 

dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

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

Za poplatek: WiFi na pokojích, internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Lara Family Club ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  LARA

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack během dne

  Zmrzlina

  Půlnoční snack

  Místní a vybrané mezinárodní alkoholické 
a nealkoholické nápoje (24 hodin denně)

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

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.larafamilyclub.com

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

 DR | DRP

HH | HI | H

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

 DRS

HHHI | HHh | HHII | HHI | HH

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

 FR

HHHHhi | HHHHh | HHHhii | Hhhhi | HHHH | 

HHHiii | HHHI | HHIIII | HHIII

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 330 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí hotelu bazén se 

skluzavkami

  Krátký transfer z letiště

  Výhodná cena pro rodiny s dětmi

4,5TripAdvisor
495 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA Přímo u pláže, cca 1 km 

od centra Beleku, letiště cca 35 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a komplex budov a vilek 

v zahradě. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

11 barů, 4 restaurace à la carte za poplatek 

(italská, rybí, turecká a speciality dálného východu), 

kavárna, konferenční místnosti, obchodní arkáda. 

V zahradě 2 bazény (jeden z nich pouze pro osoby 

od 15 let), oddělený dětský bazén, aquapark. 

Lehátka, slunečníky a osušky u bazénů zdarma.

PLÁŽ 180 m dlouhá písečná pláž. Bar na pláži. 

Lehátka, matrace a slunečníky zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 

župan a pantofl e), centrální klimatizace, minibar 

(zdarma – denně doplňován), LCD TV/sat. (zabudovaná 

v zrcadle), DVD, telefon, trezor, šatna, set na přípravu 

kávy a čaje, balkon nebo terasa, v hlavní budově.

DRSV: viz DRGV, výhled na moře. FR2: viz DRGV, 

2 oddělené ložnice. DRSP: viz DRGV, ve vedlejších 

budovách u golfového hřiště, sdílený bazén.

Na vyžádání vilky se sdíleným nebo privátním bazénem.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, 

fi tness, stolní tenis, aerobik, zumba, pilates, lekce 

latinských tanců, basketbal, vodní pólo, fotbal. 

Za poplatek: bowling, biliár, osobní fi tness lekce, 

6 tenisových kurtů, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

programy, party, diskotéka.

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

klub (12–17 let), dětský bufet, playstation za poplatek, 

minidisko, zapůjčení kočárku a elektronické chůvičky oproti 

kauci, v restauraci koutek pro přípravu/ohřev dětských jídel.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní kontinentální snídaně v hlavní restauraci 
(10.00–11.00 hod.)

  Bohatý odpolední snack

  Studený snack v lounge (24 hodin denně)

  Káva, čaj a zákusek v kavárně

  Půlnoční večeře formou bufetu 
(24.00–01.00 hod.)

  Místní i mezinárodní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum s širokou nabídnou masáží 
a relaxačních procedur

  Zdarma: turecké lázně (pouze vstup), sauna, 
vnitřní bazén (300 m2)

  Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 
lázních, manikúra, pedikúra, kadeřnictví 

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

 DRGV | DRSV

HHh | Hhii | Hhi | HH | Hi | H

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

 DRSP

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | HH

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

 FR2

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní resort pro náročné klienty

  Hotel vyhlášený skvělou kuchyní

  Výborná poloha přímo u pláže

  Komplex sousedí s golfovým 

hřištěm Carya Golf

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.regnumhotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SE SDÍLENÝM BAZÉNEM

5,0TripAdvisor
1 149 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA Rozsáhlý areál (1 050 000 m2) cca 2 km

od centra Beleku. Golfové hřiště The Montgomerie

cca 50 m od hotelu.

VYBAVENÍ 429 pokojů, 8patrová hlavní budova, blok 

s rodinnými suite a komplex vilek v zahradě a u bazénu. 

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 restaurací 

à la carte (turecká, středozemní, speciality Dálného 

východu, rybí a řecká, steak house), 14 barů, cukrárna, 

vnitřní bazén, obchodní arkáda. V zahradě bazén 

s mořskou vodou, 4 bazény se sladkou vodou, terasa 

na slunění, dětský bazén s atrakcemi, aquapark. 

Lehátka, slunečníky, podložky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s molem přímo u komplexu. 

Lehátka, slunečníky a podložky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, pantofl e, 

župan), centrální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 

trezor, balkon nebo terasa. SUSV: viz SU, výhled na moře. 

FR/FRC: viz SU, oddělená ložnice, ve vedlejší budově. FRSV: 

viz FR, výhled na moře. Na vyžádání výběr prostorných 

suite a vilek se sdíleným či privátním bazénem.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty, 

šipky, stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, vodní pólo, 

kánoe, pilates, jóga, fi tness. Za poplatek: kurz plavání 

a potápění, tenisové vybavení, výuka tenisu, cvičení 

s trenérem, bowling, biliár a vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Pro novomanžele sleva 25 % 

na masáže v hotelovém spa centru a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní programy, živá hudba, 

4× týdně night party, diskotéka, kino, lekce vaření 

a přípravy koktejlů, Nintendo Wii za poplatek.

PRO DĚTI Dětský bazén, vodní skluzavky, dětské kluby 

Maxxi Land (pro děti 4–17 let), „smiling babies“ prostor 

pro děti 1–3 roky (herna, koutek pro přípravu dětské 

stravy, přebalovací pult, nočníky), dětský bufet a koutek pro 

přípravu stravy pro nejmenší děti, hlídání dětí za poplatek 

(na vyžádání), výběr několika druhů dětské stravy Hipp.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných částech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Dietní bufet

  Pozdní snídaně 

  Nedělní brunch (07.00–14.30 hod.)

  Široký výběr snacků během dne

   Zmrzlina, sladkosti, ovoce a džusy pro děti 
v Maxxi Landu (16.00–17.00 hod.)

  Káva, čaj a zákusky v cukrárně/kavárně 
(10.00–22.00 hod.)

  Místní a mezinárodní alkoholické i nealkoholické 
nápoje a čerstvé džusy (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum s širokou nabídkou masáží 
a relaxačních procedur

  Zdarma: turecké lázně (pouze vstup), pára, 
sauna, vnitřní bazén

  Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 
lázních, kosmetický salon, kryosauna 

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

 SU | SUSV

HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

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

 FR | FRC | FRSV

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro nejnáročnější 

klienty požadující vysokou úroveň 

služeb a ubytování

  Prvotřídní poloha u krásné pláže

   Možnost knihování širokého výběru 

suite a privátních vilek s bazénem

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.maxxroyal.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

5,0TripAdvisor
2 324 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA Hotelový areál (1 410 000 m2) přímo 

u písečnooblázkové pláže. Za hotelem 2 golfová hřiště. 

Centrum Beleku cca 5 km, centrum Antalye cca 40 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte (turecká, italská, 

asijská, mexická, rybí, gril), několik barů, obchodní 

arkáda, kadeřnictví, kino, konferenční místnosti. 

V zahradě 2 bazény, aquapark s 10 skluzavkami, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s hrubším pískem 

a oblázky přímo u hotelu, lehátka a slunečníky 

zdarma, bar na pláži, molo, bar na molu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., trezor, minibar (denně doplňován), 

set na přípravu čaje a kávy, telefon, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře. DRPP: viz DR, přímý 

vstup do bazénu (23 m2). FR: viz DR, obývací část 

a oddělená ložnice. FRSV: viz FR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis, 

2 tenisové kurty (vybavení za poplatek), vodní 

gymnastika, jóga, aerobik, basketbal, šipky, pilates, 

zumba, horská kola, nordic walking, plážový 

volejbal, šlapadlo, kánoe. Za poplatek: bowling, 

trampolína, biliár, motorizované vodní sporty, 

škola potápění, výuka tenisu, kurzy golfu.

ZVLÁŠTNOSTI Pro novomanžele zdarma výzdoba 

pokoje, večeře a dort ve tvaru srdce v à la carte 

restauraci, mísa ovoce a sekt na pokoji, první 

noc pobytu snídaně servírovaná na pokoj, sleva 

na služby spa centra (vše nutno vyžádat předem).

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program, diskotéka, party, živá hudba.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

miniklub, teenage klub (4–15 let), dětské hřiště, 

brouzdaliště, dětský bufet, v hlavní restauraci 

koutek na přípravu a ohřev jídla pro nejmenší.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích 

a ve vybraných částech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Široký výběr snacků během dne

  Cukrárna a kavárna

  Půlnoční a noční snack (22.30–06.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
i zahraniční výroby (24 hodin denně)

  Minibar denně doplňován nealkoholickými nápoji, 
pivem, vínem, slaným snackem a čokoládou

WELLNESS & SPA

  Zdarma: turecké lázně (pouze vstup), pára, 
různé druhy saun, jacuzzi

  Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 
lázních, kosmetické kúry a procedury, salon 
krásy, solná komora, 2 soukromé VIP sekce 
v rámci spa centra 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSV | DRPP

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

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

 FR | FRSV

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI |

HHH | HHIII | HHii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročné klienty 

hledající kvalitní servis a ubytování

  Možnost knihování pokojů 

s přímým vstupem do bazénu

  Prvotřídní poloha u široké pláže 

s molem

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sueno.com.tr
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
968 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Resort (1 410 000 m2) přímo u 2 golfových 

hřišť. Centrum Beleku cca 5 km.

VYBAVENÍ 174 pokojů, šestipatrová budova, 

vstupní hala, výtahy, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, několik barů. Venku bazén s terasou 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. 

Klienti mohou využívat zdarma vybrané zázemí 

sousedního sesterského hotelu Sueno Deluxe 

Belek – lobby, kino, fi tness, miniklub, hlavní 

restauraci, bazény, aquapark, sportovní aktivity. 

Hotelový transfer k recepci Sueno Deluxe zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s hrubším pískem 

a oblázky cca 400 m, lehátka a slunečníky 

zdarma, bar na pláži, molo, bar na molu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., trezor, minibar 

(denně doplňován), set na přípravu kávy a čaje, 

telefon a balkon. DRS/JS: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis, 

stolní tenis, plážový volejbal, nordic walking, horská 

kola, surf (pouze s licencí), zumba, šipky, jóga, 

aerobik. Za poplatek: biliár, tenisové vybavení, 

kurzy potápění, vodní sporty, pro shop, golf.

ZVLÁŠTNOSTI Speciální nabídka pro novomanžele 

zdarma (na vyžádání): upgrade do vyššího typu 

ubytování, výzdoba pokoje, večeře a dort ve tvaru 

srdce v restauraci à la carte, mísa ovoce a sekt 

na pokoji, 1× za pobyt kontinentální snídaně 

servírovaná na pokoj, sleva v hotelovém spa centru.

ZÁBAVA Živá hudba, plážové party, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání,. 

miniklub, dětské hřiště, kino, animační programy 

a zázemí na ohřívání dětských jídel (vše v sousedním 

hotelu Sueno Deluxe).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 2 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack

  Noční snack (01.00–07.00 hod.)

  Minibar denně doplňován nealkoholickými nápoji 
a pivem

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a vybrané importované (24 hodin denně)

  Hlavní restaurace, cukrárna, kavárna 
a snack bar v Sueno Deluxe

WELLNESS & SPA

  Zdarma: turecké lázně (pouze vstup), pára, 
sauna, vnitřní bazén 

  Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 
lázních, manikúra, kadeřnictví, v sousedním 
hotelu Sueno Deluxe salon krásy, široký výběr 
procedur a masáží, hydroterapie a VIP soukromé 
místnosti k relaxaci 

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

 DR

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 DRS

HHHI | HHh | HHII | HHi | HH

JUNIOR SUITE 
 ..................................................

 JS

HHHH | HHHI | HHh | HHII | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Sen všech golfi stů – na resort 

navazují 2 golfová hřiště, přitom 

vzdálenost od pláže je jen 400 m

  Aktivní golfová i rodinná dovolená

  Možnost využívat vybrané zázemí 

luxusního sesterského hotelu 

Sueno Deluxe

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sueno.com.tr

Hotel Sueno Golf Belek ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
1 212 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Rozsáhlý komplex v krásné zahradě. 

Centrum Beleku cca 7 km. Letiště cca 27 km.

VYBAVENÍ 401 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtah, hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace 

za poplatek (brazilská a italská), cukrárna, kavárna, 

několik barů, společenská místnost s TV/sat., obchodní 

arkáda, konferenční místnost, vnitřní bazén, věž 

s vyhlídkou, prádelna, čistírna. V zahradě bazén se 

skluzavkami, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, aquapark se 72 skluzavkami, delfi nárium, 

animal park s mnoha druhy zvířat, zábavní park.

PLÁŽ Pláž cca 2 km, bezplatný hotelový transfer. 

Za poplatek lze využít služby a pláž hotelu

Rixos Premium.

POKOJ DRX: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů, 

župan, pantofl e), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor

za poplatek, minibar za poplatek, maxibar za poplatek,

playstation, set pro přípravu kávy a čaje, balkon nebo 

terasa, tematicky laděné pokoje. FR1: viz DRX,

1 místnost. FR2: viz FR1, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

šnorchlování (vybavení za poplatek), turecké lázně 

(pouze vstup), stolní tenis, pinball. Za poplatek: 

masáže, salon krásy, sauna, parní lázně, spa centrum.

ZÁBAVA Denní i večerní animační program, věž 

s vyhlídkou, herní místnost, 5D kino, diskotéka.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, vodní 

skluzavky, dětské hřiště, miniklub, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Rixos The Land of Legends ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

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

 DRX

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

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

 FR1

HHHI | HHh | Hhii | Hhi

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

 FR2

HHHHIII | HHHHII | HHHHI | HHHH | HHHIIII |

HHHIII | HHHII | HHHI | HHH | HHIIIII | HHIIII |

HHIII | HHII | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 2 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí hotelu velký zábavní park

a aquapark se 72 skluzavkami

  Tematicky laděné pokoje

  Bohatá nabídka atrakcí pro děti

  Nově otevřený hotel

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rixosworld.com

AQUAPARK

  Zdarma: 72 skluzavek, divoká řeka, líná řeka, 
rafting, vlnobití, různé zábavné druhy bazénů 

  Za poplatek: simulátor surfování 

LUNAPARK

  Zdarma: delfíní show, pozorování zvířat 
v soukromém parku (tučňáci, tygři) 

  Za poplatek: pozorování zvířat v parku, potápění 
(žraloci, běluha, tropické ryby, podmořský svět), 
plavání s delfíny

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
131 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA Rozsáhlý komplex v krásné udržované 

zahradě. Centrum střediska Belek cca 7 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a vily v zahradě. Vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, 7 restaurací à la carte 

(francouzská, italská, rybí, turecká, asijská, barbecue, 

libanonská), několik barů, luxusní nákupní galerie, 

delfi nárium, kadeřnictví, vnitřní bazén se skluzavkami. 

K venkovnímu vybavení patří jezero s lodičkami ve stylu 

starověké Tróji (v závislosti na počasí hotel provozuje 

transfer po resortu), několik bazénů, rozsáhlý aquapark, 

terasa na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka, slunečníky a matrace zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 

„maxibar“ za poplatek (obsahuje hygienické potřeby, 

kosmetiku, cigarety apod.), trezor, balkon nebo terasa. 

DRSVX: viz DRX, výhled na moře. SU: viz DRX, 

mimo hlavní budovu, ložnice a obývací část.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

squash, fotbal, volejbal, basketbal, šipky, aerobik, fi tness 

centrum, jóga, pilates, horolezecká stěna, trampolína, 

nemotorizované vodní sporty (surf, katamarán – pouze 

s licencí). Za poplatek: tenisové kurty (výuka a vybavení), 

vodní sporty na pláži, škola potápění, bowling, pronájem 

segway, jízda na koni, delfi nárium, poblíž hotelu se 

nacházejí golfová hřiště Robinson, Nobilis a Gloria.

ZÁBAVA Denní animační programy v přilehlém 

aquaparku Troy, večerní zábavné programy, živá 

hudba, tematické večery, party, diskotéka na pláži.

PRO DĚTI Miniklub, herna, animace pro děti, 

dětská restaurace, minidisko, hlídání dětí za poplatek 

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 8 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetová kavárna a připojení na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Zmrzlina (dle časového harmonogramu hotelu)

  Půlnoční bufet

  Nealkoholické nápoje a pivo v minibaru

  Uvítací koš s ovocem

  Vybrané místní rozlévané alkoholické 
i nealkoholické nápoje (24 hodin denně)

  Možnost večeře ve vybraných restauracích 
à la carte (nutná rezervace, 1× za pobyt)

  All inclusive nezahrnuje V.S.O.P. koňaky, 
dovozové sekty a vybraná vína 

WELLNESS & SPA

  Jedno z největších spa center v Turecku (4 500 m2)

  Zdarma: turecké lázně (peeling za poplatek), 
sauna, pára, vnitřní bazén

  Za poplatek: široký výběr masáží, relaxačních 
kúr, solárium a kosmetický salon

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

 DRX | DRSVX

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

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

 SU

HHhi | HHH | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročné klienty – luxusní 

hotel patřící mezi špičku ve své třídě

  Široký výběr masáží a procedur 

v hotelovém spa centru

  Aquapark součástí hotelu

  Pro milovníky golfu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rixos.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
2 596 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA V hotelové zóně cca 2 km od centra 

Beleku a cca 40 km od centra Antalye.

VYBAVENÍ 554 pokojů, hlavní budova, terasovitě 

stavěný blok se sdíleným bazénem a luxusní vily 

v zahradě. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

6 restaurací à la carte (mexická, steak house, 

turecká, rybí, italská, speciality Dálného východu), 

několik barů, obchodní arkáda, konferenční místnosti, 

kadeřnictví, 5 bazénů, 2 bazény pro děti, aquapark. 

Lehátka, slunečníky, matrace a osušky u bazénu zdarma.

PLÁŽ 300 m dlouhá písečná pláž s kamínky 

přímo u hotelu, molo na slunění, sprchy na pláži. 

Lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

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

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 

trezor, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. FR: viz DR, ložnice a obývací 

část. FRSV: viz FR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 

(osvětlení a vybavení za poplatek), squash, stolní 

tenis, volejbal, fi tness, basketbal, šipky, fi tness, 

plážový volejbal, minifotbal. Za poplatek: biliár, 

bowling, vodní sporty na pláži a potápěčská 

škola, poblíž golfová hřiště Cornelia Faldo, 

Montgomerie, Sueno Pines a Sueno Dunes.

ZÁBAVA Denní i večerní animace, 

živá hudba, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub a junior klub, minidisko, minikino, 

restaurace Mini Burger, dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů přizpůsobených 

pro handicapované klienty (v přízemí).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Odpolední zmrzlina pro děti (15.00–16.00 hod.)

  Půlnoční snack

  Čerstvé ovocné džusy (07.00–19.00 hod.)

  Místní a vybrané mezinárodní alkoholické 
i nealkoholické nápoje (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  6 různých konceptů: turecký, indonéský, thajský, 
japonský, královský, ajurvéda

  Zdarma: vnitřní bazén, vstup do tureckých
lázní, sauna, pára 

  Za poplatek: peeling v tureckých lázních, 
kosmetický salon a řada relaxačních 
a regeneračních masáží a kúr

  Vyškolený personál je zárukou kvalitního 
odpočinku

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HHIi | HHI | HH | Hi | H

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

 FR | FRSV

HHhi | HHh | Hhii | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotelový komplex pro 

náročné klienty všech věkových 

kategorií

  Aquapark součástí hotelu

  Široký výběr masáží a procedur 

v hotelovém spa centru

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.susesihotel.com

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
1 556 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA Hlavní hotelová budova a zahradní 

vily (areál 100 000 m2) přímo u 250 m dlouhé 

písečné pláže, od centra Antalye cca 45 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

hlavní restaurace a několik restaurací à la carte (např. 

mexická, japonská, italská, francouzská, rybí), několik 

barů (lobby, relaxační, u bazénu, na pláži, sport bar 

a rodinný bar), kavárna, čajovna, 7 bazénů o celkové 

ploše více než 9 800 m2, lehátka, slunečníky, podložky 

a osušky zdarma, kino, velké spa centrum, beauty 

salon, kadeřník, fotograf, několik obchodů aj.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž (v některých úsecích 

pláže drobné oblázky), lehátka, slunečníky 

a matrace na pláži zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vana, vysoušeč 

vlasů), individuální klimatizace, plazmová TV/sat., 

telefon, minibar (denně doplňován nealkoholickými 

nápoji a pivem), balkon nebo terasa a trezor. 

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

v hlavní budově, mezonetový pokoj s obývacím 

prostorem a ložnicí v patře. FRGSV: viz FRG, 

výhled na moře. DRPI: menší dvoulůžkové pokoje 

ve vilách s přímým vstupem do bazénu.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

plážový volejbal, minifotbal, basketbal, fi tness, 

surfování (s licencí), tai chi. Za poplatek: tenis, biliár, 

motorizované vodní sporty, bowling, poblíž hotelu 

golfová hřiště Montgomerie a Cornelia Faldo.

ZÁBAVA Animační programy a diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, vodní skluzavky, 

dětský klub, malý aquapark se skluzavkami a kino.

PRO HANDICAPOVANÉ 9 pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
(večeře jsou tematické)

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack + tradiční turecký snack

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Místní i mezinárodní rozlévané alkoholické 
i nealkoholické nápoje po celý den 
(vyjma vybraných koňaků, whisky a vín)

  Večeře v restauracích à la carte možná 
za zvýhodněnou cenu (kromě japonské 
restaurace)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, turecké lázně, 
spa centrum, beauty salon

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHHI | HHH | HHi | HH | H

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

 DRPI

HHI | HH

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

 FRG | FRGSV

HHHHI | HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel zaručující služby 

na vysoké úrovni – pro náročné 

klienty

  Výborné zázemí pro rodiny s dětmi

  Možnost knihování pokojů s přímým 

vstupem do bazénu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.elaresort.com

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POKOJE S PŘÍMÝM VSTUPEM DO BAZÉNU

4,5TripAdvisor
874 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Limak Atlantis Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA Přímo u písečné pláže, nejbližší golfové 

hřiště pouze 1 km od hotelu. Centrum Beleku cca 7 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 5 restaurací à la carte (turecká, rybí, 

italská, mexická, dálný východ), 5 barů, menší 

obchůdky, konferenční místnosti, kadeřnictví, jacuzzi, 

5 bazénů, jeden z nich se 4 tobogany, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu, bar na pláži.

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

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor a balkon. 

FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sauna, turecké 

lázně, jacuzzi, tenis (osvětlení a vybavení za poplatek), 

fi tness, plážový volejbal. Za poplatek: bowling, 

biliár, masáže, výuka tenisu, wellness centrum, 

potápěčské centrum a motorizované sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animace, 

amfi teátr, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub, hřiště, minidisko, dětský 

bufet, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Půlnoční snack

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

  1× týdně možnost večeře ve vybraných 
restauracích à la carte

  Minibar denně doplňován

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

 DR | DRP

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH

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

 FR

HHHHi | HHHH | HHHIi | HHHi | HHIIi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Tip pro rodiny s dětmi

  Písečná pláž s pozvolným vstupem 

se nachází přímo u komplexu

  Ideální dovolená pro milovníky 

golfu – nejbližší golfové hřiště 

cca 1 km od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.limakhotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
3 132 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Limak Arcadia Golf & Resort ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK

POLOHA Přímo u písečné pláže, jen 

cca 700 m od centra Beleku.

VYBAVENÍ Hlavní budova a bloky v zahradě, 

vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

4 restaurace à la carte (turecká, italská, barbeque,

dálný východ), 3 bary, menší obchůdky, kadeřnictví, 

3 bazény, jeden z nich se skluzavkami, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Krásná dlouhá písečná pláž se 

nachází přímo u hotelu, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor a balkon.

DRP: viz DR, bez balkonu. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sauna, turecké 

lázně, fi tness, tenis (osvětlení za poplatek), plážový 

volejbal, vybrané nemotorizované sporty na pláži. 

Za poplatek: masáže, výuka tenisu, potápěčské 

centrum a motorizované sporty na pláži, katamarán.

ZÁBAVA Denní i večerní animace, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub, dětské hřiště, minidisko, 

dětský bufet, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi. 

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

   Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Půlnoční snack

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

  1× týdně možnost večeře ve vybraných 
v restauracích à la carte (nutná rezervace)

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

 DR

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

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

 DRP

HHii | HHi | HH

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

 FR

HHhh | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Areál s bohatou nabídkou 

sportů – ideální místo pro strávení 

aktivní rodinné dovolené

  Bazén se skluzavkami

  Pro milovníky golfu – nejbližší 

golfové hřiště pouze cca 1 km 

od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.limakhotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
2 374 hodnotících



74 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Funtazie klub Belek Beach ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA   BELEK – BOĞAZKENT 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.belekbeach.com

PROMO POKOJE

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

POLOHA Přímo u pláže, v okolí další hotelové komplexy. 

Centrum Beleku vzdáleno 5 km. Nákupní možnosti 500 m 

od hotelu včetně nejbližší lékárny. Nejbližší nemocnice 

10 km. Zastávka busu 50 m od hotelu (spojení s centrem 

Beleku).

VYBAVENÍ Hlavní budova a několik dalších 

pětipatrových bloků ve vzrostlé zahradě. Vstupní hala 

s recepcí v hlavní budově, 2 lobby bary, hlavní hotelová 

restaurace s terasou, snack bar, další bary, 2 restaurace 

à la carte (italská a turecká), obchůdky se suvenýry, 

konferenční místnost, kadeřnictví, kosmetika. Venkovní 

vybavení: bazén, bazén s tobogany, dětské brouzdaliště 

s malou skluzavkou, terasa na slunění s lehátky, 

slunečníky, osuškami a podložkami zdarma, sprcha 

u bazénu. Lunapark pro děti 1–6 let, herna.

PLÁŽ Písečná pláž, při vstupu do moře s oblázky, přímo 

u hotelu. Lehátka, slunečníky, osušky a podložky zdarma. 

POKOJ DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., 

centrální klimatizace s individuálním ovládáním, telefon, 

minibar (denně doplňovány vybrané nealkoholické nápoje), 

trezor, menší balkon. Velikost pokoje 28 m2. DRP: viz DR, 

mohou však být situovány v méně příznivé poloze. 

FR: viz DR, 2 místnosti oddělené dveřmi, v každé z nich 

klimatizace a TV/sat. Velikost pokoje 40 m2. Dětská 

postýlka možná zdarma (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt 

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

basketbal, plážový fotbal, minigolf, aerobik, fi tness vnitřní 

(vstup od 16 let) a venkovní. Za poplatek: vodní sporty 

na pláži, elektronické hry, biliár. 

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětská stolička v 

hlavní restauraci, dětské brouzdaliště s malou skluzavkou.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–11.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–21.00 hod.) 

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci 
à la carte (19.00–21.00 hod., nutná rezervace) 

  Lehký snack (10.00–16.30 hod.)

  Dětský bufet v oddělené dětské části restaurace 
(oběd i večeře)

  Půlnoční snack (24.00–01.00 hod.)

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje v lobby baru (24 hod. denně) 

  Zmrzlina (14.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Moderní wellness centrum

  Zdarma: turecké lázně (pouze vstup, peeling 
za poplatek), sauna

  Za poplatek: masáže, kosmetika, kadeřnictví

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

 DR 

hhhi | HHH | HHIi | HHi | HH | HI | H

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

 FR

HHHH | HHHi | Hhh | HHiii | HHii | HHi | HH

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

 DRP

HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krátký transfer z letiště

  Bohatá nabídka atrakcí pro děti

  Prostorné rodinné pokoje
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
536 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ PRO 2+2 OSOBY (DR)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK – BOĞAZKENT

POLOHA V hotelové zóně přímo u pláže. Antalya cca 

45 km, Belek cca 8 km. Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 480 pokojů, 7 bloků, 4 patra, 

recepce s lobby barem, hlavní restaurace s terasou, 

3 à la carte restaurace (středozemní, turecká, 

mezinárodní), několik barů, nákupní arkáda s obchody, 

kadeřnictví, konferenční místnost, vnitřní bazén. 

V zahradě bazén, dětský bazén, bazén se skluzavkami, 

terasa na slunění, lehátka, matrace a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky, sprcha, bar 

na pláži. Lehátka a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, 

minibar (zdarma naplněn nealkoholickými nápoji při 

příletu, voda denně doplňována), balkon. DRP: viz DR, 

méně výhodná poloha. DRSS: viz DR, boční výhled 

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

FR: viz DRSS, bez výhledu na moře, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní pólo, 

aerobik, vodní gymnastika, šipky, stolní tenis, tenisový 

kurt (vybavení k zapůjčení, osvětlení za poplatek), 

šlapadla, volejbal, plážový volejbal, basketbal.

Za poplatek: peeling v tureckých lázních, 

biliár, bowling, vodní sporty.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy, 

tematické večery/večeře, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let, 15. 5. – 15. 10.), 

maxiklub (12–18 let, 15. 5. – 15. 10.), minidisko, 

dětský bufet, dětské hřiště, hlídání dětí za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 

na zahradě a na pokojích (do 128 MB).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně 

  Odpolední snack

  Zmrzlina pro děti v miniklubu 

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Noční bufet (21.30–02.00 hod.)

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a vybrané mezinárodní nápoje 
(10.00–02.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kadeřnictví, kosmetika, 
manikúra, pedikúra

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ......

 DR | DRP | DRSS | DRSV

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 DRF

HHHI | HHH | HHii | HHI | HH

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

 FR

HHHHI | HHhh | HHhii | HHhi | HHh | Hhiii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Sesterský hotel oblíbených hotelů 

Kirman Arycanda a Leodikya, které 

jsou zárukou kvality

  Výborná poloha přímo u pláže

  Součástí hotelu skluzavky pro děti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kirmanhotels.com.tr

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

3,5TripAdvisor
200 hodnotících



78

T
U

R
E

C
K

Á
 R

IV
IÉ

R
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Vera Mare Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  BELEK – BOĞAZKENT

POLOHA V hotelové zóně cca 10 km od centra 

Beleku. Nejbližší nákupní možnosti cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 3 restaurace à la carte za poplatek 

(středozemní, turecká a rybí), několik barů, kadeřnictví, 

menší obchodní arkáda, 2 venkovní bazény (jeden 

se skluzavkami) s terasou na slunění, dětské 

brouzdaliště. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., minibar (naplněn 

lahví vody při příjezdu), telefon, trezor a balkon.

DRP: viz DR, méně výhodná poloha. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, fi tness, sauna, turecké lázně 

(pouze vstup, peeling za poplatek), plážový volejbal, 

minigolf, šipky, šlapadlo. Za poplatek: bowling, 

stolní fotbal, masáže, biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy 

v hotelu, diskotéka, živá hudba.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), junior klub 

(pouze v hlavní sezoně, 13–16 let), dětský bufet, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Lehký snack během dne

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje a vybrané mezinárodní nápoje 
(24 hodin denně) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HHii | HHi | HH

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

 FR2

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI |

HHH | HHIII | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi – bazén 

se skluzavkami součástí hotelu

  Pláž se nachází přímo u komplexu

   Krátký transfer z letiště

  Výhodná cena pro rodiny s 2 dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.verahotelmare.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
415 hodnotících



www.jacaranda-hotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – GÜNDOĞDU

POLOHA Hotelový komplex (130 000 m2).

Centrum Side cca 10 km, centrum Çolakli 

cca 3 km, letiště cca 65 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a bungalovy v zahradě, 

vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní restaurace, 

několik restaurací à la carte (italská, asijská, turecká, 

gril, rybí), kavárna, několik barů, obchodní arkáda, 

konferenční místnosti. V zahradě několik bazénů 

(hlavní, relaxační, se skluzavkami, dětský), terasa 

na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře u hotelu, bar na pláži, sprchy, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 

zdarma, minibar (naplněn nealkoholickými nápoji 

a pivem při příjezdu), balkon, v hlavní budově.

DRSS: viz DR, strana k moři. DRBGSP: viz DR, 

v bungalovu, v 1. nebo 2. patře. FR: viz DR, oddělená 

ložnice. BG2SP: viz DR, v bungalovu, oddělená 

ložnice, terasa se vstupem do sdíleného bazénu.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 6 tenisových 

kurtů (osvětlení za poplatek), stolní tenis, jóga, plážový 

volejbal, basketbal, fotbal, spinning, pilates, salsa, jízda 

na kole, aktivity v rámci animačních programů a vybrané 

vodní sporty (vodní lyže, surf – pouze s certifi kátem, 

kánoe, jízda na banánu, katamarán – pouze 

s certifi kátem). Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži 

(výuka windsurfi ngu, jízdy na kataramánu), potápění.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy, 

diskotéka, živá hudba, večerní show.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětské hřiště, 

kino, dětský bazén, miniklub (3–12 let), teens klub 

(13–16 let), dětský bufet, animace pro děti.

PRO HANDICAPOVANÉ 6 pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných 

částech resortu a internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ULTRA 

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack během dne

   Odpolední káva, čaj a zákusek, zmrzlina  

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

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

  Půlnoční snack

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum s širokou nabídkou masáží 
a relaxačních procedur

  Zdarma: fi tness, sauna, turecké lázně (pouze vstup)

  Za poplatek: kosmetický salon, peeling 
v tureckých lázních, masáže

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

 DR

HHII | HHi | HH | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRSS | DRBGSP

HHH | HHi | HH

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

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

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

 BG2SP

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

NABÍZENÉ POKOJE

   Ideální volba pro rodiny, spousta 

zábavy pro děti, teenagery i dospělé

  Množství sportovních aktivit zdarma 

včetně motorizovaných vodních 

sportů – krásná široká písečná pláž 

přímo u komplexu

   Aquapark se 6 skluzavkami

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jacarandaside.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
262 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Terrace Elite Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – GÜNDOĞDU

POLOHA Cca 12 km od Side a cca 17 km

od Manavgatu.

VYBAVENÍ 350 pokojů, 3 bloky, 6 výtahů, 

vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

2 restaurace à la carte (středomořská, turecká), 

cukrárna, několik barů, 2 bazény (jeden z nich se 

skluzavkami), dětský bazén. Lehátka, slunečníky 

a osušky zdarma (výměna osušek za poplatek).

PLÁŽ Široká pláž s jemným pískem cca 500 m 

(k dispozici hotelový transfer několikrát denně 

zdarma). Lehátka, slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar (místní 

nealkoholické nápoje denně doplňovány), 

trezor za poplatek, balkon. DRP: viz DR, méně 

výhodná poloha, bez balkonu. DRF: viz DR, 

prostornější. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: turecké lázně

(pouze vstup), parní lázeň, sauna, fi tness, stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal. Za poplatek: masáže, 

kosmetika, biliár.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětské animace, miniklub 

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

(na vyžádání), dětská židlička v restauraci.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek a WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Zmrzlina (15.00–16.30 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek

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

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

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

 DR | DRP

HHH | HHi | HH

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

 DRF

HHIi

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

 FR

HHhi | HHh | Hhii | HHI

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel s dobrými službami

  Program all inclusive v ceně

  Součástí hotelu skluzavky pro děti

  Široká písečná pláž s barem 

v rámci all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotelterrace.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
115 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA U pobřežní promenády cca 5 km 

od centra Side a cca 10 km od centra Manavgatu.

VYBAVENÍ 579 pokojů, 10 výtahů, recepce, hlavní 

restaurace, 5 restaurací à la carte za poplatek (italská, 

speciality Dálného východu, turecká, rybí, mexická), 

několik barů, 2 bazény (jeden z nich se skluzavkami 

pro dospělé a děti od 10 let), 2 dětské bazény (jeden 

se skluzavkami pro děti do 15 let), vnitřní bazén, menší 

nákupní arkáda. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž oddělená promenádou. 

Bar na pláži, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, centrální klimatizace, 

TV/sat., minibar, telefon, trezor, balkon. DRSS: viz DR, 

strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

FR: viz DR, 2 typy – ložnice oddělená dveřmi nebo 

duplex (ložnice rodičů v patře), rozděluje recepce.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

plážový volejbal, fi tness (od 16 let), sauna, turecké 

lázně (pouze vstup), šipky, aerobik, vodní pólo. 

Za poplatek: biliár, bowling, turecké lázně, sauna, 

parní lázeň, jacuzzi, masáže, kosmetické studio.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy, 

živá hudba, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), minidisko, 

dětský bufet, denní animační programy, 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Royal Alhambra Palace ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – ÇOLAKLI

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Půlnoční a dietní bufet

  Odpolední snack

  Minibar denně doplňován

  Místní a vybrané mezinárodní alkoholické 
i nealkoholické nápoje (24 hodin denně)

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royalalhambrapalace.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHHH | HHH | HHii | HHi | HH

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

 FR

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 10 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Sesterský hotel oblíbených 

komplexů Royal Dragon 

a Royal Wings

  Kvalitní servis je zárukou 

spokojené dovolené

  Aquapark a lunapark 

součástí hotelu

4,5TripAdvisor
615 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 7 km od historického centra Side.

VYBAVENÍ 142 pokojů, 3 budovy, 

recepce, hlavní restaurace, 3 bary, bazén 

se skluzavkou, dětské brouzdaliště. Lehátka 

u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž cca 600 m, hotel poskytuje 

dopravu na pláž (několikrát denně, zdarma), bar 

na pláži, sprcha. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar (denně 

doplňován vodou), trezor za poplatek a balkon.

DRP: viz DR, méně vhodná polaha, bez balkonu. 

FR: viz DR, oddělená ložnice a obývací část.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

volejbal, šipky, turecké lázně (pouze vstup).

Za poplatek: sauna, masáže, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavka, 

miniklub, dětská postýlka zdarma, možnost 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 1 pokoj 

přizpůsobený pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek a WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The Colours Side cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

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

  Nápoje v minibaru REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.thecoloursside.com

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

 DR | DRP

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 FR

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel za výhodnou cenu

  Skluzavka pro děti součástí hotelu

  Program all inclusive v ceně

PROMO POKOJE

3,0TripAdvisor
171 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

POLOHA Komplex (50 000 m2) oddělený od pláže 

pouze promenádou. Cca 6 km od antického města Side.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 

s terasou, 4 restaurace à la carte za poplatek (turecká, 

italská, rybí a speciality Dálného východu), cukrárna, 

několik barů, konferenční místnosti. Venku bazén, 

samostatný bazén pro děti a aquapark se skluzavkami, 

lehátka, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Dlouhá pláž s jemným pískem a pozvolným 

vstupem do moře oddělená promenádou, bar na pláži.

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, LCD TV/sat., telefon, minibar 

(nealkoholické nápoje a pivo denně doplňovány

zdarma), trezor zdarma a balkon. DRSS: viz DR, 

strana k moři. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

FR2: viz DR, ložnice v patře a obývací část v přízemí 

nebo pokoje propojené dveřmi (typ vždy určuje recepce).

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

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

fi tness, aerobik, basketbal, lukostřelba, plážový 

volejbal, turecké lázně (pouze vstup), sauna. 

Za poplatek: bowling, biliár, kosmetické a zdravotní 

procedury, masáže, vířivka, peeling v tureckých 

lázních, motorizované vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Herna, diskotéka, kino, animační 

programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětský bazén, židličky, hřiště, 

lunapark, miniklub (4–12 let), aquapark 

s 9 skluzavkami a mnoha dalšími atrakcemi.

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Dietní bufet

  Odpolední a půlnoční snack, káva, čaj a zákusek 

  Zmrzlina

  Místní a vybrané importované rozlévané 
alkoholické i nealkoholické nápoje (24 hodin 
denně, dle otevírací doby jednotlivých barů)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HI | H

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

 FR2

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 10 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel ve východoasijském stylu 

s širokou nabídkou služeb 

a kvalitním programem ultra

all inclusive

  Bohaté zázemí pro rodiny 

s dětmi – lunapark, aquapark

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royaldragonhotel.com.tr
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
1 170 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

POLOHA Přímo u písečné pláže, vzdálenost 

od Side cca 7 km, 10 km od Manavgatu.

VYBAVENÍ 270 pokojů, 5 budov, vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace 

à la carte (turecká, rybí), několik barů, menší 

obchůdky, kadeřnictví, bazén a 2 skluzavky. 

Lehátka, slunečníky, osušky a matrace u bazénu 

zdarma, výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře oddělená pouze promenádou. Bar 

na pláži. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 

(lahev vody při příjezdu), trezor za poplatek 

a balkon. FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness centrum, 

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

aerobik, plážový volejbal, sauna a turecké lázně 

(peeling za poplatek). Za poplatek: biliár, bowling, 

masáže, stolní fotbal a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animace, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský klub a hřiště, dětská postýlka 

zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek 

(na vyžádání), playstation za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a vybraných 

částech hotelu. Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Půlnoční snack/polévka 

  Zmrzlina v určených časech

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

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

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

 DR

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 FR2

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

   Hotel vhodný pro rodiny – 

postavička Shreka v miniklubu 

zaujme všechny děti

  Součástí hotelu také skluzavka 

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seherhotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

3,0TripAdvisor
231 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

POLOHA Cca 7 km od centra Side a cca 10 km 

od Manavgatu. Nákupní možnosti v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ 280 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte 

(turecká a rybí), několik barů, menší obchodní 

arkáda, konferenční místnosti, bazén s terasou 

na slunění, dětské brouzdaliště a menší bazén 

se skluzavkami. Lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu zdarma, výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody cca 

300 m, bar na pláži. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., minibar (lahev vody 

při příjezdu), telefon, trezor za poplatek, balkon nebo 

terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice a 4 pevná lůžka.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

stolní tenis, fi tness, sauna, turecké lázně (pouze 

vstup, peeling za poplatek). Za poplatek: biliár, 

stolní fotbal, masáže, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Animační programy v hotelu, 

diskotéka,  playstation za poplatek.

PRO DĚTI Miniklub, dětský bufet, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a vybraných 

částech hotelu. Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Zmrzlina pro děti
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

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

  Nápoje během diskotéky nejsou součástí 
all inclusive

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

 DR

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 FR

HHHH | HHh | HHHI | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost ubytování 2 dospělých 

a 3 dětí na pokoji

  Program all inclusive v ceně

   Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seherhotels.com

3,5TripAdvisor
247 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

POLOHA U písečné pláže, v okolí další 

hotelové komplexy. Centrum Side 7 km, nejbližší 

lékárna v nákupním centru poblíž hotelu.

VYBAVENÍ Hlavní čtyřpatrová budova a dvě vedlejší 

budovy. Vstupní hala s recepcí v hlavní budově, TV 

místnost, 2 výtahy (pouze v hlavní budově), hlavní 

hotelová restaurace s terasou, snack bar, další bary, 

2 restaurace à la carte (rybí a turecká), menší 

obchůdky, kadeřnictví, kosmetika, pedikúra. Venku 

bazén s oddělenou částí pro děti s malou skluzavkou, 

terasa na slunění s lehátky, slunečníky, osušky 

(zdarma, výměna za poplatek), sprcha u bazénu. 

V sesterském hotelu Seher Resort k využití centrum 

her (bowling, internet, playstation, air hockey a další 

elektronické hry – vše za poplatek). Možnost 

využití toboganů sesterských hotelů Seher Sun 

Palace a Seher Resort (v určených časech).

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do vody, cca 100 m od hotelu. Lehátka, slunečníky, 

osušky (zdarma, výměna za poplatek). Bar, 

sprchy na pláži, pobřežní promenáda.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 

(nealkoholické nápoje, denně doplňován), trezor 

za poplatek, balkon. FR: viz DR, 1 místnost

s palandami.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt 

(pevný povrch, osvětlení a vybavení za poplatek), 

stolní tenis, plážový volejbal, šipky, fi tness. 

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

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Maestro.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně (10.00–10.30 hod.)
  1× týdně možnost večeře v restauraci 
à la carte (nutná rezervace)

   Obědové snacky v plážovém baru
  Káva se zákusky v bistro café
  Půlnoční snack – polévka (23.30–24.00 hod.)
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Zmrzlina v určených časech

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: turecké lázně, sauna, masáže 

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | HI

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

 FR

HHII | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře

  Pobřežní promenáda

  Cenově výhodný hotel

  Pro méně náročné rodiny

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seherhotels.com

RODINNÝ POKOJ

3,0TripAdvisor
128 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 6 km od historického centra Side, cca 

8 km od města Manavgat. Letiště v Antalyi cca 55 km.

VYBAVENÍ 210 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtah, 

hlavní restaurace s terasou, 2 restaurace à la carte 

(italská, speciality Dálného východu), několik barů, 

cukrárna, konferenční místnost, kadeřnictví. Venku 

několik bazénů s terasou na slunění (jeden z nich se 

4 skluzavkami), lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře cca 300 m, bar na pláži, lehátka, 

slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor, balkon nebo 

terasa. DRSS: viz DR, strana k moři. FR: viz DR,

oddělené ložnice. FRSS: viz FR, strana k moři.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

plážový volejbal, aerobik, šipky, stolní tenis, 

boccia. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, herna, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská skluzavka, miniklub 

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

dětské židličky v restauraci, hlídání dětí za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Side Sungate ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek

  Zmrzlina v určených časech

  1× týdně možnost večeře v restauraci 
à la carte (nutná rezervace)

  Půlnoční snack

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: turecké lázně, sauna, pára, 
masáže, kadeřnictví 

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

 DR | DRSS

HHhi | HHh | HHii | HH | H

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

 FR | FRSS

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Program ultra all inclusive v ceně

  Skluzavky součástí hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sidesungate.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
100 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Pláž: písečná cca 280 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

POLOHA Cca 8 km od historického centra města 

Side, cca 55 km od letiště. Nákupní možnosti 

v Colakli cca 500 m, centrum Kumköye cca 1 km.

VYBAVENÍ Komplex 7 budov v zahradě, vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, à la carte restaurace, 

6 barů, výtah, konferenční místnost, několik obchodů, 

společenská místnost s TV/sat., vnitřní bazén. V zahradě 

bazén se skluzavkami, relaxační bazén, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře cca 280 m. Lehátka a slunečníky zdarma. 

Bar na pláži zdarma. Osušky za poplatek.

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

individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 

za poplatek, minilednička a balkon. DRF: viz DR, 

palandy. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal, fi tness, turecké lázně 

(pouze vstup). Za poplatek: biliár, videohry, 

vodní sporty na pláži, masáže, sauna.

ZÁBAVA Animační programy v hotelu, diskotéka.

PRO DĚTI Dětské hřiště, brouzdaliště, miniklub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek, 

WiFi u bazénu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grand Seker cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Půlnoční polévka

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje v plážovém baru (10.00–17.00 hod.)

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

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

 DR

HHi | HH | HII | Hi | H

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

 DRF

HHHI | HHh | Hhii | Hhi

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

 FR

HHHH | HHHI | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive

  Možnost ubytování 2 dospělých 

a 2 dětí v pokoji

  Výborná poloha v blízkosti dlouhé 

písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.grandseker.com

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

NOVINKA

4,0TripAdvisor
153 hodnotících
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POLOHA Centrum Side cca 7 km, Manavgat cca 

12 km, nejbližší nákupní možnosti cca 500 m.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, kavárna, několik barů, 

konferenční místnosti, nákupní arkáda, kadeřnictví. 

V zahradě několik bazénů a aquapark s 9 skluzavkami, 

dětský bazén s atrakcemi pro nejmenší, terasa 

na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž cca 700 m, bezplatný hotelový 

transfer, sprcha, snack bar, lehátka a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., minibar, trezor za poplatek, 

telefon, balkon nebo terasa. FR: viz DR, ložnice 

oddělená spojovacími dveřmi.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis 

(osvětlení za poplatek), stolní tenis, basketbal, sauna, 

pára, turecké lázně (pouze vstup), plážový volejbal. 

Za poplatek: peeling v tureckých lázních, masáže, biliár.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

2 dětské bazény (jeden s 5 atrakcemi), miniklub 

(4–12 let), minidisko, dětské menu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Dream World Aqua ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, zmrzlina

  Cukrárna 

  Půlnoční polévka

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci 
à la carte

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

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dreamworldaqua.com.tr

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

 DR

HHHI | HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 DRP

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 FR

HHHH | HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 700 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální resort pro rodiny s dětmi, 

které vyhledávají vodní atrakce

  Skluzavky a tobogány 

pro malé i velké

  Zastíněné brouzdaliště pro nejmenší

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
106 hodnotících
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ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

POLOHA V hotelové zóně přímo u pláže. Centrum Side 

cca 5 km, nejbližší nákupní možnosti v pěším dosahu.

VYBAVENÍ 320 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte (středozemní, 

turecká, asijská), několik barů, nákupní arkáda 

s obchody, kadeřnictví. V zahradě bazén 

(1 360 m2) se 3 skluzavkami, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu (při vstupu 

do moře kameny, doporučujeme obuv do vody), 

sprcha, bar, lehátka a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar (zdarma naplněn nealkoholickými nápoji 

při příletu, voda denně doplňována), balkon. 

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

oddělená ložnice. FRSV: viz FR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, turecké lázně (pouze vstup), 

sauna, vodní pólo, aerobik, boccia, šipky, volejbal, 

plážový volejbal. Za poplatek: masáže a procedury 

ve spa centru, peeling v tureckých lázních, 

bowling, biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní zábavný program, 

diskotéka, plážové/zahradní party, playstation.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

brouzdaliště, miniklub (4–12 let, 15. 5 – 15. 10.), 

maxiklub (13–18 let, 15. 5 – 15. 10.), minidisko, 

hřiště, dětský bufet, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Kontinentální snídaně (02.00–07.00 hod.)

  Odpolední zmrzlina v miniklubu

  Odpolední káva, čaj, zákusek

  Noční snack (21.30–02.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje místní výroby 
(24 hodin denně)

  Alkoholické nápoje místní výroby a vybrané 
importované (10.00–02.00 hod.), čerstvé 
ovocné šťávy za poplatek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

 FR | FRSV

HHhh | HHhi | HHH | HHII | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i rodiny s dětmi –

kvalitní služby, pohoda a odpočinek

  Sesterský hotel resortů Kirman 

Arycanda, Leodikya a Belauzur

  Výborná poloha u písečné pláže

  Skluzavky pro děti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kirmanhotels.com.tr

PROMO POKOJE
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4,0TripAdvisor
30 hodnotících



100 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Funtazie klub Oleander ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9 

www.oleanderhotel.com

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

POLOHA Přímo u písečné pláže, v okolí další hotelové 

komplexy a nákupní možnosti, restaurace, bary. 

Historické centrum města Side 4 km, nejbližší lékárna 

v nákupním centru u hotelu, nejbližší nemocnice 5 km. 

VYBAVENÍ Hlavní pětipatrová budova Palma a dvě 

vedlejší (2–5patrové) budovy Flora a Rosa. Vstupní 

hala s recepcí v hlavní budově, lobby bar, lobby, 

hlavní hotelová restaurace (klimatizovaná, nekuřácká) 

s možností stolování na terase (s využitím kuřácké

zóny), bar, 2 restaurace à la carte, bistro café, obchodní 

pasáž, výtahy, velká konferenční místnost, lékařská 

služba (v určených hodinách), herna a bowling –

za poplatek. Ve velmi dobře udržované zahradě 

2 sladkovodní bazény (jeden z nich se skluzavkami 

využívaný na denní vodní sportovní animace), dětské 

brouzdaliště pro nejmenší (sladkovodní) s malou

skluzavkou. Lehátka, podložky a slunečníky u bazénu 

zdarma, osušky oproti kauci (výměna zdarma), sprchy. 

PLÁŽ Široká písečná pláž s pozvolným 

vstupem do vody. Lehátka, podložky a slunečníky 

zdarma. Osušky oproti kauci (výměna 

zdarma). Snack bar, sprchy na pláži. 

POKOJ DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 

kosmetické zrcadlo, župan, TV/sat., individuální 

klimatizace, telefon, lednička (denně doplňována 

voda), trezor za poplatek, balkon. DRF: viz DR, 

prostornější, větší koupelna, lůžko, rychlovarná konvice 

s kávovým a čajovým setem. Velikost pokoje 37 m2. 

FR: viz DR, 2 oddělené klimatizované ložnice. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt 

(pevný povrch, osvětlení a vybavení za poplatek), 

stolní tenis (vybavení za poplatek), vodní 

pólo, plážový volejbal, aerobik, šipky, fi tness. 

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

PRO DĚTI Dětská stolička v hlavní restauraci, 

dětské brouzdaliště s malou skluzavkou, set 

s dětskými potřebami (dětská vanička s podložkou, 

dětský župan s kapucí, dětské prkýnko na WC, 

sterilizátor na lahve) – pronájem za poplatek, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,

WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Maestro.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–20.45 hod.) 
včetně zmrzliny

  1× za pobyt večeře v restauraci à la carte – 
(19.00–21.00 hod., rezervace nutná)

  Lehký snack během dne 

  Káva se zákusky (16.00–16.45 hod.) 

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

WELLNESS & SPA

   Wellness centrum

   Zdarma: turecké lázně, sauna, pára 

   Za poplatek: ostatní procedury

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

 DR

HHH | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

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

 DRF

HHH | HHi | Hh | Hii | HI | H

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

 FR

HHhh | Hhhi | HHh | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme včasnou rezervaci

  Oblíbené místo díky skvělé poloze 

a službám

  Krásná široká písečná pláž

 Velký dětský svět – Wonderland
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
66 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACIPROMO POKOJE

Hotel Terrace Beach Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

POLOHA V hotelové zóně cca 4 km od centra Side 

a 9 km od Manavgatu. Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 270 pokojů, hlavní budova se 4 patry, 

3 výtahy, vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

2 restaurace à la carte, několik barů, TV místnost, 

vnitřní bazén, 2 konferenční sály, kadeřnický salon, 

menší obchodní arkáda. Bazén se 3 skluzavkami, 

dětský bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 

Bar na pláži, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor za poplatek. 

DRSS: viz DRP, balkon, strana k moři. DRSV: viz DRSS,

přímý výhled na moře. FR: viz DRP, jedna větší 

opticky oddělená místnost s palandami, balkon.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt 

(osvětlení za poplatek), turecké lázně (pouze vstup), 

sauna, fi tness, stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, 

šipky. Za poplatek: masáže, biliár, bowling, 

vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Animační programy pro děti, miniklub 

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

(na vyžádání). V restauraci dětský koutek, dětské židličky.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Zmrzlina (16.00–17.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek

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

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Minibar denně doplňován

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DRP | DRSS | DRSV

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

 FR

HHhi | Hhh | HHII | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel ve vynikající poloze u krásné 

písečné pláže a zároveň pár kroků 

od nákupních možností

  Doporučujeme klientům všech 

věkových kategorií

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

 www.hotelterrace.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
96 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

POLOHA V hotelové zóně cca 4 km od historického 

centra Side. Nejbližší nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 316 pokojů, 7patrová budova, 

vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní restaurace, 

restaurace à la carte (turecká, rybí, italská), 

cukrárna, několik barů, konferenční místnosti, 

obchodní arkáda, kadeřnictví. Venku 2 bazény 

(jeden z nich se skluzavkami), dětský bazén, terasa 

na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody 

cca 300 m od hotelu, sprcha, bar, lehátka a slunečníky 

zdarma. Hotelový transfer na pláž zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., minibar, varná konvice, 

trezor zdarma, telefon, balkon. DRSS: viz DR, boční 

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

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis, sauna, turecké lázně (pouze vstup), 

plážový volejbal. Za poplatek: peeling v tureckých 

lázních, jacuzzi, masáže, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační program, 

diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

dětský bazén, miniklub (4–12 let), dětský bufet, hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack

  Cukrárna

  Půlnoční polévka

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

  Minibar denně doplňován nealkoholickými nápoji

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby  
(24 hodin denně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSS

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | Hi

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

 FR

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel pro páry

i rodiny s dětmi

  Výhodná cena pro rodiny 

s 2 dětmi

  Bazén se skluzavkami 

součástí resortu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lunablancaresortspa.com

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
152 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Přímo u písečné pláže, 

vzdálenost od centra Side cca 4 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 6 výtahů, hlavní 

restaurace, 4 restaurace à la carte (rybí, italská, 

turecká, mexická), několik barů, kavárna, menší 

obchůdky, vnitřní bazén, kadeřnictví, konferenční 

místnosti, 3 bazény (1 z nich se skluzavkami), lehátka, 

slunečníky, osušky a matrace u bazénu zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře oddělená pouze promenádou. Lehátka 

a slunečníky zdarma, bar na pláži.

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

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar (denně doplňován), 

trezor zdarma a balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.

DRSVX: viz DR, terasa, výhled na moře, set na přípravu 

kávy a čaje. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

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

aerobik, squash, plážový volejbal, sauna, turecké 

lázně (pouze vstup), pára. Za poplatek: biliár, 

bowling, masáže a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animace, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský klub a hřiště, brouzdaliště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Crystal Sunrise Queen ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  Možnost večeře v restauraci à la carte 
(2× za týden, nutná rezervace) 

  Místní a vybrané mezinárodní alkoholické 
i nealkoholické nápoje (24 hodin denně)

  Noční snack (22.30–23.45 hod.)

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.crystalhotels.com.tr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DR | DRSV | DRSVX

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

 FR

HHHH | HHHI | HHH | HHII | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel s množstvím 

stálých klientů

  Písečná pláž se nachází přímo 

u komplexu

  Dobrý servis je zárukou pěkné 

dovolené

4,5TripAdvisor
1 401 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE

POLOHA V hotelové zóně pouze cca 

1 km od historického centra Side.

VYBAVENÍ 266 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

3 výtahy, TV koutek, hlavní restaurace, 2 restaurace 

à la carte (turecká a rybí, nutná rezervace), několik 

barů, menší obchůdky, 2 bazény, dětský bazén, lehátka 

a slunečníky u bazénu zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Pláž s jemným pískem a pozvolným 

vstupem do moře oddělená pouze promenádou. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

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

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 

(denně doplňován), set na přípravu kávy a čaje, 

trezor za poplatek a balkon. DRSV: viz DR, 

výhled na moře. FR: viz DR, ložnice rozdělená 

spojovacími dveřmi na dvě místnosti s jednou 

manželskou a dvěma jednoduchými postelemi.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

šipky, fi tness, sauna a turecké lázně (pouze vstup).

Za poplatek: biliár, masáže, peeling v tureckých

lázních, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Servis pro novomanžele zdarma 

(na vyžádání): víno na pokoji, mísa s ovocem 

a večeře při svíčkách v restauraci à la carte.

ZÁBAVA Denní i večerní animace.

PRO DĚTI Bazén se skluzavkou pro nejmenší, 

dětský klub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek

  2× denně zmrzlina v baru u bazénu

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

  1× týdně možnost večeře v à la carte 
restauraci v sousedním hotelu Side Star Park

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HHi | HH

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

 DRF

HHII

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

 FR

HHHH | HHHI | HHH | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel s množstvím 

stálých klientů

  Vynikající poloha přímo u písečné 

pláže a zároveň v bezprostřední 

blízkosti centra Side

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sidestarhotels.com

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACIPROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
172 hodnotících

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V hotelové zóně přímo u písečné 

pláže. Cca 8 km od centra Side, letiště cca 55 km. 

Nejbližší nákupní možnosti v pěší vzdálenosti.

VYBAVENÍ 283 pokojů, 3 pětipatrové bloky, vstupní 

hala s recepcí, výtahy, hlavní restaurace, 3 restaurace 

à la carte (turecká, rybí, italská), několik barů, obchodní 

arkáda, salon krásy, kadeřnictví, konferenční centrum. 

Venku 2 bazény (jeden z nich se skluzavkami), 

terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře oddělená pouze promenádou. Lehátka 

a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 

telefon, trezor za poplatek, centrální klimatizace, 

minibar, balkon. DRP: viz DR, méně výhodná poloha. 

DRSS: viz DR, boční výhled na moře. DRSV: viz DR, 

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

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, plážový 

volejbal, jóga, zumba, vodní pólo, aerobik, fi tness, sauna, 

turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: peeling 

v tureckých lázních, masáže, biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační program, 

diskotéka, živá hudba, playstation.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hřiště, 

dětský bufet, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

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

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Seashell Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – EVRENSEKI

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

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

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ......

 DR | DRP | DRSS | DRSV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 FR

HHHH | HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí hotelu skluzavky do vody

  Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře

  Hotel s programem all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seashellresortspa.com

NOVINKA

U N
ÁS 
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Ě

4,0TripAdvisor
113 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 4 km od centra Side, 

procházkou po promenádě cca 40 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

2 restaurace à la carte (italská, středozemní), 

3 bary, menší obchodní arkáda, vnitřní bazén, 

2 venkovní bazény (jeden z nich se 4 skluzavkami) 

s terasou na slunění, dětské brouzdaliště, lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu i na pláži zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

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

klimatizace, TV/sat., minibar, telefon, trezor za poplatek, 

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

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, fi tness.

Za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Animační programy v hotelu.

PRO DĚTI Miniklub, dětská postýlka 

zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Grand Side ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–02.00 hod.)

  Zmrzlina (15. 6. – 31. 8.) 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sezergroup.com

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

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Písečná pláž oddělená od hotelu 

pouze promenádou

  Kompletně zrekonstruovaný hotel

  Udržovaná palmová zahrada – 

ideální místo pro odpočinkovou 

dovolenou

4,0TripAdvisor
58 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Přímo u pláže cca 5 km od centra 

Side, letiště cca 68 km. Nákupní možnosti, 

restaurace a bary v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 259 pokojů, 2 budovy, vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace 

à la carte (středomořská, mexická), několik barů, 

kadeřnictví, obchodní arkáda. V zahradě 3 bazény

(jeden z nich se skluzavkami), 2 dětská brouzdaliště, 

terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma,

výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do vody u hotelu, lehátka a slunečníky 

zdarma. Sprchy, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 

za poplatek, minibar (naplněn vodou při příjezdu), 

balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled 

na moře. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, 

stolní tenis, šipky, fi tness, turecké lázně (pouze 

vstup), aerobik, vodní pólo, plážový volejbal.

Za poplatek: peeling v tureckých lázních, 

masáže, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, skluzavky, miniklub, 

hřiště, postýlka pro děti do 2 let zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel IZ Flower Side Beach cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek

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

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

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.izfl owerhotel.com

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

 DR | DRSV

HHi | HH | HI | H

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

 FR

HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Atraktivní poloha přímo u krásné 

písečné pláže

  Záruka pěkné dovolené pro páry 

i rodiny s dětmi

  Bazén se skluzavkou součástí 

komplexu

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

4,0TripAdvisor
60 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Hotel u písečné pláže, cca 25 minut

chůze od historického města Side (cca 3 km).

Letiště Antalya cca 65 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, několik barů, malá obchodní arkáda 

a bazén s terasou na slunění. Lehátka, slunečníky 

a osušky u bazénu zdarma (výměna za poplatek).

PLÁŽ Písečná pláž oddělená od hotelu 

promenádou. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minibar 

(naplněn vodou při příjezdu), balkon. DRP: viz DR, 

bez balkonu, v přízemí. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

plážový volejbal, šipky. Za poplatek: biliár, 

sauna, masáže a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační program.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, minidisko, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby

(do 300 MB, následně za poplatek).

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sandy Beach cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední káva, čaj a zákusek, zmrzlina

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sandybeachotel.com

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

 DR

HHHI | HHH | HHi | HH | HI | H

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

 DRP

HH

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

 FR

HHHH | HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel pro páry 

i rodiny s dětmi

  Písečná pláž je od hotelu oddělena 

pouze promenádou

  Renovace pokojů a vybraných částí 

hotelu během zimy 2015/2016

4,0TripAdvisor
40 hodnotících



112

T
U

R
E

C
K

Á
 R

IV
IÉ

R
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Přímo u písečné pláže, cca 6 km 

od centra Side, Antalya cca 65 km. Nejbližší 

nákupní možnosti v pěší vzdálenosti.

VYBAVENÍ 253 pokojů, hlavní budova a dvoupatrové 

bloky, vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace 

s terasou, několik barů, obchodní arkáda, kadeřnictví. 

V zahradě bazén s terasou na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře u hotelu. Lehátka a slunečníky 

zdarma, matrace za poplatek, bar na pláži.

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

klimatizace (15. 6. – 15. 9.), TV/sat., telefon, trezor 

za poplatek, minibar (denně doplňován vodou), 

balkon. DRP: viz DR, méně výhodná poloha, bez 

balkonu. DRSS: viz DR, boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 

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

fi tness, turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: peeling 

v tureckých lázních, masáže, sauna, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA 6× týdně denní a večerní animační program.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (4–9 let),

hřiště, dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Hane cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Snack během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek, zmrzlina

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

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hanehotels.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSS

HHH | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální místo pro odpočinkovou 

dovolenou pro páry i rodiny

  Přímo u krásné písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře

  Udržovaná palmová zahrada

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
47 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 3 km od centra Side, letiště cca 

60 km. Nejbližší nákupní možnosti v pěší vzdálenosti.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 

restaurace s terasou, několik barů, obchodní arkáda, 

kadeřnictví, konferenční místnost. Venku 2 bazény 

(jeden z nich se skluzavkami), terasa s lehátky 

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž cca 200 m od hotelu, v baru 

na pláži k dispozici nealkoholické nápoje, pivo 

(10.00–16.30 hod.) a lehký snack (12.30–14.30 hod.).

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 

za poplatek, minibar, balkon. DRP: viz DR, méně 

výhodná poloha, ve vedlejší budově. DRSS: viz DR, 

boční výhled na moře. FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, fi tness,

turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: peeling

v tureckých lázních, sauna, masáže, biliár,

vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Příležitostné denní a večerní 

animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, 

dětská postýlka zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední káva, čaj, zákusek

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

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sidealegriahotel.com

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

 DR | DRSS

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

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

 DRP

HHi | HH

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

 FR2

HHHH | HHHI | HHH | HHIi | HHi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v žádané lokalitě nedaleko 

písečné pláže s pozvolným vstupem 

do moře

  Bazén se skluzavkami součástí 

hotelu

  Cenově výhodná nabídka

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
229 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V hotelové zóně cca 4 km od centra Side, 

nejbližší nákupní možnosti cca 500 m od hotelu.

VYBAVENÍ 380 pokojů, hlavní budova a 2 menší 

bloky, vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

2 restaurace à la carte, několik barů, menší obchodní 

arkáda, 2 bazény (jeden z nich se skluzavkami), 

brouzdaliště pro děti, terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma a osuškami oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m, lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

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

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor 

za poplatek a balkon. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

šipky, fi tness a aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: masáže, turecké 

lázně, sauna, biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, minidisko, 

postýlka pro děti do 2 let zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Side Corolla cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – KUMKÖY

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu  

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek  

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

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

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

 DR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 DRP

HH

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

 FR

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Velmi pěkný hotel s přátelskou 

atmosférou pro klienty všech 

věkových kategorií

  Součástí hotelu skluzavka

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seadenhotels.com

NOVINKAPROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
140 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

POLOHA Resort 130 000 m2 přímo u pláže. 

Centrum Side cca 2 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a 13 bloků v zahradě, vstupní 

hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte 

(italská, mexická, rybí, asijská), několik barů, obchodní 

arkáda. Venku bazény s terasami na slunění s lehátky, 

slunečníky a osuškami zdarma, aquapark se 7 skluzavkami.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 

a slunečníky zdarma, bar na pláži, molo.

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

klimatizace, TV/sat., trezor, minibar (denně doplňován), 

telefon, balkon, v hlavní budově. DRP: viz DR, méně 

výhodná poloha. DRSS: viz DR, boční výhled na moře. 

DRSP: viz DRSS, sdílený bazén. FRSS: viz DRSS, 

oddělená ložnice. FRSP: viz DRSP, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis (osvětlení 

za poplatek), fi tness, basketbal, šipky, stolní tenis, 

vodní gymnastika, pilates, aerobik, minigolf, 

turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: biliár, 

bowling, masáže, peeling v tureckých lázních.

ZVLÁŠTNOSTI Speciální nabídka pro 

novomanžele zdarma (na vyžádání): upgrade 

do vyššího typu ubytování, výzdoba pokoje, mísa 

ovoce a sekt na pokoji, 1× za pobyt kontinentální 

snídaně servírovaná na pokoj, večeře v restauraci 

à la carte, sleva v hotelovém spa centru.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

miniklub (4–12 let), teenage klub (13–16 let), 

dětské hřiště, kino, minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 8 pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack, cukrárna

  Půlnoční snack (23.30–00.30 hod.)

  Minibar denně doplňován nealkoholickými nápoji 
a pivem

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

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

 DR | DRP

HHH | HHIi | HHi | HH | Hi | H

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

 DRSS | DRSP

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 FRSS

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

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

 FRSP

HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | HHh | Hhiii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s kvalitními službami 

a udržovanou zahradou – 

ideální místo pro odpočinek

  Bazén se skluzavkami 

součástí hotelu

  Klidná lokalita stranou 

rušných středisek

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sueno.com.tr

Hotel Sueno Beach Side ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – SORGUN 4,0TripAdvisor

967 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Ali Bey Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – SORGUN

POLOHA Rozsáhlý areál (120 000 m2) v zahradě 

přímo u písečné pláže. Side cca 2 km, letiště cca 70 km.

VYBAVENÍ Bloky v zahradě, vstupní hala s recepcí, 

hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte za poplatek,

několik barů, kavárna, obchodní arkáda, kadeřnictví,

kosmetický salon, herna, business centrum, 

konferenční místnost. V zahradě velký bazén, 

aquapark (15 000 m2), terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ 400 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 

minibar, set na přípravu kávy a čaje, balkon.

FRG: viz DR, mezonet, ložnice v patře, dvě koupelny. 

Na vyžádání suite de luxe (48 m2) s ložnicí a obývací 

částí a rodinné pokoje (61 m2) s 2 ložnicemi a s jacuzzi.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: turecké lázně 

(pouze vstup), sauna, plážový volejbal, stolní tenis, 

šipky. Za poplatek: 4 tenisové kurty, fi tness.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje malá 

domácí zvířata za poplatek (na vyžádání). 

U večeře vyžadován společenský oděv.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

program, diskotéka, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí 

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma, dětská 

sedačka v restauraci, miniklub, aquapark.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu,

na pokojích LAN.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, EC/MC, VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Zmrzlina po celý den

  Odpolední snack (14.30–18.00 hod.)

  Každodenní doplnění minibaru (nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, čokoláda)

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

WELLNESS & SPA

   Samara Spa (2 000 m2) 

  Za poplatek: turecké lázně, saunu, parní lázeň, 
jacuzzi, fi tness, kosmetický salon a masáže

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

 DR

HHH | HHi | HH

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

 FRG

HHHH | HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel s pěknou udržovanou 

zahradou

  Přímo u krásné široké písečné pláže

   Vysoká úroveň služeb i ubytování

  Součástí areálu také aquapark 

s mnoha atrakcemi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alibey.com
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4,5TripAdvisor
562 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Turquoise Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – SORGUN

POLOHA V piniovém háji cca 3,5 km od centra Side 

a cca 4,5 km od Manavgatu. Letiště cca 65 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a dvou- až třípatrové 

budovy v zahradě, vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 4 restaurace à la carte, několik barů, 

menší obchodní arkáda, kadeřník, diskotéka. V zahradě 

aquapark se 3 skluzavkami, několik bazénů a terasa 

na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s molem přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

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

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor za poplatek, 

set na přípravu kávy a čaje, balkon, v blocích v zahradě.

DRSVX: viz DRGVX, v hlavní budově, výhled na moře.

FR: viz DRGVX, oddělená ložnice. VI2: viz DRGVX, 

2 ložnice, sdílený bazén, v přízemí ve vilkách.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

minifotbal, fi tness, sauna, šipky, lukostřelba, aerobik,

plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži,

biliár, tenisový kurt, masáže.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětské 

hřiště, dětský bazén, miniklub (4–12 let), 

klub pro „náctileté“ (12–16 let), minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích a ve veřejných 

prostorách. Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Lehký snack (12.30–16.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a zákusek 

   Zmrzlina 

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

   Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........

 DRP | DRGVX | DRSVX

HHH | HHi | HH

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

 FR

HHhi | HHh | Hhii | Hhi

VILA 
 .................................................................

 VI2

HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

   Tip pro odpočinkovou dovolenou 

a relaxaci v krásné zahradě

  Možnost knihování pokojů 

ve vilkách se sdíleným bazénem

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.turquoise.com.tr
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4,5TripAdvisor
983 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V klidné hotelové zóně 

cca 250 m od písečné pláže.

VYBAVENÍ 465 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtah, hlavní restaurace s terasou, 3 restaurace 

à la carte (turecká, rybí, italská/mexická), několik 

barů, menší obchodní arkáda, konferenční místnost, 

kadeřnictví. V zahradě několik bazénů (jeden z nich 

se skluzavkami), dětský bazén, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž cca 250 m od hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan 

a pantofl e), klimatizace, telefon, TV/sat., minibar (denně 

doplňován), trezor zdarma, set pro přípravu kávy a čaje, 

balkon nebo terasa. DRP: viz DR, méně výhodná poloha.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

plážový volejbal, boccia, fi tness, šipky, jóga. 

Za poplatek: biliár, vodní sporty, půjčovna kol.

ZÁBAVA Denní i večerní animace, 

živá hudba, diskotéka.

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

teens klub (13–16 let), kino, dětský bufet.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Bosphorus Sorgun ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – TITREYENGÖL

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack během dne

  Káva, čaj a zákusek v kavárně

  Zmrzlina v určených časech

  1× týdně možnost večeře v restauraci à la carte 
(výběr ze 3 restaurací, nutná rezervace)

  Půlnoční polévka

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum s širokou nabídkou masáží 
a lázeňských procedur

  Zdarma: vnitřní bazén, turecké lázně (pouze 
vstup), sauna, pára, relaxační místnost 

  Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 
lázních, salon krásy 

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

 DR | DRP

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový hotel otevřený v roce 2017

 Kvalitní resort s dobrými službami

 Bazén se skluzavkami

 Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sorgunbosphorus.com

NOVINKAPROMO POKOJE

VIZUALIZACE
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VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – TITREYENGÖL

POLOHA V klidné hotelové zóně cca 250 m 

od písečné pláže.

VYBAVENÍ 323 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtah, hlavní restaurace, 3 restaurace à la carte, 

několik barů, obchodní arkáda, kadeřnictví. 

V zahradě 2 bazény (1 se skluzavkami) s terasou 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž cca 250 m od hotelu.  

Lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži, 

sprchy. Hotelový transfer na pláž zdarma.

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

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, minibar 

(denně doplňován), balkon. DRSS: viz DR, boční 

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

FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt 

(osvětlení za poplatek), volejbal, plážový volejbal, 

minigolf, lukostřelba, stolní tenis, aquaaerobik, 

turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: masáže, 

peeling v tureckých lázních, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

program, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hřiště, 

kino, dětský bufet, dětská postýlka zdarma.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, EC/MC, VISA.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Čerstvé ovocné šťávy u snídaně

   Čerstvý pomerančový džus v lobby po celý den

  Snack během dne

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

  Nápoje v minibaru

   1× za týden možnost večeře 
v restauraci à la carte

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

 DR

HHh | HHI | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DRSS | DRSV | DRP

HHH | HHi | HH

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

 FR2

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

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

 FRP

HHIi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborné zázemí pro rodiny

s dětmi

  Bazén se 4 skluzavkami 

součástí resortu

  Hotelový transfer na pláž

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

U N
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VN

Ě

PROMO POKOJE



125

T
U

R
E

C
K

Á
 R

IV
IÉ

R
A
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4,0TripAdvisor
307 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V klidné hotelové zóně 

cca 300 metrů od pláže.

VYBAVENÍ 380 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtah, hlavní restaurace s terasou, 5 restaurací 

à la carte (mexická, turecká, italská, Dálný východ, 

rybí), kavárna, několik barů, menší obchodní arkáda, 

konferenční místnost. V zahradě několik bazénů 

(jeden z nich se skluzavkami), dětský bazén, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž cca 300 m od hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan 

a pantofl e), klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 

(3× týdně doplňován pivem a nealkoholickými 

nápoji), trezor zdarma, set pro přípravu kávy a čaje, 

balkon nebo terasa. DRP: viz DR, méně výhodná 

poloha. DRSV: viz DR, výhled na moře. DRS: viz DR, 

prostornější. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, 

plážový volejbal, fi tness, jóga, stolní tenis, herna. 

Za poplatek: kurzy tance, půjčovna kol.

ZÁBAVA Denní i večerní animace.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, hlídání dětí 

za poplatek, oddělený dětský koutek v restauraci.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Jadore Deluxe & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  SIDE – TITREYENGÖL

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack během dne

  Káva, čaj a zákusek v kavárně

  Zmrzlina v určených časech

  1× týdně možnost večeře v restauraci à la carte 
(výběr ze 4 restaurací, nutná rezervace)

  Půlnoční večeře formou bufetu

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje a vybrané importované nápoje 
(24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum s širokou nabídkou masáží 
a lázeňských procedur

  Zdarma: vnitřní bazén, turecké lázně (pouze 
vstup), sauna, relaxační místnost 

  Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 
lázních, kosmetický salon, manikúra, pedikúra 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 DRS

HHhi | HHh | HHIi | HHI

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

 FR

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel otevřený v roce 2016

  Kvalitní resort s dobrými službami

  Součástí komplexu bazén 

se skluzavkami

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jadorehotel.com

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Přímo u pláže cca 15 km od Manavgatu 

a 22 km od centra Side. Letiště cca 85 km.

VYBAVENÍ 261 pokojů, hlavní budova a několik 

bungalovů, vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

4 à la carte restaurace (rybí, turecká, steak 

house a teppenyaki), několik barů, cukrárna, 

kavárna, menší obchodní arkáda, kadeřnictví. 

V zahradě 2 bazény s terasou na slunění, lehátka, 

matrace, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže, lehátka, 

slunečníky a osušky zdarma. Bar na pláži.

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

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

minibar za poplatek, balkon. DRP: viz DR, méně 

výhodná poloha. DRSS: viz DR, boční výhled 

na moře. DRSVX: viz DR, set na přípravu kávy 

a čaje, výhled na moře, ve vedlejší budově.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky, 

tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, 

plážový volejbal, sauna, turecké lázně (pouze 

vstup). Za poplatek: peeling v tureckých 

lázních, masáže, salon krásy, sauna.

ZÁBAVA Karaoke, diskotéka.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sentido Flora Garden ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KIZILAĞAÇ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Půlnoční snack

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

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

 DR | DRSS

HHh | HH | H

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

 DRP | DRSVX

HHh | HH

H dospělá osoba

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí hotelu skluzavky do vody

  Hotel pouze pro dospělé

  Program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sentidohotels.com/

hotel-search/sentido-fl ora-garden

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 90 minut

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE

4,5TripAdvisor
1 519 hodnotících







132 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Funtazie klub Sunmelia Beach Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KIZILAĞAÇ

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

 www.sunmeliabeachresort.com

PROMO POKOJE

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

POLOHA V klidné zóně cca 10 km od města 

Manavgat. Nejbližší nákupní a zábavní možnosti 

v blízkosti hotelu (oblast Kizilagac). Nejbližší nemocnice 

v Manavgatu, lékárna cca 3 km od hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní 

restaurace s terasou, 4 restaurace à la carte (turecká, 

italská, čínská, rybí), několik barů a snack barů, disco 

bar a vitamínový bar (za poplatek), konferenční místnost, 

lékařská služba v určených hodinách, kadeřnictví, 

minimarket, spa centrum, diskotéka. V zahradě hlavní 

bazén, bazén se skluzavkami (v provozu v určených 

hodinách v období 15. 4. – 15. 10.), relaxační 

bazén a dětské brouzdaliště, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky (1× denně 

výměna zdarma, další za poplatek), dětské hřiště. 

PLÁŽ Písečná pláž, při vstupu místy oblázky, od hotelu 

oddělená řekou, přístup na pláž přes privátní most. 

Lehátka a slunečníky zdarma, osušky (1× denně 

výměna zdarma, další za poplatek). Bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, telefon, 

centrální klimatizace, minibar (cca 3 nealkoholické 

nápoje včetně vody denně), TV/sat., trezor za poplatek, 

balkon nebo terasa. Velikost pokoje 36 m2. DRP: viz DR,

bez balkonu nebo terasy. Mohou však být situovány 

v méně příznivé poloze. Velikost pokoje 31 m2. 

DRSS: viz DR, postranní výhled na moře. DRSV: viz DR,

výhled na moře. FR: viz DR, 1 místnost, pro děti 

palanda. Velikost pokoje 40 m2. FR2: viz DR, 

2 ložnice, 2× koupelna/WC. Velikost pokoje 60 m2.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 6 pokojů 

plně přizpůsobených pro handicapované klienty.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

kurty (vybavení a osvětlení za poplatek), aerobic, 

stolní tenis, plážový volejbal, šipky, fi tness.

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

PRO DĚTI Dětská stolička v hlavní restauraci, 

dětský sladkovodní bazén, vodní atrakce pro 

nejmenší, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

INTERNET Zdarma: WiFi do 50 MB v lobby.

Za poplatek: WiFi na pokojích a rychlejší připojení v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně formou bufetu 
(10.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci 
à la carte (19.00–21.00 hod., rezervace nutná)

  Lehký snack (12.00–16.00 hod.)

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

  Půlnoční snack (23.00–24.00 hod.)

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

  Zmrzlina (15.00–16.00 hod.)

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

 DR

HHh | HHi | HH | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DRSS | DRSV | DRP

HHh | HHi | HH

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

 FR

Hhii | HHi | HH 

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

 FR2

HHhhhi | HHhhh | HHhhi | HHhh | HHhi | HHhii 

| HHhi | HHh | HHiii | Hhii | Hhi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorné rodinné pokoje

  Hotel umístěný v klidném prostředí

   Nabídka pro rodinu až s 3 dětmi

•  15minutová masáž zad v hotelovém 

spa centru ZDARMA

•  Sleva 25 % na služby hotelového spa

•  Nabídka platí pro dospělou osobu 

při zakoupení zájezdu do 30. 4. 2017

BONUS
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

3,0TripAdvisor
134 hodnotících

WELLNESS & SPA

   Moderní wellness centrum Sanus Per Aquam

   Zdarma: turecké lázně, sauna, fi tness, 

   Za poplatek: masáže, peeling, kosmetika, 
pedikúra, manikúra

RODINNÝ POKOJ (FR)



134 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Funtazie klub Amelia Beach Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KIZILOT

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

 www.ameliabeachresort.com

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

POLOHA V rozsáhlé udržované zahradě cca 15 km 

od města Manavgat. Nejbližší nákupní a zábavní 

možnosti cca 7 km od hotelu. Nejbližší nemocnice 

v Manavgatu, nejbližší lékárna 3 km od hotelu.

VYBAVENÍ Šestipatrová hlavní budova, vstupní 

hala s recepcí, lobby bar, hotelová restaurace včetně 

dětské části s venkovní terasou, 4 restaurace 

à la carte (turecká, čínská, rybí, italská – 1× týdně, 

rezervace nutná), restaurace vyhrazená pouze 

pro obědy, vitaminový a disco bar za poplatek, 

herna s automaty a playstationem, bowling, biliár 

(vše za poplatek), pasáž s obchody, diskotéka, 

lékařská služba (v určených hodinách), kadeřnictví, 

konferenční místnosti, diskotéka pro osoby nad 16 let 

(vstup zdarma, konzumace za poplatek). V zahradě 

sladkovodní bazén s barem uprostřed, oddělený 

bazén se 4 skluzavkami – tobogany (v provozu 

v určených hodinách), samostatný dětský 

sladkovodní bazén se skluzavkou pro menší děti, 

relaxační bazén, lehátka, slunečníky a osušky zdarma 

(1× denně výměna zdarma, další za poplatek), sprchy. 

PLÁŽ Písečná pláž, při vstupu oblázky, oddělená 

od hotelu pobřežní komunikací, přístup na pláž 

privátním udržovaným podchodem. Lehátka, slunečníky 

a osušky zdarma. Bar, sprchy, WC na pláži. 

POKOJ DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 

TV/sat., centrální klimatizace, telefon, minibar 

(cca 3 nealkoholické nápoje včetně vody denně), 

trezor za poplatek, terasa nebo balkon. Velikost 

pokoje 36 m2. DRSV: viz DR, výhled na moře.

FR: viz DR, pro děti palanda. Velikost pokoje 36 m2. 

FR1: viz DR, samostatná ložnice oddělená dveřmi 

a obývací místnost s 2 pevnými lůžky. Velikost pokoje 

43 m2. FR2: viz DR, 2 ložnice, prostorná chodba, 

2× koupelna/WC, v každé místnosti TV/sat., 

klimatizace. Velikost pokoje 60 m2. Dětská 

postýlka možná zdarma (na vyžádání).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové 

kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, 

basketbal, plážový volejbal, aerobik, šipky, fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty, bowling, biliár. 

PRO DĚTI dětská postýlka zdarma, dětská 

stolička v hlavní restauraci, dětské brouzdaliště.

PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc 
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby do 50 MB. 

Za poplatek: rychlejší připojení v lobby a na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

WELLNESS & SPA

   Moderní wellness centrum oceněné vysokou 
známkou kvality

   Zdarma: turecké lázně, sauna, fi tness 

   Za poplatek: vnitřní bazén, masáže, salón krásy

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

 DR

HHh | Hhi | HH | HI 

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

 DRSV

HHh | Hhi | HH 

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

 FR

Hhii | HHi | HH

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

 FR1

HHhh | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | HH

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

 FR2

HHhhi | HHhh | HHhii | HHhi | HHh 

| HHiii | Hhii | Hhi | HH

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

KLUBY A AKADEMIE

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná poloha mimo rušné středisko

  Prostorné rodinné pokoje

  Hotel s nabídkou wellness & spa

  Velká udržovaná zahrada

•  15minutová masáž zad v hotelovém 

spa centru ZDARMA

•  Sleva 25 % na služby hotelového spa

•  Nabídka platí pro dospělou osobu 

při zakoupení zájezdu do 30. 4. 2017

BONUS
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
308 hodnotících

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.) 

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci 
à la carte (19.00–21.00 hod., nutná rezervace) 

  Lehký snack (12.00–16.00 hod.)

  Půlnoční snack (23.00–24.00 hod.)

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje v lobby baru (10.00–24.00 hod.)

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Centrum Side cca 29 km, Manavgat 

cca 22 km a Alanya cca 35 km. Nejbližší nákupní 

možnosti cca 300 m. Letiště cca 90 km.

VYBAVENÍ Hlavní budova a několik bungalovů 

v zahradě. Vstupní hala s recepcí, výtah (pouze v hlavní 

budově), restaurace, několik barů, společenská 

místnost, obchodní arkáda, kadeřnictví. V zahradě 

2 bazény (jeden se skluzavkami), lehátka, slunečníky 

a osušky zdarma, výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s příkřejším vstupem do moře 

u hotelu, bar, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, minibar (naplněn vodou 

při příjezdu), trezorza poplatek, balkon, v bungalovech. 

DRP: viz DR, méně výhodná poloha. FR2: viz DR, 

oddělená ložnice. DRF: viz DR, palandy, v hlavní budově.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 

(osvětlení za poplatek), fi tness, stolní tenis, 

minifotbal, minigolf, turecké lázně (pouze vstup), 

sauna, lukostřelba, šipky, vodní pólo, plážový 

volejbal, aerobik. Za poplatek: masáže, peeling 

v tureckých lázních, biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), brouzdaliště, hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných částech 

hotelu. Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Barbaross Beach Club cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALARA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Půlnoční snack

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–01.00 hod.)

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

 DR | DRP

HHh | HHi | HH | HII | Hi

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

 DRF

HHii

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

 FR2

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita stranou rušných 

středisek

  Součástí hotelu skluzavky pro děti

  Udržovaná tropická zahrada

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.barbarossbeachclub.com

NOVINKAPROMO POKOJE

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
106 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALARA

POLOHA V palmové zahradě. Centrum Side 

a Alanye cca 31 km, letiště cca 90 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

5 restaurací à la carte (mexická, italská, řecká, 

francouzská, speciality dálného východu), několik 

barů, obchodní arkáda, vnitřní bazén. V zahradě 

několik bazénů (jeden pouze pro klienty Botanik 

Platinum, další společné s vedlejším sesterským 

hotelem Delphin Botanik), terasa na slunění, 

lehátka, slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Oblázková pláž u hotelu, bar 

na pláži, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, 

minibar (denně doplňován), balkon. DRSS: viz DR, 

strana k moři. DRSV: viz DR, přímý výhled 

na moře. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt 

(ve vedlejším hotelu Delphin Botanik), fi tness, 

turecké lázně (pouze vstup), sauna, plážový volejbal, 

stolní tenis, šipky a aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: peeling v tureckých lázních, 

masáže, biliár, bowling, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy, lunapark 

(ve vedlejším hotelu Delphin Botanik), diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, dětské hřiště, 

dětský bazén, miniklub (4–12 let), minidisko.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek, zmrzlina  

  Hotelový bus do Alanye a Side (nutná rezervace)

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

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH | H

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

 FR

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní resort známého tureckého 

řetězce hotelů Delphin

  Kvalitní servis a služby zaručeny

  Několik skluzavek pro děti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.delphinhotel.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
105 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALARA

POLOHA V krásné palmové zahradě. Vzdálenost 

od středisek Alanya a Side cca 30 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 panoramatické 

výtahy, 6 restaurací (hlavní, turecká, rybí, italská, 

čínská a japonská), piano bar, kavárna, noční klub, 

kadeřnictví, malé obchůdky, krytý bazén. V zahradě 

2 bazény, skluzavky, bar u bazénu, snack bar 

a velký amfi teátr pro večerní programy. Lehátka, 

podložky, slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Dlouhá oblázková pláž, pro vstup do moře 

k dispozici molo, pro vstup z pláže se doporučují

boty, sprchy na pláži. Lehátka a slunečníky

na pláži zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar (zdarma jsou 

denně doplňovány nealkoholické nápoje a pivo 

místní výroby, čokoláda a oříšky), trezor a balkon.

DRSS: viz DR, boční výhled na moře. DRSV: viz DR, 

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

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty 

s umělým povrchem (rezervace nutná, vybavení 

a osvětlení za poplatek), turecké lázně, sauna, 

fi tness centrum, vířivé koupele, stolní tenis, volejbal, 

šipky, šlapadla, windsurfi ng, aerobik, sportovní 

programy. Za poplatek: motorizované vodní sporty, 

výuka tenisu, masáže, biliár a potápěčská škola.

ZÁBAVA Diskotéka, denní i večerní 

animační programy.

PRO DĚTI Oddělený dětský bazén, dětské 

hřiště v zahradě, miniklub (pro děti 2–12 let) 

a zábavné programy pro děti, snack po celý den. 

Na vyžádání zapůjčení dětských kočárků.

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, Maestro, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu, 
pozdní snídaně

  Odpolední čaj, káva se zákuskem a zmrzlina

  Půlnoční snack

  Místní i mezinárodní nealkoholické i alkoholické 
nápoje (10.00–02.00 hod., v návaznosti 
na otevírací dobu jednotlivých barů)

   Jeden z barů otevřen 24 hodin denně

  Čerstvé ovocné šťávy

  Hotelový autobus do Alanye, Side nebo 
do Manavgatu (nutná rezervace)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH

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

 FR

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHH | HHiii | HHii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší aquapark pro děti 

součástí hotelu

  Oblíbený hotel s kvalitním 

programem ultra all inclusive

  Široká pláž přímo u komplexu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.delphinhotel.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
333 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALARA

POLOHA V zahradě přímo u pláže. Centrum Alanye 

s mnoha obchody, restauracemi a bary cca 30 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní 

restaurace, 3 restaurace à la carte za poplatek (italská, 

rybí a sushi), kavárna, několik barů, obchody, kadeřnictví. 

V zahradě 2 bazény (1 se skluzavkami) s terasou 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečnooblázková pláž přímo u hotelu, 

molo, bar na pláži. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 

minibar, balkon. DRSS: viz DR, boční výhled na moře. 

DRSV: viz DR, přímý výhled na moře. FR2: viz DR, 

oddělená ložnice. FR2SV: viz FR2, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní tenis, 

plážový volejbal, squash, šipky, stolní fotbal, aerobik, 

vodní pólo, fi tness, turecké lázně (pouze vstup), 

sauna a vířivka. Za poplatek: biliár, bowling, 

masáže, salon krásy, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI U večeře vyžadován společenský oděv.

ZÁBAVA Denní i večerní animační 

program, diskotéka, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, miniklub, 

hřiště, dětský bufet, hlídání dětí na vyžádání, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Občerstvení během dne

  Odpolední káva, čaj, zákusek

  Půlnoční snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

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

 FR2 | FR2SV

HHHHI | HHhh | HHhii | HHhi | HHh |

HHiii | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná tropická zahrada

  Ideální poloha přímo u pláže

  Součástí areálu několik skluzavek 

  Možnost ubytování až 3 dětí 

v rodinném pokoji

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mukarnashotel.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
767 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Kirman Sidera Luxury & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALARA

POLOHA 33 km od Alanye, 10 km od střediska 

Avsallar a 25 km od letoviska Side, v okolí hotelu 

menší obchodní zóna, nemocnice v Manavgat 

nebo Alanya, zastávka autobusu před hotelem.

VYBAVENÍ Pětipatrová budova, 380 pokojů, 

hlavní restaurace s terasou, 2 restaurace à la carte

za poplatek (středomořská, turecká), 5 barů, 

konferenční místnosti, menší nákupní centrum, vnitřní 

a venkovní bazén, lehátka a slunečníky zdarma, 

osušky za poplatek, bazén pro děti, vodní skluzavky.

PLÁŽ Oblázková pláž u hotelu, lehátka 

a slunečníky zdarma, příkrý vstup do moře, molo.

POKOJ DR/DRF: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), centrální klimatizace, telefon s přímou 

volbou, TV/sat., minibar (zdarma naplněn 

nealkoholickými nápoji při příletu, voda denně 

doplňována), trezor za poplatek, balkon.

DRSV: viz DR, výhled na moře. DRP: viz DR, méně 

výhodná poloha. FRSV: viz DRSV, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: turecké lázně 

(pouze vstup), fi tness, tenisový kurt (osvětlení a vybavení 

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

masáže, biliár, veškeré vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Hotelová diskotéka (několikrát týdně, vstup 

zdarma, nápoje za poplatek), animační programy.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let, 15. 5. – 15. 10.),

maxiklub (13–18 let, 15. 5. – 15. 10.).

Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

do 128 MB. Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně formou bufetu (10.00–10.30 hod.)

  Noční snack (21.30–23.59 hod.)

   Rozlévané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–02.00 hod.)

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

  Lehký snack během dne

  V programu ultra all inclusive není zahrnuta 
turecká káva, cappuccino, čerstvé ovocné džusy, 
zmrzlina, dovozové alkoholické nápoje, nápoje 
na diskotéce, minibar

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, hamam

  Za poplatek: masáže, kosmetika, kadeřnictví, 
pedikúra, manikúra

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV 

HHH | HHi | HH | H

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

 DRF 

HHHI | HHii

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

 FRSV

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHH | Hhiii | HHII | HHI

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: oblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Komfortní hotel s dobrou 

úrovní služeb

  Kompletní rekonstrukce 

během zimy 2014/2015

  Prostorné pokoje pro rodinu s dětmi

  Program ultra all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kirmanhotels.com

PROMO POKOJE
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RODINNÝ POKOJ

3,0TripAdvisor
118 hodnotících



146 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V letovisku Okurcalar, centrum města 

Alanya cca 35 km. Letiště cca 100 km.

VYBAVENÍ 261 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtah, hlavní restaurace s terasou, 3 restaurace 

à la carte (turecká, sushi, rybí), kavárna, několik 

barů, menší obchodní arkáda, konferenční místnost, 

vnitřní bazén. V zahradě několik bazénů (jeden z nich 

se skluzavkami), dětský bazén, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 150 m, bar na pláži 

zdarma, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar (3× týdně 

doplňován pivem a nealkoholickými nápoji), trezor 

zdarma, set pro přípravu kávy a čaje, balkon nebo 

terasa. DRP: viz DR, méně výhodná poloha. 

SU: viz DR, obývací část a oddělená ložnice. 

DRX: viz DR, prostornější. FR: viz DR, prostornější 

(1 větší místnost). FR2SS: viz DR, oddělené ložnice, 

strana k moři.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, stolní 

tenis, plážový volejbal, lukostřelba, aerobik, 

vodní gymnastika, vodní pólo, pilates, fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápění.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, párty, diskotéka.

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

dětská postýlka zdarma (na vyžádání), hlídání 

dětí za poplatek, zapůjčení dětského kočárku 

za poplatek, přebalovací pulty, dětský koutek v hlavní 

restauraci a dětské menu v à la carte restauraci.

PRO HANDICAPOVANÉ 2 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Litore Resort Hotel & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  OKURCALAR

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Bohatý odpolední snack

  Káva, čaj a zákusek v kavárně

  Zmrzlina v určených časech

  1× týdně možnost večeře v restauraci à la carte 
(turecká nebo rybí, nutná rezervace)

  Půlnoční večeře formou bufetu

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje a vybrané importované nápoje 
(24 hodin denně)

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum s širokou nabídkou masáží 
a lázeňských procedur

  Zdarma: vnitřní bazén, turecké lázně (pouze 
vstup), sauna, pára, relaxační místnost 

  Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 
lázních, kosmetický salon, manikúra, pedikúra 

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

 DR | DRP

HHhi | HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 DRX

HHHH | HHhi | HHh | HHIi | HHi

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

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

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

 FR2SS

HHHH | HHhi | HHh | HHIi | HHi

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

 SU

HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel otevřený v roce 2015

  Kvalitní hotel s výbornými 

službami – ideální volba 

pro náročné klienty

  Součástí komplexu bazén 

se skluzavkami

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.litorehotel.com

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KARABURUN

POLOHA Přímo u pláže 32 km od Alanye 

a 35 km od letoviska Side.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby barem 

a směnárnou, hotelová restaurace, 3 restaurace 

à la carte za poplatek (středomořská, čínská a turecká), 

6 barů (mj. disko bar, snack bar, bar u bazénu), 

velký bazén se skluzavkami, dětský bazén, vnitřní 

bazén s jacuzzi, lehátka, slunečníky, matrace 

a osušky u bazénu zdarma. Dále v hotelu několik 

menších obchůdků, kadeřník, lékař aj.

PLÁŽ Pláž s hrubozrnným pískem (občas 

drobné oblázky). Na pláži kabinky na převléknutí 

a sprchy. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vana nebo sprchový 

kout, vysoušeč vlasů), centrální klimatizace, 

TV/sat., telefon, minibar (zdarma naplněn 

nealkoholickými nápoji při příletu, voda denně 

doplňována), trezor zdarma, balkon. DRP: viz DR,

méně výhodná poloha. DRSV: viz DR, výhled 

na moře. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 

(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, 

minifotbal, šipky, kánoe, šlapadla, fi tness.

Za poplatek: různé vodní sporty, biliár.

ZÁBAVA Amfi teátr pro denní i večerní animační 

programy a diskotéka v hotelu. Sauna za poplatek, 

turecké lázně (vstup zdarma, peeling za poplatek).

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let, 15. 5. – 15. 10.),

maxiklub (13–18 let, 15. 5. – 15. 10.). Dětský 

bazén, vodní skluzavky, dětský klub, dětský bufet.

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v  lobby, 

na zahradě a na pokojích do 128 MB.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně, odpolední snack a grilování

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina pro děti

  Místní a vybrané mezinárodní rozlévané 
alkoholické i nealkoholické nápoje 
(10.00–02.00 hod.), čerstvé ovocné šťávy 
za poplatek 

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

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

 DRP

HHH | HHi | HH

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

 FR

HHHIi | HHHi | HHH | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s množstvím 

stálých klientů

  Ideální poloha přímo 

u písečné pláže

  Bazén se skluzavkami

   Program ultra all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kirmanhotels.com

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Kirman Arycanda De Luxe ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KARABURUN

POLOHA 29 km od centra Alanya 

a 30 km od letoviska Side, v bezprostřední 

blízkosti písečno-oblázkové pláže, menší 

obchodní zóna cca 4 km od hotelu.

VYBAVENÍ Pětipatrová budova, 360 pokojů, recepce, 

hlavní hotelová restaurace, 4 restaurace à la carte 

za poplatek (turecká, mexická, asijská a středomořské 

speciality), lékařská služba za poplatek, menší obchodní 

arkáda, vnitřní bazén, venkovní bazén s umělým 

přemostěním, lehátka, slunečníky a osušky u bazénu 

(zdarma, výměna plážových osušek možná každé 3 dny).

PLÁŽ Hotel od vlastní písečné pláže 

(hrubozrnný písek a drobné oblázky) dělí pouze 

zahrada. Lehátka a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, 

minibar (zdarma naplněn nealkoholickými nápoji při 

příletu, voda denně doplňována) a balkon. DRSV: viz DR,

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

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový 

kurt (vybavení a osvětlení za poplatek), turecké 

lázně (vstup zdarma), fi tness, stolní tenis, 

vybrané nemotorizované vodní sporty.

Za poplatek: windsurfi ng, motorizované vodní 

sporty, sauna, masáže, biliár, bowling.

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka 

(vstup zdarma, nápoje zdarma do 02.00 hod.).

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let, 15. 5. – 15. 10.),

maxiklub (13–18 let, 15. 5. – 15. 10.). Speciální 

dětský bufet (pouze v hlavní sezoně), animační 

programy, dětský bazén, vodní skluzavky, 

dětské hřiště, miniklub, minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ 1 pokoj plně 

přizpůsobený pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu, na pokojích 

do 128 MB. Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

   Lehký snack během dne

  Odpolední káva, zákusek a zmrzlina

  Dětský bufet (pouze v hlavní sezoně)

   Půlnoční snack

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje místní výroby a vybrané mezinárodní 
nápoje (10.00–02.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

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

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

 FR

HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | HHh | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s velmi dobrými 

službami a množstvím spokojených 

klientů

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Písečná pláž přímo u komplexu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kirmanhotels.com
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152 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KARABURUN

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.gardeniahotels.com

PROMO POKOJE

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

POLOHA 34 km od Side, 32 km od Alanye 

a 96 km od letiště, od pláže Justinino oddělen 

pouze udržovanou vzrostlou zahradou.

VYBAVENÍ 7 různých dvou- a pětipatrových 

budov, 203 pokojů, recepce, restaurace, TV 

místnost, malá konferenční místnost, 3 sladkovodní 

bazény ve vzrostlé zahradě (jeden se skluzavkou 

pro děti), 2 bary u bazénů, lehátka, slunečníky 

a podložky u bazénu i v zahradě zdarma, osušky 

oproti kauci, sprchy u bazénů, venkovní amfi teátr.

PLÁŽ Písečná pláž (při vstupu do moře 

drobné oblázky), lehátka, slunečníky 

a podložky zdarma, osušky oproti kauci, bar, 

restaurace, sprchy a převlékárna na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

telefon, trezor za poplatek, TV/sat., minilednička 

(při příjezdu 1 lahev vody na osobu, během 

pobytu láhev vody vždy doplňována), individuální 

klimatizace a balkon. Velikost pokoje 21 m2.

DRP: viz DR, mohou být situovány v méně 

příznivé poloze, velikost pokoje 21 m2. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

stolní tenis, fi tness, minifotbal, aquaaerobik, aerobik, 

šipky, turecké lázně, sauna. Za poplatek: biliár, 

masáže, vodní sporty na pláži (šlapadla, skútr, vodní 

matrace, paragliding aj.), minigolf, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětská stolička v hlavní 

restauraci, dětské brouzdaliště, dětská 

postýlka možná zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, Maestro, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Pozdní snídaně (10.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.00 hod.)

  Snack na pláži (11.30–16.00 hod.)

  Odpolední čaj a káva se zákuskem
(16.00–17.00 hod.) 

  Zmrzlina (15.00–16.00 hod.)

  Půlnoční snack (23.00–24.00 hod.)

  Místní rozlévané alkoholické
a nealkoholické nápoje kromě čerstvě
lisovaných šťáv (10.00–24.00 hod.),
bar na pláži

  Restaurace à la carte 
(19.00–21.00 hod., rezervace nutná)

  Při příjezdu 1 lahev vody v pokojovém 
minibaru – denně doplňována 

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

 DR

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

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

 DRP

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 17 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbené místo s množstvím

stálých klientů

  Atraktivní poloha u pláže a dobrá 

kuchyně jsou zárukou příjemné 

dovolené

  Děti až do 17 let
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
112 hodnotících

DVOULŮŽKOCÝ POKOJ (DR)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V hotelové zóně cca 27 km 

od Side a cca 33 km od Alanye.

VYBAVENÍ 333 pokojů, recepce, směnárna, 

6 výtahů, hlavní restaurace a 2 restuarace 

à la carte (v provozu do 1. 10.), několik barů, 

2 venkovní bazény (jeden se skluzavkami), menší 

obchodní arkáda, konferenční místnost. Lehátka, 

slunečníky a osušky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Bar 

na pláži, lehátka a slunečníky zdarma.

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

centrální klimatizace, telefon, TV/sat., minibar (denně 

doplňován vodou), trezor a balkon. DRSV: viz DR, 

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

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis 

(osvětlení a vybavení za poplatek), basketbal, 

volejbal, stolní tenis, plážový volejbal, sauna, turecké 

lázně (pouze vstup). Za poplatek: biliár, masáže, 

peeling v tureckých lázních, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Miniklub, dětská postýlka pro děti 

do 2 let zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Saphir Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KARABURUN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Půlnoční polévka

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Zmrzlina (14.00–16.00 hod.)

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

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.saphirhotels.com.tr

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH

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

 FR

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHH | HHiii | HHii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

   Kvalitní hotel přímo u písečné pláže

   Tip pro pohodovou rodinnou 

dovolenou

   Součástí hotelu také skluzavky 

   Program all inclusive v ceně

4,5TripAdvisor
204 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KARABURUN

POLOHA Cca 30 km od Alanye a Side, Avsallar cca 11 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, několik barů, 

obchodní arkáda. V zahradě 2 bazény (jeden z nich 

se skluzavkami), dětský bazén, terasa na slunění, 

lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Pláž s hrubým pískem a oblázky přímo 

u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., minibar, trezor za poplatek, 

telefon, bez balkonu. DR/FR/FRP: viz DRP, francouzské 

okno, bez balkonu. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

FR2: viz DR, oddělená ložnice, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt 

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

fi tness, turecké lázně (pouze vstup), plážový volejbal. 

Za poplatek: peeling v tureckých lázních, biliár, masáže 

a procedury ve spa centru, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

dětský bazén, miniklub (4–12 let), minidisko, hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně
  Odpolední snack, zmrzlina
  Odpolední káva, čaj, zákusek
  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

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

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

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 DRP

HH

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

 FR | FRP

Hhii

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

 FR2

HHhhi | HHhh | HHhii | HHhi | HHh | HHii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s rodinnou atmosférou 

pro páry i rodiny s dětmi

  Součástí hotelu skluzavka pro děti

  Klidná lokalita

  Výhodná cena

  Nově zrenovované pokoje

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.clubaquaplaza.com

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
158 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 22 km od Alanye. Nejbližší 

nákupní možnosti cca 1 km.

VYBAVENÍ 330 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtahy, hlavní restaurace, restaurace à la carte (čínská, 

turecká, rybí, italská, mexická), cukrárna, několik 

barů, konferenční místnosti, nákupní centrum, TV 

místnost, kadeřnictví. Venku 2 bazény (jeden z nich 

se 3 skluzavkami), dětský bazén, terasa na slunění, 

lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, molo 

na slunění, bar, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, 

telefon, balkon. DRSS: viz DR, boční výhled na moře. 

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

ložnice. FRSS: viz DRSS, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky, 

stolní tenis, volejbal, sauna, pára a turecké lázně 

(pouze vstup). Za poplatek: peeling v tureckých 

lázních, biliár, masáže a procedury ve spa centru.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská židlička, dětská postýlka 

zdarma, dětské menu, dětský bazén, miniklub, 

hlídání dětí za poplatek, dětské hřiště, minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných 

částech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Azura Deluxe Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  INCEKUM – AVSALLAR

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack

  Cukrárna 

  Noční snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a vybrané importované nápoje (24 hodin denně)

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.azuradeluxe.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRSS | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 FR | FRSS

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHh |

HHIII | HHII | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel s kvalitními službami

  Součástí hotelu skluzavky pro děti

  Pláž přímo u hotelu a dlouhé molo 

na slunění

4,0TripAdvisor
195 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Annabella Diamond ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  INCEKUM

POLOHA Přímo u písečné pláže, cca 2 km 

od Avsallaru, cca 20 km od Alanye (snadno 

dostupné spojení místními minibusy – dolmuši).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

3 bary (v lobby, u bazénu a na pláži), menší obchodní 

arkáda, venkovní bazén se skluzavkami a terasou 

na slunění, dětské brouzdaliště. Lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma, plážové osušky oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, při vstupu

do vody kameny, doporučujeme obuv. Lehátka

a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., minibar (denně 

doplňován vodou), trezor za poplatek a balkon. 

DRP: viz DR,  v části Annabella Park cccc 

přes cestu. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis, plážový volejbal, sauna, turecké 

lázně (pouze vstup, peeling za poplatek), šipky 

a aktivity v rámci animačních programů.

Za poplatek: masáže a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka pro děti 

do 2 let zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Pozdní snídaně 

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 

  Lehký snack (11.30–16.00 hod.)

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

  Program nezahrnuje nápoje zahraniční výroby, 
čerstvé ovocné džusy, sekt, nápoje během diskotéky

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

 DRP

HHH | HHIi | HHI | HH | HII | HI | H

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

 DR | DRSV

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH

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

 FR

HHHH | HHHI | HHH | HHII | HHI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u písečné pláže 

v oblasti Incekum, což v překladu 

znamená jemný písek

  Program ultra all inclusive v ceně

  Cenově výhodná nabídka

   Součástí hotelu 3 skluzavky

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.annabellahotels.com

4,5TripAdvisor
520 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Moderní hotel cca 18 km od centra 

města Alanya. Letiště cca 110 km.

VYBAVENÍ 300 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtah, 

hlavní restaurace, à la carte restaurace, několik barů, 

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

konferenční místnost, vnitřní bazén. V zahradě bazén se 

skluzavkami, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 100 m. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži zdarma.

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

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

minibar za poplatek a balkon. DRSS: viz DR, strana 

k moři. FR1SS: viz DRSS, jedna prostornější místnost. 

FR2SS: viz DRSS, dvě místnosti oddělené dveřmi.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

plážový volejbal, fi tness a další sportovní aktivity 

v rámci animačních programů, turecké lázně 

(pouze vstup). Za poplatek: vodní sporty na pláži, 

biliár, stolní fotbal, různé druhy masáží, sauna.

ZÁBAVA Animační programy v hotelu.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, dětské hřiště, 

miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel White City Resort & Spa ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně
  Lehký snack během dne
  Půlnoční snack
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

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

 DR | DRSS

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

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

 FR1SS | FR2SS

HHHHHI | HHHHH | HHHHII | HHHHI | HHHH |

HHHII | HHHI | HHh | Hhiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí hotelu skluzavky do vody

  Výhodná cena v dané kategorii

  Hotel s programem all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.whitecityhotels.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
320 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 500 m od centra Avsallaru, cca 

20 km od centra města Alanya (spojení místními 

minibusy – dolmuši). Letiště v Antalyi cca 100 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace 

s venkovní terasou, několik barů, společenská místnost 

s TV/sat., bazén se skluzavkou, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž cca 120 m (oddělena pobřežní 

komunikací, přístup podchodem). Lehátka a slunečníky 

zdarma. Bar na pláži zdarma (nealkoholické 

nápoje, pivo, víno). Osušky za poplatek.

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

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

minibar (voda zdarma) a balkon. DRP: viz DR, 

méně výhodná poloha. DRSV: viz DR, výhled 

na moře. FRSV: viz DRSV, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, šipky, 

fi tness, turecké lázně (pouze vstup). Za poplatek: vodní 

sporty na pláži, biliár, sauna, různé druhy masáží.

ZÁBAVA Animační programy v hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel My Home Sky cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  AVSALLAR

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Půlnoční snack
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

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

 DR | DRP

HHi | HH | Hi | H

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

 DRSV

HHh | HHi | HH

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

 FRSV

HHhi | HHh | HHIi | HHI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 120 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí hotelu skluzavka pro děti

  Cenově výhodná nabídka

  Program all inclusive

  Hotel prošel rekonstrukcí 

v roce 2016

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.myhomehotels.com
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Ě

NOVINKAPROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
132 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

Hotel Club Kastalia ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

POLOHA 12 km z Alanye, 10 minut chůze 

od nákupního centra, před hotelem autobusová zastávka. 

VYBAVENÍ Rozlehlý areál 61 000 m2, dvě 

2patrové budovy a komplex patrových bungalovů 

v zahradě, 312 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

restaurace, několik barů, 2 venkovní bazény, aquapark 

s atrakcemi (10.30–12.30 a 14.00–17.30 hod.) 

a línou řekou, obchodní arkáda, kadeřnictví. Lehátka 

a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky u hotelu. Při vstupu 

do vody kameny, doporučujeme boty do vody. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Osušky oproti kauci.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar (2× týdně doplňováno 

vodou), TV/sat., trezor za poplatek, balkon nebo 

terasa, v bungalovech. DRP: méně výhodná 

poloha, bez balkonu. DRS: viz DR, prostornější, 

v dvoupatrových budovách. FRS: viz DRS, 

prostornější. FR2: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal 

(15 hřišť), 4 tenisové kurty (osvětlení a vybavení 

za poplatek), basketbal, vodní pólo, stolní tenis, 

hamam, sauna, turecké lázně (pouze vstup), fi tness.

Za poplatek: masáže, peeling v tureckých 

lázních, salón krásy, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

dětská stolička v hlavní restauraci, dětský 

bazén se skluzavkami, dětské hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek a WiFi.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

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

   Lehký snack, zmrzlina

  Lehký půlnoční snack

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

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

 DR | DRP

Hhi | Hh | HIi | Hi | H

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

 DRS

HHHI | HHh | HHIi | HHi | HH 

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

 FRS | FR2

HHHH | HHHIi | HHHi | HHh | HHiii | HHii | HHi 

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Tip pro aktivní rodinnou dovolenou

  Součástí hotelu aquapark s mnoha 

atrakcemi

  Zázemí pro sportovce – 4 tenisové 

kurty a 15 hřišť na plážový volejbal

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.clubkastalia.com.tr

PROMO POKOJE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
219 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 18 km od centra střediska Alanya.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

3 restaurace à la carte, několik barů, menší obchodní 

arkáda, konferenční místnosti, kadeřnictví. Venku 

bazén s terasou na slunění, dětské brouzdaliště 

a aquapark se skluzavkami, lehátka, slunečníky a osušky 

u bazénu zdarma, výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 100 m, oddělená 

silnicí, přístup na pláž privátním podchodem. Bar 

na pláži, sprcha, lehátka a slunečníky zdarma.

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

individuální klimatizace, TV/sat., minibar 

(denně doplňován), telefon, trezor, balkon 

nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness 

centrum, tenis (osvětlení za poplatek), plážový 

volejbal, basketbal, šipky, stolní tenis, sauna, 

turecké lázně (pouze vstup, peeling za poplatek).

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

ZVLÁŠTNOSTI Podél pobřeží u pláže areál 

Eftalia Island s unikátním vyžitím pro děti i dospělé. 

K dispozici několik restaurací a barů, obchodní arkáda, 

kavárna, zmrzlina, bazény, skluzavky a tobogany, 

vodní atrakce pro menší i větší děti, teenagery 

i dospělé, bohaté animační programy po celý den.

ZÁBAVA Animační programy v hotelu, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub, minidisko, dětský bufet, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Eftalia Aqua Resort ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack a zmrzlina (v určenou dobu)

  Večerní snack

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

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

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.eftaliahotels.com

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

 DR | DRP

HHH | HHI | HH

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

 FR

HHhi | HHh | Hhii | HHI

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Aquapark s několika skluzavkami 

a tobogany součástí komplexu

  Ideální volba pro rodiny s dětmi 

a mladší klienty, kteří si rádi užívají 

vodní atrakce 

3,5TripAdvisor
843 hodnotících



162

T
U

R
E

C
K

Á
 R

IV
IÉ

R
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Eftalia Splash cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

POLOHA 18 km od Alanye (dosažitelné 

dolmuši), menší centrum Konakli cca 5 km.

VYBAVENÍ 1 budova, vstupní hala s recepcí, 

4 výtahy, hlavní restaurace, 2 restaurace à la carte, 

několik barů, 2 bazény, dětské brouzdaliště, 

aquapark. Lehátka, slunečníky, podložky a osušky 

u bazénu zdarma, výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky (kamenité dno) cca 

450 m, oddělená pobřežní komunikací (přístup 

podchodem). Lehátka a slunečníky zdarma, bar 

na pláži, sprcha. Hotelový transfer na pláž zdarma.

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

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 

balkon a trezor za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt

(osvětlení za poplatek), sauna, basketbal, plážový

volejbal, stolní tenis. Za poplatek: masáže,

biliár, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Podél pobřeží u pláže areál 

Eftalia Island s unikátním vyžitím pro děti i dospělé. 

K dispozici několik restaurací a barů, obchodní arkáda, 

kavárna, zmrzlina, bazény, skluzavky a tobogany, 

vodní atrakce pro menší i větší děti, teenagery 

i dospělé, bohaté animační programy po celý den.

ZÁBAVA Animační programy a diskotéka v hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 

vodní skluzavky, dětské animace a klub.

PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 

hotelu. Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack (také na pláži)

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

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

 DR | DRP

HHHI | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 450 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální volba pro rodiny s dětmi 

  Součástí hotelu aquapark s mnoha 

atrakcemi

  Hotel stranou rušných středisek

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.eftaliahotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

EFTALIA ISLAND

4,0TripAdvisor
601 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Eftalia Village cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

POLOHA 18 km od Alanye (dosažitelné 

dolmuši), menší centrum Konakli cca 4 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

4 restaurace (hlavní, à la carte, na pláži a snack 

restaurace), 6 barů (lobby, relaxační, u bazénu, 

na pláži, snack bar a disko bar), 4 bazény (velký 

hlavní s oddělenou částí pro děti, odpočinkový, se 

skluzavkami a vnitřní), lehátka, slunečníky, podložky 

a osušky zdarma, výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

(zřídka se objevují oblázky a později kamenité 

dno) cca 50 m, oddělená pobřežní komunikací 

(přístup nadchodem i podchodem). Lehátka, 

slunečníky a matrace zdarma, osušky oproti 

kauci, bar na pláži, sprcha, převlékací kabinky.

POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vana, vysoušeč 

vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., telefon, 

minibar, balkon nebo terasa a trezor za poplatek.

FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

plážový volejbal, basketbal, minifotbal, 

tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, 

lukostřelba, sauna, turecké lázně (pouze vstup). 

Za poplatek: masáže, biliár, vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Podél pobřeží u pláže areál 

Eftalia Island s unikátním vyžitím pro děti i dospělé. 

K dispozici několik restaurací a barů, obchodní arkáda, 

kavárna, zmrzlina, bazény, skluzavky a tobogany, 

vodní atrakce pro menší i větší děti, teenagery 

i dospělé, bohaté animační programy po celý den.

ZÁBAVA Animační programy a diskotéka v hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 

vodní skluzavky, dětské animace a klub.

PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje plně 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc Holiday Village

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu. 

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack (také na pláži)

  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 
(v určenou dobu)

  Půlnoční polévka

  Místní rozlévané alkoholické i nealkoholické 
nápoje (10.00–23.30 hod.)

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

 DR | DRP

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH

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

 FR

HHHH | HHHII | HHHI | HHH | HHiii | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

   Ideální volba pro rodiny s dětmi – 

pobyt až pro 3 děti zdarma

  Součástí hotelu skluzavky pro děti

  Klubový hotel stranou rušných 

středisek

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.eftaliahotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

EFTALIA ISLAND

3,5TripAdvisor
858 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

POLOHA Cca 1 km od centra Konakli 

a cca 12 km od Alanye. Mezinárodní letiště 

Antalya cca 110 km. Nejbližší nákupní 

možnosti v pěší vzdálenosti, cca 100 m.

VYBAVENÍ 301 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

3 výtahy, restaurace, několik barů, 2 venkovní bazény 

(jeden z nich se skluzavkami), dětské brouzdaliště, TV 

místnost, menší obchodní arkáda, kadeřnictví. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Plážové osušky nejsou k dispozici.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Při vstupu 

do vody místy kameny, doporučujeme boty do vody. 

Bar na pláži (11.00–18.00 hod., pouze nealkoholické 

nápoje a pivo), lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., minibar 

(naplnění za poplatek), trezor za poplatek, 

telefon, balkon, boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

turecké lázně (pouze vstup), stolní tenis, 

plážový volejbal. Za poplatek: peeling, 

sauna, masáže, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Miniklub, dětské hřiště, brouzdaliště, 

skluzavky, postýlka pro dítě do 2 let (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetová kavárna 

a WiFi připojení v lobby.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack během dne

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

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

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

 DRSS

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Na českém trhu oblíbený hotel

  Cenově výhodná nabídka

  Součástí hotelu skluzavka pro děti 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.carettabeachhotel.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
118 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 12 km od centra města 

Alanya. Nákupní možnosti v letovisku Konakli 

cca 500 m. Letiště cca 110 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, hlavní 

restaurace, 2 à la carte restaurace (turecká 

a italská), bary, konferenční místnost, kadeřnictví, 

obchody. V zahradě 2 bazény (1 se skluzavkou), 

lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Písečnooblázková pláž s molem včetně 

dvou skluzavek do moře přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma, sprcha. Bar na pláži zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

minibar (voda a nealkoholické nápoje při příjezdu 

zdarma, doplnění za poplatek) a balkon, hlavní 

budova. DRSSS: viz DR, boční výhled na moře. 

DRP: viz DR, méně výhodná poloha. DRBG: viz DR, 

ve vilách. FRBG: viz DRBG, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 

(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, 

plážový volejbal, fi tness a další sportovní aktivity 

v rámci animačních programů, turecké lázně 

(pouze vstup), sauna. Za poplatek: biliár, 

vodní sporty na pláži, různé druhy masáží.

ZÁBAVA Animační programy a diskotéka v hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Saphir Hotel & Villas cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a zákusek 

  Půlnoční polévka

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

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

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

 DR

HHhi | HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 DRP | DRSSS

HHhi | HHh | HHIi | HHi | HH

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

 DRBG

HHh | HHi | HH

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

 FRBG

HHhhh | HHHhi | HHhh | HHhii | HHhi | HHh | 

HHIIi | HHIi | HHi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Součástí hotelu skluzavky pro děti

  Hotel umístěný v klidném prostředí

  Nově zrekonstruované pokoje

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotelsaphir.com

NOVINKAPROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
14 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 1 km od centra Konakli a cca 12 km 

od Alanye. Nejbližší nákupní možnosti v pěší vzdálenosti.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 výtahy, 

hlavní restaurace, 3 bary, konferenční místnost, 

kadeřnictví, minimarket, společenská místnost 

s TV/sat. Lehátka a slunečníky u bazénu 

zdarma, osušky nejsou k dispozici.

PLÁŽ Písečná pláž cca 250 m. Při vstupu do vody 

místy kameny, doporučujeme boty do vody. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Bar na pláži (10.00–18.00 hod.).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

minibar za poplatek a balkon.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal, fi tness, turecké lázně (pouze 

vstup), sportovní aktivity v rámci animačních 

programů. Za poplatek: peeling v tureckých lázních, 

masáže, sauna, vodní sporty na pláži, biliár.

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Caretta Relax cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

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

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.carettarelaxhotel.com

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

 DR

HHH | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Program all inclusive v ceně

  Součástí hotelu bazén se 

skluzavkou

4,0TripAdvisor
90 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

Hotel Doganay Beach Club ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI – ALANYA

POLOHA Cca 7 km od centra Alanye.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, společenský 

kout s TV, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

lobby bar, Amphi bar, konferenční sál, kadeřnictví, 

obchůdky. V zahradě relaxační bazén, bazén 

s toboganem a skluzavkami, dětské brouzdaliště, 

bar u bazénu, terasa na slunění s lehátky, slunečníky 

a matracemi zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 180 m 

od hotelu (oddělena pobřežní komunikací, přístup 

privátním podchodem), lehátka a slunečníky 

zdarma, bar na pláži, sprchy a WC.

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

individuální klimatizace, telefon, trezor, minibar, 

TV/sat., varná konvice a balkon. FRSV: viz DR, 

oddělená ložnice, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, 

volejbal, basketbal, fotbal, vodní pólo, tenis (osvětlení 

a vybavení za poplatek), šipky, stolní tenis, fi tness.

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy, herna, 

amfi teátr, noční show, tematické večery, diskotéka.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, vodní skluzavky, 

hřiště, miniklub (4–12 let), minidisko, dětský bufet.

PRO HANDICAPOVANÉ 5 pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované klienty.

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

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby + vybrané importované nápoje 
(24 hodin denně)

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Lehký snack během dne, půlnoční polévka

  Minibar denně doplňovaný nealkoholický nápoji  

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum 

  Salon krásy, sauna, turecké lázně, 
různé druhy masáží

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

 DRSS | DRP

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH

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

 FRSV

HHHII | HHHI | HHH | HHIii | HHIi | HHI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 180 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s množstvím 

stálých klientů

  Výborná kuchyně

  Součástí hotelu 3 skluzavky

pro děti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.doganayotel.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,0TripAdvisor
679 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 3 km od centra 

Konakli a cca 8 km od Alanye.

VYBAVENÍ 320 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtahy, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

cukrárna, několik barů, konferenční místnosti, nákupní 

centrum, kadeřnictví. Venku bazén se 2 skluzavkami, 

dětský bazén, terasa na slunění, lehátka, slunečníky 

a osušky zdarma, výměna osušek za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, bar na pláži, 

sprcha, lehátka a slunečníky zdarma.

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

klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, telefon, balkon. 

DRSS: viz DR, boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenis (osvětlení za poplatek), basketbal, sauna,

turecké lázně (pouze vstup), plážový volejbal. 

Za poplatek: peeling v tureckých lázních, 

biliár, masáže, sauna.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

dětský bazén, miniklub, junior klub.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 3 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Kemal Bay ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední snack

  Cukrárna

  Půlnoční polévka

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci 
à la carte

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

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

 DR | DRSS

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

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

 DRP

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kompletní rekonstrukce 

v zimě 2015/2016

  Výhodná cena v této kategorii

  Bazén se skluzavkou součástí 

hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.atligroup.com

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
133 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 12 km od Alanye. Nejbližší 

nákupní možnosti v centru Konakli cca 3 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte (mexická, italská, 

rybí), cukrárna, několik barů, konferenční místnosti, 

minimarket, kadeřnictví. Venku 2 bazény (jeden z nich 

se 4 skluzavkami), dětský bazén s miniskluzavkami, 

terasa na slunění, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ 150 m dlouhá písečná pláž s molem 

usnadňujícím vstup do vody přímo u hotelu, 

kamenitý vstup do moře, doporučujeme boty 

do vody. Bar, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, 

telefon, balkon. DRSS: viz DRP, boční výhled na moře. 

DRSV: viz DRP, výhled na moře. FRSS: viz DRSS, 

1 větší místnost. FR2: viz DRSS, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky, 

stolní tenis, plážový volejbal, minifotbal, aerobik. 

Za poplatek: turecké lázně, biliár, masáže 

a procedury ve spa centru, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

program pro děti i dospělé, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), dětský bufet, dětský bazén, 

miniklub, hlídání dětí za poplatek, minidisko.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 4 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Quatro Beach Spa & Resort ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  KONAKLI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Snack (11.00–18.00 hod.)

  Cukrárna, odpolední zmrzlina

  Noční snack (23.00–06.00 hod.)

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

  Možnost večeře v restauracích à la carte
(nutná rezervace)

  Nezahrnuje nápoje zahraniční výroby, čerstvé 
ovocné džusy a nápoje během diskotéky

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.www.quattrohotel.com.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DRP | DRSS | DRSV

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 FRSS

HHHHH | HHhhi | HHHH | HHII

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

 FR2

HHHHI | HHhi | HHII | HHHIi | HHIII

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná (molo) u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel (otevřen v 2014) 

s kvalitními službami

  Součástí hotelu skluzavky 

pro větší i menší děti

  Možnost ubytování až 3 dětí 

v rodinném pokoji

PROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
411 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Hotel cca 400 m od pláže. 

Centrum Alanye cca 4 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

2 restaurace à la carte (turecká, skandinávská/

evropská),několik barů, obchodní arkáda, kadeřnictví,

bazén s terasou na slunění, lehátka, slunečníky

a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečnokamenitá pláž cca 400 m od hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma, sprchy, bar na pláži.

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

centrální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set 

na přípravu kávy a čaje, minibar (denně doplňován), 

balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, plážový 

volejbal, fi tness, stolní tenis, basketball, šipky, 

biliár, cvičné odpaliště. Za poplatek: peeling 

v tureckých lázních, masáže, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Příležitostně animační programy.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 

pokojů přizpůsobeno pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Michell ccccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Lehký snack během dne (v baru u bazénu i na pláži)

  Zmrzlina 

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

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.michellhotel.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DR | DRP | DRSV

HHH | HH | H

H osoba od 16 let

Pláž: písečnokamenitá cca 180 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 150 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé a páry

  Pobyt možný od 16 let

  Ideální pro klidnou, odpočinkovou 

dovolenou

4,0TripAdvisor
183 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

POLOHA V hotelové zóně cca 5 km od centra 

Alanye, nejbližší nákupní možnosti cca 300 m.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 

restaurace, restaurace à la carte, cukrárna, 

několik barů, kadeřnictví, venkovní bazén, lehátka 

a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Pláž s hrubým pískem a kamínky je oddělena 

od hotelu pobřežní komunikací, přístup na pláž 

podchodem. Lehátka a slunečníky zdarma, molo.

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

klimatizace, TV/sat., trezor zdarma, telefon, minibar, 

balkon. DRSS: viz DR, boční výhled na moře. 

DRSV: viz DR, přímý výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

aquaaerobik, šipky, stolní tenis, sauna.

Za poplatek: masáže a procedury ve spa 

centru, vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných

částech hotelu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Cukrárna (11.00–22.00 hod.)

  Zmrzlina 

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

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ......

 DR | DRP | DRSS | DRSV

HHH | HH | H

H osoba od 16 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 150 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé (od 16 let)

a páry – pro milovníky nočního 

života snadno dostupné centrum 

Alanye

  Nově otevřený moderní hotel

(v provozu od léta 2015)

  Odpočinek v pěkném prostředí

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.c-loungehotel.com

PROMO POKOJE

Hotel Sunprime  C-Lounge
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4,5TripAdvisor
268 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V letovisku Kestel, cca 8 km od centra města 

Alanya (dosažitelné dolmuši). Letiště cca 135 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 výtahy, 

restaurace s terasou, několik barů, à la carte 

restaurace, společenská místnost s TV/sat., 

konferenční místnost, minimarket, kadeřnictví, bazén 

se skluzavkami. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Písečnooblázková pláž je od hotelu 

oddělena pouze pobřežní komunikací. Lehátka, 

slunečníky a osušky zdarma. Bar na pláži.

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

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

minibar za poplatek, balkon nebo terasa, set 

na přípravu kávy a čaje. DRP: viz DR, méně výhodná 

poloha. FR: viz DR, ložnice a obývací část.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis, plážový volejbal, vodní pólo, aquaerobik. 

Za poplatek: sauna, masáže, biliár, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětský bazén a hřiště, herna, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 

na pokojích a na pláži.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sunstar Resort ccccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

  Odpolední káva, čaj a zákusek

  Půlnoční polévka

  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

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

 DR | DRP | DRF

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

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

 FR

HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | HHh | 

Hhiii | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Součástí hotelu skluzavka pro děti

  Výhodná cena v dané kategorii

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunstarresort.com

NOVINKAPROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
4 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 1 km od živého centra Alanye, 

přímo u jedné z nejhezčích pláží v oblasti. Nákupní 

možnosti v okolí hotelu, letiště cca 118 km.

VYBAVENÍ 203 pokojů, 3 budovy, vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

2 bary, bazén se skluzavkou a oddělenou částí 

pro děti, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Pláž Kleopatra oddělená od hotelu 

pobřežní komunikací a promenádou, lehátka 

a slunečníky za poplatek. Bar na pláži (pouze 

nealkoholické nápoje 10.00–17.00 hod.).

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 

za poplatek, minibar za poplatek, balkon. 

DRSS: viz DRP, boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: turecké lázně

(pouze vstup), fi tness, stolní tenis, šipky. 

Za poplatek: peeling v tureckých lázních, 

sauna, masáže, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, postýlka 

pro děti do 2 let zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Kleopatra Beach cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA – PLÁŽ KLEOPATRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu  

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj

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

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.feriahotels.com

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

 DRP | DRSS

HHH | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel u nejznámější pláže 

v Alanyi – Kleopatry

  Promenáda podél pláže – ideální 

pro milovníky procházek

  Doporučujeme klientům 

vyhledávajícím zábavu v okolí 

a pěkné koupání

3,5TripAdvisor
227 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Centrum Alanye cca 3 km, 

nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace 

à la carte, 3 bary, konferenční místnost, minimarket, 

kadeřnictví, bazén se skluzavkou a terasou na slunění, 

lehátka a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.

PLÁŽ Písečná pláž s oblázky cca 200 m od hotelu 

(přístup na pláž podchodem), lehátka a slunečníky 

zdarma, bar na pláži (pouze nealkoholické nápoje).

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

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, trezor

za poplatek, minibar (denně doplňován vodou), 

balkon. FR: viz DR, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal,

stolní tenis, fi tness, šipky. Za poplatek: masáže,

sauna, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma, 

dětské hřiště, dětský bazén.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 2 pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Avena Resort & Spa cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

   Lehký snack během dne

   Odpolední káva, čak, zákusek

   Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.30 hod.)

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.avenahotel.com

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

 DR

HHH | HHi | HH | HI | H

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

 DRP

HHH | HHi | HH

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

 FR

HHhhi | HHhh | HHhii | HHhi | HHh | Hhiii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel po kompletní rekonstrukci

  Program all inclusive v ceně

  Centrum Alanye snadno dostupné 

místní dopravou

  Prostorné moderní pokoje
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

4,5TripAdvisor
240 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V hotelové zóně, několik minut chůze 

od centra Alanye. Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 79 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte, 2 bary, 

menší bazén s terasou na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma. Osušky nejsou k dispozici.

PLÁŽ Písečná pláž cca 150 m, lehátka 

a slunečníky za poplatek.

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

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

a balkon. DRP: viz DR, méně výhodná poloha.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

Za poplatek: masáže, turecké lázně, sauna,

vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, 

postýlka pro děti do 2 let zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Remi cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA – PLÁŽ KLEOPATRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu  

  Pozdní kontinentální snídaně

  Odpolední káva, čaj a zákusek

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

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.remi.com.tr

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

 DR

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

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

 DRP

HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s vynikající polohou 

nedaleko nejznámější pláže 

v Alanyi – Kleopatry 

  V blízkosti centra Alanye –

doporučujeme klientům 

vyhledávajícím zábavu 

a hezké koupání

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
70 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Na východním pobřeží Alanye cca 

2 km od centra (spojení místní dopravou).

VYBAVENÍ 100 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

restaurace, 2 bary, bazén, dětské brouzdaliště. 

Lehátka a slunečníky u bazénu zdarma.

PLÁŽ Pláž s hrubozrnným pískem a oblázky

(v moři místy kameny) oddělená silnicí. 

Bar na pláži (jen nealkoholické nápoje). 

Lehátka a slunečníky za poplatek.

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

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

za poplatek, minilednička za poplatek a balkon.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis,

plážový volejbal. Za poplatek: sauna, masáže, biliár,

vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Několikrát týdně animační programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, postýlka 

pro děti do 2 let zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Elysée cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Pozdní snídaně 

  Snack během odpoledne (v baru u bazénu)

  Odpolední káva, čaj a zákusek 

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické 
nápoje místní výroby v baru u bazénu 
(10.00–23.00 hod.) 

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.elyseehotels.com

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

 DR | DRP

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro klienty 

vyhledávající zábavu a blízkost 

turistického centra

  Restaurace v nejvyšším patře 

s krásným výhledem – program

all inclusive v ceně

  Cenově výhodná nabídka

3,5TripAdvisor
133 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 2,5 km od centra Alanye. 

Nejbližší nákupní možnosti cca 200 m.

VYBAVENÍ 105 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

TV místnost, restaurace, 2 bary, minimarket, 2 bazény 

(jeden z nich se skluzavkami), terasa na slunění, 

lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.

PLÁŽ Pláž s hrubým pískem a oblázky je oddělena 

pobřežní komunikací, přístup na pláž podchodem (cca 

50 m od hotelu). Bar, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor 

za poplatek a balkon. DRSS: viz DRP, boční výhled 

na moře. FRSS: viz DRSS, prostornější (1 větší místnost).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis, plážový volejbal, turecké lázně (pouze vstup). 

Za poplatek: sauna, peeling v tureckých 

lázních, masáže, biliár, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka

zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Blue Diamond Alya cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack

  Půlnoční polévka (23.30–24.00 hod.)

  Odpolední čaj, káva a sušenky

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

  Minibar denně doplňován vodou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alyahotels.com

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

 DRSS

HHH | HHi | HH

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

 DRP

HH

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

 FRSS

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s výbornou polohou 

u široké písečné pláže a zároveň 

nedaleko centra Alanye

  Dobře udržovaný hotel 

s rodinnou atmosférou

  Součástí hotelu bazén 

se skluzavkou

PROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
61 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V letovisku Alanya (cca 1 km 

od historického centra) u jedné z nejhezčích pláží 

Turecké riviéry. Letiště v Antalyi cca 130 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, 

restaurace, 2 bary, společenská místnost 

s TV/sat., bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Pláž Kleopatra cca 100 m. 

Lehátka a slunečníky za poplatek.

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

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minibar 

za poplatek, balkon. DRP: viz DR, méně výhodná poloha.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní tenis,

biliár.

ZÁBAVA Příležitostné animační programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, malé dětské hřiště, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Kleopatra Blue Hawaii ccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA – PLÁŽ KLEOPATRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Místní rozlévané alkoholické 
a nealkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)

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

 DR

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

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

 DRP

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel prošel renovací v roce 2014

  Výhodná cena v dané kategorii

  Menší hotel s rodinnou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.bluehawaihotel.com

NOVINKA

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

3,5TripAdvisor
51 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

PROMO POKOJE

POLOHA Pouze cca 300 m od rušného centra 

Alanye s mnoha bary, restauracemi a obchody.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

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

a bazén s oddělenou částí pro děti. Část bazénu 

tvoří kaskády imitující známý cíl turistů – vápencové 

kaskády Pamukkale, lehátka a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečnooblázková pláž Keykubat oddělená 

od hotelu silnicí, lehátka a slunečníky za poplatek.

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

TV/sat., telefon, minibar (lahev vody při příjezdu), 

klimatizace, balkon nebo terasa. FR: viz DR, 

prostornější (1 místnost).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

fi tness. Za poplatek: biliár.

PRO DĚTI Bazén pro děti, dětský klub, 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Boulevard cccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (10.00–15.30 hod.)

  Odpolední káva a čaj (16.00–17.00 hod.)

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

  1× za pobyt možnost večeře v restauraci 
à la carte

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.boulevard-hotel.com

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

 DR

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH | HI | H

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

 DRP

HHH | HHI | HH

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

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s výbornou polohou nedaleko 

centra Alanye je ideální volbou 

pro klienty vyhledávající rušnější 

prostředí a možnosti nákupů 

a zábavy v okolí

  Program all inclusive v ceně

3,5TripAdvisor
46 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA V blízkosti centra Alanye a v bezprostřední 

blízkosti pláže, v okolí restaurace a obchody.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

restaurace, restaurace à la carte, bar, bazén, dětský bazén, 

slunečníky, lehátka a matrace zdarma, bar u bazénu 

a konferenční místnost. Doporučujeme vzít si vlastní osušky.

PLÁŽ Písečnooblázková pláž cca 50 m (oddělená 

pobřežní komunikací), oblázkový vstup do moře. 

Lehátka, slunečníky a matrace za poplatek. Bar 

na pláži (není zahrnut v programu all inclusive).

POKOJ DRSS: koupelna/WC (vana nebo sprchový 

kout, vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., 

telefon, minibar za poplatek, trezor za poplatek, balkon 

nebo terasa, boční výhled na moře. DRP: viz DR,

méně výhodná poloha, bez bočního výhledu na moře.

FRSS: viz DRSS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže, 

stolní tenis a vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Animační programy v hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje přizpůsobené

pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Eftalia Aytur cccd
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.eftaliahotels.com

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

 DRSS | DRP

HHH | HHi | HH

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

 FRSS

HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Ideální poloha v blízkosti obchodů, 

restaurací a možností zábavy

  V roce 2012 hotel prošel 

rekonstrukcí

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack a zmrzlina

  Noční snack (22.30–23.00 hod.)

  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–23.00 hod.)

3,5TripAdvisor
417 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Centrum Alanye s obchody 

a restauracemi cca 2 km.

VYBAVENÍ 85 pokojů, 2 budovy, vstupní 

hala s recepcí, restaurace, bar, bazén s terasou 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu, lehátka 

a slunečníky za poplatek.

POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, TV/sat., balkon 

nebo terasa. DRSS: viz DRP, strana k moři.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal. Za poplatek: turecké lázně, 

vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání), brouzdaliště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Muz ccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA – PLÁŽ KLEOPATRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední káva, čaj, zákusek

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

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

 DRSS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

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

 DRP

HHH | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší rodinný hotel

  V blízkosti centra Alanye, 

možnost nákupů a zábavy

  Pro méně náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.muzhotel.com

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
60 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 600 m od centra Alanye, 

od nejznámější pláže Kleopatra, kde má 

hotel svůj úsek, vzdálen pouhých 20 m.

VYBAVENÍ 2 budovy (jedna z nich původně hotel 

Aroma), vstupní hala s recepcí, výtah, hotelová 

restaurace s terasou, bazén, bar u bazénu, 

lehátka, podložky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž Kleopatra v bezprostřední 

blízkosti, lehátka, podložky a slunečníky za poplatek.

POKOJ DRP: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, TV/sat., trezor

za poplatek, minibar za poplatek, balkon, v budově

bývalého hotelu Aroma. DRSS: viz DRP, boční výhled

na moře. DRSV: viz DRP, výhled na moře,

v budově Azak Beach. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, Maestro, EC/MC.

Hotel Azak Beach ccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA – PLÁŽ KLEOPATRA

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.azakbeach.com

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

 DRP | DRSS

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH | HI | H

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

 DRSV

HHH | HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha v blízkosti obchodů, 

restaurací a možností zábavy

  Vyhledávaná pláž Kleopatra 

v bezprostřední blízkosti

  Nově možnost programu 

all inclusive

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní snídaně

   Odpolední káva, čaj a zákusek

   Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.30 hod.)
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3,0TripAdvisor
86 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 1 km od centra Alanye. 

Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 

bar a malý bazén s oddělenou částí pro děti.

PLÁŽ Pláž Keykubat (písečná s oblázky) cca 50 m 

od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 

trezor za poplatek, minilednička za poplatek, 

balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

Hotel Wien ccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotelwien.com.tr

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

 DR

HHH | HHi | Hh | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší zrekonstruovaný hotel 

s rodinnou atmosférou

  Nedaleko centra Alanye 

s množstvím obchodů, restaurací 

a možností zábavy

   Cenově výhodná nabídka
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4,0TripAdvisor
39 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

POLOHA Cca 1 km od centra Alanye. 

Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 54 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtah, restaurace, à la carte restaurace, 

2 bary, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm, 

slunečníky a lehátka u bazénu zdarma.

PLÁŽ Pláž Kleopatra cca 80 m. Lehátka, 

podložky a slunečníky za poplatek.

POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, telefon, trezor za poplatek, 

TV/sat. a balkon, boční výhled na moře. DRP: viz DRSS,

méně výhodná poloha, bez bočního výhledu na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Miray ccc
TURECKO  TURECKÁ RIVIÉRA  ALANYA – PLÁŽ KLEOPATRA

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mirayotel.com

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

 DRSS | DRP

HHH | HHi | Hh | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 80 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel v oblíbené lokalitě 

za výhodnou cenu

  Pouze 80 metrů od známé pláže 

Kleopatra

  Možnost zábavy a nákupů 

v blízkém centru

U N
ÁS 
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PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
110 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

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, 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 zakončí návštěva 

nejposvátnějšího místa muslimů Eyup. Návrat do hotelu. 

Večer možnost fakultativní návštěvy tureckého večera 

(Tashan) – večeře včetně omezené konzumace nápojů, 

představení tureckého folkloru včetně břišních tanečnic. 

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

Změna programu vyhrazena! 

Istanbul – město dvou kontinentů
TURECKO  ISTANBUL

CENA OD: 10 990 KČ

  Sultánský palác Topkapi s tajemným 

harémem

  Chrám Boží moudrosti – Hagia 

Sophia

  Plavba lodí po Bosporu

  Nakupování na Velkém bazaru

POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

6. 5. | 5. 7. 2017 11 990 Kč

16. 11. 2017 10 990 Kč

TERMÍNY

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 208–209

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., podzemního města 

Kaymakli, vyhloubené 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

Změna programu vyhrazena! 

Pozn.: na vyžádání je možné týdenní prodloužení pobytu 

na pláži – viz katalog CK FISCHER Letní dovolená u moře 2017.

Turecko – Kappadokie, země snů
TURECKO  KAPPADOKIE POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

  Perge, slavné antické město

  Mystika tajemných dervišů

  Klášterní komplex Göreme 

(UNESCO)

  Odpočinek na pobřeží 

Levantského moře

PŘÍRODA

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

6. 5. 2017 17 190 Kč

28. 10. 2017 15 790 Kč

TERMÍNY

Antalya

Konya Göreme

CENA OD: 15 790 KČ
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Přehled hotelů  Vyberte si ten svůj
Preferujete komfortní hotely vyšších kategorií s vynikajícím servisem a programem all inclusive? 

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

o výhodnou nabídku promo pokojů? Níže naleznete přehledný seznam hotelů s podrobnými údaji, ze 

kterého si vyberte ten pravý podle svých požadavků.

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Rodinná dovolená Ali Bey Resort ccccc A 2 2–13 let 116
Rodinná dovolená Ambassador Plaza cccc A 1 2–12 let 35
Rodinná dovolená Annabella Diamond ccccc UA 2 2–13 let 157
Rodinná dovolená Avena Resort & Spa cccc A 3 2–13 let 178
Rodinná dovolená Azak Beach ccc P, A 2 2–13 let 187
Rodinná dovolená Azura Deluxe Resort & Spa ccccc UA 2 2–13 let 156
Rodinná dovolená Barbaross Beach Club cccc A 2 2–15 let 136
Rodinná dovolená Blue Diamond Alya cccc A 2 2–12 let 182
Rodinná dovolená Bosphorus Sorgun ccccc A 1 2-12 let 120
Rodinná dovolená Botanik Platinum ccccc uA 3 2–15 let 138
Rodinná dovolená Boulevard cccc A 2 2–13 let 184
Rodinná dovolená Caretta Beach cccc A 1 2–12 let 166
Rodinná dovolená Caretta Relax cccc A 1 2–12 let 169
Rodinná dovolená Club Aqua Plaza cccc A 2 2–15 let 155
Rodinná dovolená Club Kastalia ccccd A 2 2–12 let 160
Rodinná dovolená Crystal Aura Beach Resort & Spa ccccc UA 2 2–13 let 33
Rodinná dovolená Crystal de Luxe Resort & Spa ccccc UA 2 2–13 let 32
Rodinná dovolená Crystal Sunrise Queen ccccc UA 2 2–13 let 106
Rodinná dovolená Delphin BE Resort ccccc UA 3 2–15 let 44
Rodinná dovolená Delphin De Luxe ccccc UA 3 2–15 let 140
Rodinná dovolená Delphin Diva ccccc UA 3 2–15 let 46
Rodinná dovolená Delphin Imperial ccccc UA 3 2–15 let 40
Rodinná dovolená Delphin Palace ccccc UA 3 2–15 let 42
Rodinná dovolená Doganay Beach Club ccccc UA 2 2–13 let 170
Rodinná dovolená Dream World Aqua ccccc A 2 2–13 let 97
Rodinná dovolená Eftalia Aqua Resort ccccd UA 2 2–15 let 161
Rodinná dovolená Eftalia Aytur cccd P, A 2 2–14 let 185
Rodinná dovolená Eftalia Splash cccc A 2 2–15 let 162
Rodinná dovolená Eftalia Village cccc A 2 2–15 let 164
Rodinná dovolená Ela Quality Resort ccccc UA 2 2–13 let 68
Rodinná dovolená Elysée cccc A 2 2–13 let 181
Kluby a akademie Funtazie klub Amelia Beach Resort Spa ccccc A 3 2–14 let 134
Klubová dovolená Funtazie klub Belek Beach ccccc A 3 2–13 let 74
Klubová dovolená Funtazie klub Gardenia Beach cccc A 2 2–17 let 152
Klubová dovolená Funtazie klub Oleander ccccc A 2 2–14 let 100
Klubová dovolená Funtazie klub Sunmelia Beach ccccc A 3 2–14 let 132
Rodinná dovolená Grand Seker cccc A 2 2–13 let 96
Rodinná dovolená Grand Side cccc A 1 2–13 let 109
Rodinná dovolená Hane cccc A 1 2–13 let 112
Rodinná dovolená IZ Flower Side Beach cccc A 2 2–13 let 110
Rodinná dovolená Jadore Deluxe & Spa ccccc UA 2 2–13 let 126
Rodinná dovolená Kemal Bay ccccc A 2 2–13 let 172
Rodinná dovolená Kimeros Park Holiday Village ccccc UA 2 2–13 let 26
Rodinná dovolená Kirman Arycanda De Luxe ccccc A 3 2–14 let 150
Rodinná dovolená Kirman Belazur Resort & Spa ccccc A 3 2–14 let 76
Rodinná dovolená Kirman Leodikya Resort ccccc UA 3 2–14 let 148
Rodinná dovolená Kirman Sidemarin Beach & Spa ccccc A 3 2–14 let 98
Rodinná dovolená Kirman Sidera Luxury & Spa ccccc A 2 2–14 let 144
Rodinná dovolená Kleopatra Beach cccc A 1 2–13 let 177
Rodinná dovolená Kleopatra Blue Hawaii ccc P, A 2 2–13 let 183
Rodinná dovolená Lancora Beach cccc A 2 2–13 let 31
Rodinná dovolená Lara Family Club ccccd UA 4 2–13 let 51
Rodinná dovolená Limak Arcadia Golf & Resort ccccd UA 2 2–15 let 72
Rodinná dovolená Limak Atlantis Resort ccccc UA 3 2–15 let 70

Turecká riviéra

hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti, 

 – pokoje pro tělesně postižené,  WiFi v hotelu zdarma,  Skluzavky/tobogány přímo v hotelu zdarma;
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Turecká riviéra

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Rodinná dovolená Limak Lara De Luxe & Resort ccccc UA 2 2–15 let 38
Rodinná dovolená Limak Limra Resort ccccd UA 2 2–15 let 30
Rodinná dovolená Litore Resort hotel & Spa ccccc UA 2 2–13 let 146
Rodinná dovolená Luna Blanca Resort & Spa ccccc UA 2 2–12 let 104
Platinium Maxx Royal Belek Golf Resort ccccc UA 2 2–12 let 54
Platinium Maxx Royal Kemer Resort ccccc UA 4 2–12 let 24
Pro páry Michell ccccc A – 174
Rodinná dovolená Miracle Resort ccccc UA 3 2–13 let 50
Pro páry Miray ccc P 1 2–13 let 189
Rodinná dovolená Mukarnas Spa & Resort ccccc UA 3 2–13 let 142
Rodinná dovolená Muz ccc A 1 2–13 let 186
Rodinná dovolená My Home Sky cccc A 2 2–13 let 159
Rodinná dovolená Otium Hotel Life ccccc UA 2 2–12 let 34
Rodinná dovolená Quattro Beach Spa & Resort ccccc A 3 2–12 let 173
Platinium Regnum Carya Golf & Spa Resort ccccc UA 2 2–12 let 52
Pro páry Remi cccc A 1 2–13 let 180
Rodinná dovolená Rixos Premium ccccc UA 3 2–12 let 64
Rodinná dovolená Rixos The Land of Legends ccccc P 5 2–12 let 62
Rodinná dovolená Royal Alhambra Palace ccccc UA 2 2–10 let 86
Rodinná dovolená Royal Dragon ccccc UA 2 2–10 let 88
Rodinná dovolená Royal Holiday Palace ccccc UA 2 2–10 let 49
Rodinná dovolená Royal Wings ccccc UA 2 2–10 let 48
Rodinná dovolená Sandy Beach cccc A 2 2–13 let 111
Rodinná dovolená Saphir hotel & villas cccc A 2 2–13 let 168
Rodinná dovolená Saphir Resort & Spa ccccc A 3 2–13 let 154
Rodinná dovolená Seashell Resort & Spa ccccc UA 2 2–13 let 108
Rodinná dovolená Seher Resort & Spa ccccc A 2 2–13 let 90
Rodinná dovolená Seher Sun Beach cccc A 2 2–13 let 93
Rodinná dovolená Seher Sun Palace Resort & Spa ccccc A 3 2–13 let 92
Pro páry Sentido Flora Garden ccccd A – 128
Rodinná dovolená Side Alegria cccc A 2 2–13 let 113
Rodinná dovolená Side Corolla cccc A 2 2–13 let 114
Rodinná dovolená Side Star Beach ccccc A 2 2–13 let 107
Rodinná dovolená Side Sungate ccccc A 2 2–13 let 94
Rodinná dovolená Sueno Beach Side ccccc UA 3 2–13 let 115
Platinium Sueno Deluxe Belek ccccc UA 3 2–13 let 58
Rodinná dovolená Sueno Golf Belek ccccc UA 2 2–12 let 60
Pro páry Sunprime C-Lounge cccc A – 175
Rodinná dovolená Sunstar Resort ccccd A 2 2–13 let 176
Rodinná dovolená Susesi Luxury Resort ccccc UA 2 2–13 let 66
Rodinná dovolená Terrace Beach Resort ccccc A 2 2–13 let 102
Rodinná dovolená Terrace Elite Resort ccccc A 2 2–15 let 84
Rodinná dovolená The Colours Side cccc A 2 2–15 let 87
Rodinná dovolená TUI Magic Life Jacaranda ccccc UA 2 2–13 let 82
Rodinná dovolená Turquoise Resort & Spa ccccc UA 2 2–13 let 118
Rodinná dovolená Ulusoy Kemer Holiday Club ccccc UA 2 2–13 let 28
Rodinná dovolená Vera Mare Resort ccccc UA 3 2–15 let 78
Rodinná dovolená Water Side Resort & Spa ccccc UA 2 2–13 let 124
Rodinná dovolená White City Resort & Spa ccccc A 3 2–13 let 158
Pro páry Wien ccc P 1 2–13 let 188

ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování, 

P – polopenze, PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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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
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo jedním velkým 

lůžkem pro 2 osoby (manželská postel), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se třemi oddělenými lůžky nebo jedním 

velkým lůžkem pro 2 osoby (manželská postel) a další oddělenou 

postelí (přistýlkou), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj s jedním lůžkem nebo i 2 lůžky 

obsazený pouze 1 osobou, s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

PROMO POKOJE Nabídka je kapacitně omezena. Tyto 

pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze. 

RODINNÝ POKOJ Jedná se o větší dvoulůžkový pokoj, ve kterém 

je možné ubytovat nejméně 2 dospělé osoby a 2 děti.

APARTMÁ (AP/AP1) Jedná se o 2 samostatné místnosti (1 ložnici + 

1 obývací místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, 

elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, 

počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, 

většinou se jedná o 2 pevná lůžka a přistýlku nebo rozkládací gauč.

APARTMÁ (AP2) Jedná se o 3 samostatné místnosti (2 ložnice + 1 obývací 

místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým 

nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, počet lůžek 

odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, většinou se jedná 

o 2 pevná lůžka, ostatní místa jsou tvořena přistýlkou nebo rozkládacím gaučem.

STUDIO Jedná se o samostatnou místnost nejméně s 2 lůžky a s kuchyňským koutem 

vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou.

SUITE Hotelový typ apartmá bez kuchyňského koutu 

s možností využití veškerého hotelového servisu.

BUNGALOV Ubytovací jednotka, která tvoří samostatný stavební 

celek v obdobném uspořádání a vybavení, jako je apartmá (AP).

VÝHLED NA MOŘE Může být omezen terénem nebo vegetací. 

ORIENTAČNÍ POPIS ZÁKLADNÍCH DRUHŮ UBYTOVÁNÍ

Popis se liší dle specifi k jednotlivých destinací a ubytovacích zařízení, viz popis každého ubytovacího zařízení v obrazové části katalogu.

Vysvětlivky

Zkratky označení nabízených typů pokojů

PROMO POKOJE Vybírat včas se vyplatí! Pro nejrychlejší z vás jsme 

připravili cenově výhodnější nabídku zájezdů. Počet pokojů pro tuto 

nabídku je omezen. Mohou být umístěny v méně výhodné poloze. 

U NÁS EXKLUZIVNĚ Exkluzivní nabídka Cestovní 

kanceláře FISCHER na českém trhu.

AP apartmá
AP1 apartmá s 1 ložnicí
AP2 apartmá se 2 ložnicemi
APLF apartmá v přízemí
APP apartmá promo
APROY apartmá royal
APS apartmá superior
APSS apartmá směrem k moři
APSV apartmá s výhledem na moře
APSVS apartmá superior s výhledem na moře
BG bungalov
BGBF bungalov beachfront
BGGV bungalov s výhledem do zahrady
BGP bungalov promo
BGS bungalov superior
BGSVPP bungalov s výhledem na moře

a privátním bazénem

BGSV bungalov s výhledem na moře
BGSVS bungalov superior s výhledem na moře
BGSVSP bungalov s výhledem na moře a sdíleným 

bazénem

BGX bungalov de luxe
BGWR vodní bungalov
BGWRS vodní bungalov superior
DR dvoulůžkový pokoj
DRB dvoulůžkový pokoj v bungalovu
DRBCB dvoulůžkový pokoj bay club u pláže
DRBF dvoulůžkový pokoj ocean beach front
DRBJ dvoulůžkový pokoj s výhledem na Burj Khalifu
DRBV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zálivu
DRC dvoulůžkový pokoj se spojovacími dveřmi
DRCLA dvoulůžkový pokoj klasik
DRCO dvoulůžkový pokoj coral
DRDBA dvoulůžkový pokoj deluxe beach access
DREX dvoulůžkový pokoj executive
DRHIL dvoulůžkový pokoj hill view
DRF dvoulůžkový pokoj komfort
DRG dvoulůžkový pokoj duplex
DRGV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady
DRGVV dvoulůžkový pokoj ve vile s výhledem 

do zahrady

DRGVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem 
do zahrady

DRJ dvoulůžkový pokoj s jacuzzi
DRK dvoulůžkový pokoj klub
DRLF dvoulůžkový pokoj v přízemí
DRLG dvoulůžkový pokoj laguna
DRLGP dvoulůžkový pokoj laguna premier
DRLGS dvoulůžkový pokoj laguna superior
DRLV dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem na moře
DRLVX dvoulůžkový pokoj de luxe s bočním výhledem 

na moře

DRLOV dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem na moře
DRLPW dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem 

na palmový ostrov

DRLU dvoulůžkový pokoj luxury
DRLDC dvoulůžkový pokoj luxury diamond club
DRMB dvoulůžkový pokoj v hlavní budově
DROCT dvoulůžkový pokoj v oceanview chalet
DROPC dvoulůžkový pokoj v oceanview pool chalet 
DRP dvoulůžkový pokoj promo
DRPDC dvoulůžkový pokoj diamond club
DRPCO dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club 

výhled moře

DRPCX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club
DRPP dvoulůžkový pokoj s privátním bazénem
DRPSV dvoulůžkový pokoj promo s výhledem na moře
DRPV dvoulůžkový pokoj s výhledem na bazén
DRPVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem 

na bazén

DRPRL dvoulůžkový pokoj privileged
DRR dvoulůžkový pokoj rodinný
DRS dvoulůžkový pokoj superior
DRSCX dvoulůžkový pokoj sun club deluxe
DRSF dvoulůžkový pokoj v první řadě u moře
DRSFF dvoulůžkový pokoj superior prvním patře
DRSFB dvoulůžkový pokoj v bungalovu  v první řadě 

u moře

DRSK dvoulůžkový pokoj klub superior
DRSLV dvoulůžkový pokoj level s výhledem na moře
DRSP dvoulůžkový pokoj se sdíleným bazénem
DRPS dvoulůžkový pokoj promo superior
DRPPO dvoulůžkový pokoj premium deluxe směr k moři
DRPCSSX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club strana 

k moři

DRPRI dvoulůžkový pokoj privilege
DRPRX dvoulůžkový pokoj premium deluxe
DRSPR dvoulůžkový pokoj royal se sdíleným bazénem
DRSDG dvoulůžkový pokoj superior deluxe
DRSPS dvoulůžkový pokoj superior se sdíleným 

bazénem

DRSS dvoulůžkový pokoj směrem k moři
DRSSS dvoulůžkový pokoj superior směrem k moři
DRSSX dvoulůžkový pokoj deluxe směrem k moři
DRSTI dvoulůžkový pokoj prestige
DRSTC dvoulůžkový pokoj club
DRSTF dvoulůžkový pokoj komfort
DRPCM dvoulůžkový pokoj privileged komfort
DRSV dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře
DRSVB dvoulůžkový pokoj v bungalovu  s výhledem 

na moře

DRSVE dvoulůžkový pokoj executive s výhledem 
na moře

DRSVF dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře komfort
DRSVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře

DRSVT dvoulůžkový pokoj s balkonem s výhledem 
na moře

DRSVTX dvoulůžkový pokoj s balkonem s výhledem 
na moře deluxe

DRSVX dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na moře
DRT dvoulůžkový pokoj s balkonem
DRTO dvoulůžkový pokoj tower
DRU dvoulůžkový pokoj premium
DRVW dvoulůžkový pokoj s výhledem
DRVWX dvoulůžkový pokoj s výhledem de luxe
DRX dvoulůžkový pokoj de luxe
DRXT dvoulůžkový pokoj de luxe s balkonem
DRTX dvoulůžkový pokoj deluxe pouze pro dospělé
FR rodinný pokoj
FR2 rodinný pokoj se 2 ložnicemi
FR2EX rodinný pokoj executive se 2 ložnicemi
FRA rodinný pokoj s klimatizací
FRB rodinný pokoj v bungalovu
FRC rodinný pokoj se spojovacími dveřmi
FRG rodinný pokoj duplex
FRGV rodinný pokoj s výhledem do zahrady
FRP rodinný pokoj promo
FRS rodinný pokoj superior
FRSS rodinný pokoj směrem k moři
FRSV rodinný pokoj s výhledem na moře
FRSVG rodinný pokoj duplex s výhledem na moře
FRSVS rodinný pokoj superior s výhledem na moře
JS junior suite
JSBV junior suite s výhledem na pláž
JSECJ junior suite elegance club
JSEX junior suita excellence club
JSC junior suite club
JSCCJ junior suite colonial club s jacuzzi
JSDCSV junior suite diamond club výhled moře
JSFOV junior suite frangipani ocean view
JSGV junior suite s výhledem do zahrady
JSJ junior suite s jacuzzi
JSJX junior suite de luxe s jacuzzi
JSLU junior suite luxury
JSLOV junior suite luxury výhled moře
JSLV junior suite boční výhled na moře
JSLU junior suite luxury
JSPCE junior suite premium club 
JSPR junior suite privileged club
JSPV junior suite s výhledem na bazén
JSROY junior suite royal
JSPC junior suite preferred club
JSPV junior suite výhled bazén
JSRI junior suita riviera
JSSSA junior suita allure 
JSSDE junior suite deluxe green
JSSDL junior suite deluxe blue

JSSS junior suite částečný směr moře
JSSV junior suite s výhledem na moře
JSSTE junior suite executive
JSSTJ junior suite s jacuzzi
JSSVJ junior suite částečný směr moře s jacuzzi
JSTLU junior suite luxury pouze pro dospělé
JSX junior suite de luxe
JSPVX junior suite výhled bazén xhale club
JSPRS junior suite prestige
PV vila s bazénem
SR jednolůžkový pokoj
ST studio
STP studio promo
STS studio superior
SU suite
SUBF suite beach front
SUCAD suite caribbean diamond
SUMCJ suite mirage club
SUEX suite executive
SUF suite family
SUHRC suite Hard rock caribbean
SULVX suite de luxe s bočním výhledem na moře
SUN suite senior
SUP suite promo
SUPP suite s privatním bazénem
SUPRE suite premium
SUPRD suite výhled zahrada preferred club
SUPPSF suite v první řadě u moře s privátním bazénem
SUR rodinná suite
SUSV suite s výhledem na moře
SUSVF rodinná suite s výhledem na moře
SUSVG suite duplex s výhledem na moře
SUSVN suite senior s výhledem na moře
SUSVS suite superior s výhledem na moře
SUTRO suite výhled zahrada
SUX suite de luxe
TR třílůžkový pokoj
TRSV třílůžkový pokoj s výhledem na moře
VI vila
VILU vila luxury
VIBF vila beach front
VIBV vila s bazénem a výhledem na záliv
VIDCH vila de charme
VISV vila s výhledem na moře
VIX vila de luxe
WV vila nad vodou
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1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy 
o zájezdu uzavřené mezi CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu 
zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami pro cestující. 
Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující, 
jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete 
na www.fi scher.cz/ online/cz/informace/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 smlouvy o zájezdu 
potvrzené ze strany CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu 
nebo bezprostředně po jejím uzavření písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání 
tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve lhů-
tách stanovených níže. 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.

3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle 
vlastního výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu 
uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy 
a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) 
a palivové příplatky.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní 
poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, 
pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě do 2 let. Jednotlivé desti-
nace mají právo zavést povinnost úhrady pobytové taxy. Pobytová taxa není proto 
kalkulována v cenách zájezdů a její případná úhrada bude prováděna v místě 
pobytu dle pokynů místních samospráv. U některých destinací se při zpátečním 
letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. Aktuální 
informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.

ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko 
a stravu během pobytu a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná 
výše pro jednosměrnou i zpáteční letenku). Tento manipulační poplatek se vzta-
huje na všechny destinace operované charterovými lety, včetně samostatných 
letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou postýlku se 
platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma 
dospělými, obdrží slevu ve výši 25 %, pokud není uvedena speciální nabídka 
Pevná dětská cena (PDC). Speciální nabídka Pevná dětská cena (PDC) = 0 Kč 
platí pro 1 dítě v doprovodu minimálně 2 dospělých osob pro všechny odlety. 
V případě vyprodání letenek z této nabídky platí Pevná dětská cena dle dané des-
tinace. Speciální nabídku Pevná dětská cena za 0 Kč nelze kombinovat se slevou 
1. Moment pro dospělé osoby ani s žádnými dalšími slevami a nelze ji uplatnit 
u zájezdů NEV-DAMA letecky u moře. Do dne návratu z destinace nesmí 
dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U některých 
ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace 
najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé 
děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro 
tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.
Junioři do 20 let: Junior ve věku od 15 do 20 let (pokud není stanoveno jinak), 
který je ubytován společně se dvěma dospělými osobami, obdrží ve vybraných 
ubytovacích kapacitách zvláštní cenu.
Do dne návratu z destinace nesmí junior dovršit věkovou hranici stanovenou 
v konkrétní cenové nabídce.
Senioři: Každý zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60-ti let nejpozději v době 
odletu) má od Cestovní kanceláře Fischer slevu 1 500 Kč z ceny. Slevu nelze 
sčítat s ostatními slevami poskytovanými

Cestovní kanceláří FISCHER, s dětskou letenkou zdarma a promo pokojem. 
Seniorskou slevu nelze uplatnit k zájezdům z lastmomentových nebo zvláštních 
nabídek, na zájezdy s linkovými lety, na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře, 
na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepořádá Cestovní kancelář 
FISCHER. U zájezdů do Spojených arabských emirátů lze poskytnout seniorskou 
slevu pouze ve vybraných termínech.

4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY
V případě, že naleznete stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabíd-
neme vám takový zájezd za tuto nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro 
ofi ciální katalogové ceny konkurenční cestovní kanceláře snížené o slevu prvního 
momentu. Cenová záruka platí pouze pro kombinaci služeb ubytování a doprava 
(tj. zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy konečná cena zájezdu, 
k ceně jednotlivých položek na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné speci-
ální či zvláštní dodatečné nabídky publikované mimo hlavní katalog, na zájezdy 
NEV-DAMA letecky u moře ani last momentové nabídky se cenová záruka nevzta-
huje. Rozdíl v ceně nelze vyplatit v hotovosti. 100% záruku nejnižší ceny není 
možné kombinovat s dalšími slevami poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER 
ani jinými marketingovými akcemi.

Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné 
ubytovací zařízení (stejný hotel, penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh 
a kvalitu dopravy, kategorii hotelu a typ pokoje (například pokoj s výhledem 
na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování (např. kontinentální 
snídaně, polopenze, all inclusive atd.). Tato nabídka se nevztahuje na zájezdy 
do Spojených arabských emirátů.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník 
je povinen cenu zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je 
zákazník povinen zaplatit zálohu ve výši:
990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2016
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2017
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 28. 2. 2017
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2017
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 5. 2017
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 dnů před zahájením zájezdu je zákazník 
povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. Poplatky 
za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné 
ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika 
Plus, Fischer Light a Fischer Medical při 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 opráv-
něna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených 
případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je uve-
deno v bodech 7 a 8. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které 
jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení 
zálohy v požadované výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou pou-
kazu 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).

ZÁJEZDY Z KATALOGU LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE 2017 A ZÁJEZDY NEV-DAMA LETNÍ DOVOLENÁ LETECKY U MOŘE 2017.

se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
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Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude 
připočten poplatek ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat 
platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené v smlouvě o zájezdu.

6. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ 
KANCELÁŘE FISCHER, A. S.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 
15. 8. 2016 (např. EUR/CZK = 27,02). CKF disponuje mechanismy, které 
tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlast-
ních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % 
poklesu kurzu české koruny oproti stavu k 15. 8. 2016. CKF je oprávněna jed-
nostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud 
písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději 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 prů-
měru o více než 10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením 
zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn 
při splnění podmínek dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit 
cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, 
takto: 1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 11. 2013 nebo poz-
ději. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent 
48 USD/ barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné 
hmoty – ropy nad 55 USD/barel je CKF oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro kaž-
dou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypočtena tak, že každé 
započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 55 USD/barel bude vynásobeno
1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepře-
sáhne 3,5hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace 
zájezdu)
1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru pře-
sáhne 3,5hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace 
zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat 
na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnost-
ních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF opráv-
něn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě 
na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny 
zájezdu v průměru o více než 10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu 
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplacených 
v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je uveden v kata-
logu, cenové nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních 
důvodů, než jsou uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména 
v případě zvýšení cen služeb dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu 
zájezdu. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné ode dne vyhlášení úpravy cen 
a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla do tohoto 
dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit 
navýšení ceny zájezdu. Při porušeni tohoto závazku má CKF právo od cestovní 
smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není dotčeno právo CKF na náhradu škody 
(viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).

7. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA 
OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy 
o zájezdu odstoupit. Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být pode-
psáno osobou, která uzavřela smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti odstou-
pení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo odstoupení od smlouvy 
doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného prodejce CKF; 
tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. 
Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první 
služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník 
povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných nákladů spojených se 
zrušením zájezdu. 

Nejméně však:
Při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2017:
do 45 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Při uzavření smlouvy o zájezdu od 16. 1. 2017:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také storno-
poplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy 
o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně. CKF má právo 
započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zaplacené 
ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se 
vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované stor-
nopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení 
povinností zákazníka, rozhodujícím dnem pro stanovení účinnosti odstoupení 
od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.

8. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer 
Light a Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované 
pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): 
V případě storna osoby, která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povi-
nen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou 
rezervaci a zaplatil plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště 
storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, jako např. změny časů, 
podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo 
změnu ubytování v Praze, Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stor-
nopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200 Kč/osoba, 2–1 den před 
nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu 
auta ekonomické třídy do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopo-
platek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme 
při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 
3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu 
a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně pří-
padného manipulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100 % ceny.
h) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
ch) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní 
před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.
i) Stornovací poplatky za objednanou službu Travel Plus Comfort: 
do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem a méně 100 % z ceny.

9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu 
a hotelu v již uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky 
účasti na zájezdu, tj. zejména je-li změna v souladu s podmínkami dopravce 
a dalších poskytovatelů služeb, které jsou součásti zájezdu. Takovéto oznámení 
o změně v osobě zákazníka musí být CKF doručeno alespoň 7 dnů před zahá-
jením zájezdu. Zájezdy není možné měnit za zájezdy z last momentové nabídky, 
na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře nebo ostatních zvláštních nabídek. Při 
provedení změny jsou vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti 
uplatnění slev last minute nebo jiných slev. Za uvedené změny jsou účtovány 
tyto manipulační poplatky:
a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny 
jména zákazníka (např. v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč, 
od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace Spojené arabské emiráty je 
změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako storno a nové při-
hlášení, tj. účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8. Oznámeni objednatele 
zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, 
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že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje podmínky účasti 
na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze strany 
hotelu.

b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny 
před odletem a zachování původního termínu odletu do 60 dní před odletem 
100 Kč, od 59 dní před odletem je změna posuzována jako storno a nové při-
hlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 7 a 8.
c) Změna termínu odletu nebo destinace  do 60 dní před odletem sku-
tečné náklady spojené se změnou nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato 
změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopo-
platky dle bodu 7 a 8. Změnu je možné provést pouze v rámci katalogu (Letní 
dovolená u moře 2017), ze kterého byl zájezd zakoupený.
d) Změna hotelu při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Poz-
dější změna je posuzována jako storno a nové přihlášení.
e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžko-
vém pokoji musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo 
za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, 
kdy v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1 
dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno 
jinak. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
f) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku 30 
EUR/osoba při změně letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. 
V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit služby; při zkrácení se peníze 
za nevyužité dny nevracejí; platba se provádí přímo průvodci. Tento poplatek se 
vztahuje pouze na prodloužení letenky zajištěné Cestovní kanceláří FISCHER, 
a. s. V ostatních případech jsou poplatky za prodloužení letenky vyšší. Za pro-
dloužení pobytu nebo změnu hotelu v destinaci je účtován poplatek 30 EUR 
na ubytovací jednotku.
g) Změna místa odletu v tuzemsku do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 
dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. 
že účtujeme stornopoplatky dle bodů 7 a 8.
h) Změna druhu dopravy  (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu) 
do 60 dní před odletem 500 Kč, od 59 dní před odletem je tato změna posu-
zována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky dle bodu 
7 a 8. Veškeré poplatky uvedené v bodech 7, 8 a 9 účtujeme vždy za kaž-
dou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy 
(storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných 
z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8i)
Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/
osoba k připojištění Fischer Plus při uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději 
však 45 dnů před plánovaným zahájením zájezdu. Do tohoto počtu dnů se 
započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. den zakoupení 
služby „Změna týden před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánova-
ného zahájení zájezdu. Zákazníci, kteří si tuto službu zakoupili, mohou z jaké-
hokoliv důvodu ještě 7 dní před plánovaným datem zahájení zájezdu bezplatně 
změnit hotel, destinaci nebo termín cesty, avšak pouze za předpokladu, že 
je to z objektivních důvodů možné, tzn. např. má-li požadovaný hotel, resp. 
let volnou kapacitu. Službu „Změna týden před odletem zdarma“ není možné 
zakoupit k zájezdům NEV-DAMA letecky u moře a k exotickým zájezdům. Nově 
zaknihovaný zájezd musí být z dostupné nabídky a v minimální stejné ceně 
za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou osobu u původního zájezdu, 
při zachování počtu cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování 
a rozsahu stravování. V případě, že cena nově knihovaného zájezdu bude vyšší, 
než-li cena původního zájezdu, zákazník tento rozdíl doplatí.
Změna může být provedena pouze v rámci katalogu Letní dovolená u moře 
2017. Tato služba může být využita pouze jednou. Cena nově knihovaného 
zájezdu se stanovuje na základě cenové nabídky (sleva na 1. moment, last 
minute cena a jiné bonusy se neuplatní). V případě storna zájezdu, který byl 
bezplatně změněn, jsou účtovány stornopoplatky v min. výši storna původ-
ního zájezdu v době provedení změny. Změnu týden před odletem zdarma není 
možné využít na změnu jména, na zájezdy na Sicílii, Sardinii, NEV-DAMA letecky 
u moře, na zájezdy s linkovými lety, exotické zájezdy, s objednanými transfery 
mezi destinacemi, službami nad rámec zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, 
plavby a zájezdy, které nepořádá CKF.

10. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout 
služby dle smluvně 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. Zákaz-
ník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či zda 
od smlouvy odstoupí.

I) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy 
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna 
smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl 
v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení 
tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo 
od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu 
škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna 
buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud 
uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil 
konečnou cenu zájezdu.
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 doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného 
odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu 
podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, 
platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují za platby podle 
nové smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich pod-
statnou část řádně a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstat-
nou část nebude moci řádně a včas poskytnout, je CKF povinna bez zbytečného 
odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd pokračovat. CKF 
je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě 
shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména 
zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu 
zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. překniho-
vání může dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek 
„FISCHER HOTEL, APARTMÁ“ apod. je garantována pouze kategorie ubytova-
cího zařízení, název hotelu a jeho polohu se zákazník dozví po příletu do cílové 
oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než 
prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF 
povinna vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či 
čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené 
v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CKF 
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že 
součástí zájezdu je i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu 
zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhla-
sil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava 
uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna 
podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší 
náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že doprava je uskutečněna 
za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je pří-
pustná 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 odstupného (tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjá-
dřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou 
zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy 
je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních 
hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne 
následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako 
za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou 
fi nanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl dodr-
žen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena 
(viz bod 14 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu zájezdu se 
zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. 
okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).

11. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem 
Smlouvy o zájezdu, popř. po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit 
z důvodu:
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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 dopravou zákazníka zpět 
na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objek-
tivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména 
v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit ani při vyna-
ložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž 
je předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho 
zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden 
v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedo-
sažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost 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 CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě 
odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabíd-
nout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, 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 pova-
žují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již usku-
tečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uve-
dením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy 
o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení.

12. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost,  která je potřebná k řádnému zabezpe-
čení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě 
o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kon-
taktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v pří-
padě potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám 
v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ 
jízdenky); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při 
uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů 
před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech 
skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení 
o zájezdu, anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) 
se všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se 
nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/odjezd, nebo bude-li před 
započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny 
zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí 
pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění 
apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni 
se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, 
a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku 
na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou 
škodu, kterou způsobil.

13. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě 
o zájezdu. V případě vadně 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 zbyteč-
ného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. 
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u prů-
vodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla být sjednána 
náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění reklamace může 
zákazník provést písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je 
povinen poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, 

kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného 
zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné 
a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku 
či v zahraničí. Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku 
nemohla CKF zabránit (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně zákaz-
níka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, 
nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 
S účinností od 1. 2. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebi-
telského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. Subjektem věcně příslušným 
k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu 
je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh 
zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník 
uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace 
o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce 
www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné 
k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější 
informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.

14. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat 
pojištění ERV Evropské pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light 
nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete 
na www.fi scher.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění 
přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti 
s neuzavřením tohoto pojištění. 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 pojist-
nou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně 
výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poško-
zení zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost nepro-
dleně 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 ustanoveními těchto mezi-
národních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými 
právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.

15. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek sta-
novených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvlášt-
ního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti 
o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fi scher.cz), informace 
je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců 
CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu 
nebo potvrzením o zájezdu.

16. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a ces-
tovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době 
uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“ a CKF si vyhrazuje právo 
na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním 
řádem CKF. Tyto Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových 
letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky; ostatní ustanovení podmínek 
pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro cestující 
jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.

Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, 
které jsou součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými 
právními předpisy EU. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových 
stránek či dodatečných nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení § 
1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode 
dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. 
Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto oznámit písemně.

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 11. 2016, 
tímto dnem pozbývají platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
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K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů 
nebo právnických osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb 
poskytnutých nebo obstaraných 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 potvr-
zené služby. Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informo-
vat 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 podpisem. 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 písem-
nou formou anebo podepsat 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 pří-
padě vzniku vady poskytované služby v rámci zájezdu. V případě, že zákazník 
bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména povinen 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. Ustanovení tohoto článku nelze 
aplikovat na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře. 
2. V případě vzniku vad defi novaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubyto-
vání (sekce I – Ubytování), 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. neu-
možní 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 poskyto-
vatele (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 dele-
gáta (sekce IV.), je zákazník 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 pří-
padě 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 pro-
kázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha umožňuje – 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), ces-
tovní 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 Ces-
tovní kancelář FISCHER, a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací nalez-
nete na webových stránkách cestovní kanceláře.

ČLÁNEK 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom pří-
padě 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 protokolu stvrzeného svým podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro iden-
tifi kaci reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět 
reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných důkazů, a čeho se rekla-
mací 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 zákazní-
kovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je 
povinen ji vyřídit nejpozději 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 posky-
tování 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 doprav-
ních cenin platí příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.

ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, 
zejména podávat informace, 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“.

Reklamační řád
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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 neodpo-
vídá 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. Pro vstup do Turecka je minimální doba platnosti pasu 
150 dní od data vstupu do Turecka, avšak klientům doporučujeme cestovat 
s pasem platným minimálně 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 dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informa-
cemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat 
pojištění ERV Evropské pojišťovny, 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 cestov-
ního 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 odbavo-
vány z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provo-
zovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů 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) elektronic-
kou 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 obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zava-
zadla. 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 cestujících 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 ces-
tujícího. (tj. v případě, že dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg, 
bude jim toto zavazadlo odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu zava-
zadla 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 bez-
platně 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 mezi-
národních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze 
klasifi kovat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto 
nebezpečné 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 prodejnách 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 příplatky 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.

Důležité informace

ČLÁNEK 10
Nepovažuje-li zákazník vyřízení reklamace ze strany průvodce nebo pověře-
ného pracovníka zákaznického servisu za uspokojivé, je oprávněn požádat 
o přezkoumání správnosti postupu, popř. přehodnocení věcného vyřízení 
reklamace funkčně nadřízeného pracovníka (ředitele/ ředitelku zákaznického 
servisu). Ten je povinen se k odvolání vyjádřit ve lhůtě do 30 dnů po obdr-
žení. Uplatnit toto odvolání (písemnou formou anebo prostřednictvím protokolu 

o ústním oznámení reklamace stvrzeného podpisem zákazníka) může zákazník 
opět nejpozději do jednoho měsíce ode dne zaslání stanoviska cestovní kan-
celáře v první instanci.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2016, tímto dnem pozbývá 
platnosti Reklamační řád v původním znění.
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VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z pře-
pravy 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 dovo-
lené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků 
společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kou-
ření 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 urče-
ných 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 přípla-
tek. V některých případech musí být potvrzena leteckou společností.

PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfo-
vých prken apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci 
zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uve-
dené předměty převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpo-
vídající doprava je zajišťována 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 poško-
zení není poskytována kompenzace.

VLASTNÍ DOPRAVA
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě 
počítat s tím, že Vás před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny 
s informacemi o doporučených trasách, povinných poplatcích, cenách pohon-
ných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. 
Jedná se o informace, které jsou nám známy v době odeslání odjezdových 
pokynů. Za případné změny po odeslání nenese cestovní kancelář odpověd-
nost. V případě vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajek-
tovou přepravu na Sardinii.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je zajišťována velkokapacitními vozy zahraniční výroby se 
zájezdovou výbavou. Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu vel-
kého počtu vypsaných nástupních míst mohou být svozy při cestě tam a roz-
vozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními 
vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu 
neumožní jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové 
dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména 
o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech 
v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné 
dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR.
Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy 
„jeden autobus čeká na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto 
prodlevy delší než 45 minut.
Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem 
k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité 
kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodržování mezinárodně plat-
ných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování 
je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účast-
ník autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla 
do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další 
zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek 
uvedený v ceníku dopravce. V případě, že u některého zákazníka bude překro-
čen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič auto-
busu či zástupce cestovní kanceláře právo některé/některá z jeho zavazadel 

z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen 
si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu 
po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář 
ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných 
zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu.
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kan-
celáře, která samozřejmě přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně 
požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni účastníci autobusové dopravy 
jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího zájezdu. 
Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit 
ze zájezdu podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby cho-
vající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostatním zákazníkům, řidičům či průvod-
cům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také odpovědný 
za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech 
zemí tranzitních.
Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před 
ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den a že 
trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporučenými trasami z ČR 
uvedenými v nabídce cestovní kanceláře. V průběhu cesty jsou, cca po kaž-
dých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší 
snahou je co nejbližší příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy 
dle dopravních možností pro autobus.
Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli 
místa na území ČR a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících 
si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu 
po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho 
zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte 
v cestovní kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi vám vyjdeme vstříc. 
Pokud by doprava z vámi požadovaného místa možná byla a představovala 
by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme vám tuto službu za adekvátní pří-
platek. Údaje o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož 
i údaj o trase cesty jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy jednotlivých stře-
disek vám sdělí naši prodejní asistenti. 

TRANSFERY V DESTINACI
Doba transferu je uváděna pouze přibližně, neboť je závislá na momentální 
dopravní situaci a dále na množství hotelů na trase a počtu vystupujících 
zákazníků. Transfery mohou být zabezpečeny standardními autobusy, mikro-
busy, v některých případech i vozy taxi apod.

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 nikoliv 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 hodi-
nách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne 
následujícího.
U naprosté většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou je vypsané uby-
tování vždy na 7 nocí a nástupním i posledním dnem pobytu je sobota, resp. 
u některých ubytovacích kapacit neděle. Výjimkou jsou některé ubytovací 
kapacity na Sardinii, u kterých není nutno zcela striktně dodržovat pobyty od/
do soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní a poslední den pobytu zvolit 
libovolně či si vyžádat jinak dlouhé pobyty než celé násobky týdenních. U všech 
pobytů s vlastní dopravou bez rozdílu je možné nastoupit ubytování v první den 
pobytu až v odpoledních či večerních hodinách, zpravidla po 14. až 17. hodině 
a nejpozději do 18. až 22. hodiny. U pobytů s autobusovou dopravou a letec-
kou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních mož-
ností cestovní kanceláře/konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při 
dopravě vlastní. Ubytování musí být ukončeno v poslední den pobytu v ranních 
či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny, ne však před 6. až 9. 
hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit 
i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem 
cestovní kanceláře/konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace k vámi zvo-
lené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových pokynech, na vyžádání vám je 
však rádi poskytneme i předem.

UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá 
a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní 



203

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 ustano-
veními, 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.
CCelá řada kapacit však takovéto hodnocení postrádá, respektive jsou uby-
tovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami ofi ciálně nepoužívá. 
A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocené od do, když kritéria 
pro jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii ofi -
ciálních orgánů v příslušné oblasti.
 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 představám 
a fi nančním možnostem.

Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu uvedeném v nabídce 
zájezdu 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 ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhrad-
ního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu 
zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodr-
žen, 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 cestovní kancelář na ně 
nemá vliv.

Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kre-
ditní 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.
Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích 
jednotek popsat co možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, 
drobné odlišnosti možné (atypické apartmány či pokoje z hlediska skladby 
a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých místností např.jen nábyt-
kovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální 
apartmán pro handicapované, který nemá zástěny sprchového koutu,…) 
a cestovní kancelář nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. 
Současně upozorňujeme, že uvedené údaje o prostornosti jednotlivých uby-
tovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, 
ve výjimečných případech, lišit i o více než 10%. Samostatnou kapitolou jsou 
v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodá-
vaných pod jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu 
spíše jako orientační, protože vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná 
i o několik stovek bytů různých majitelů, popis přesně charakterizující všechny 
možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti 
atd.je doslova nevytvořitelný.
Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci 
konkrétního střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby 
jsou, a to i přesto, že nejsou výslovně uvedeny za poplatek, službami hraze-
nými samostatně. Například se jedná o konzumaci v baru a restauraci, úhradu 

telefonních hovorů a připojení k internetu, poplatky za půjčení kajaku či lodičky 
atd. Současně upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde je nabí-
zen pobyt pro malé děti (věková hranice vždy specifi kována u konkrétní kapa-
city) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší, než je základní cena pobytu, je 
ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje či apartmánu je 
tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné 
na místě-podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři. Dále si dovo-
lujeme poukázat na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších 
povinností. Například se jedná o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmí-
něno používáním koupací čepice a které nejsou otevřeny 24 hodin denně, ale 
pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení vyu-
žívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, 
sauny apod.pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v dopro-
vodu dospělé osoby atd.) nebo o respektování klidu v popoledních a nočních 
hodinách. Upozornit nesmíme opomenout též na velikosti parkovacích míst, 
zejména pak těch garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou 
dimenzována na vozy standardních velikostí a častokrát tedy autům větším 
nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka vůbec žádné. V rámci 
dále nejednou nabízeného ubytování pod „obecným“ názvem (např. „Privátní 
apartmány“, „Residenční komplexy“, „Apartmánové domy“…atd.) je zpravi-
dla zahrnuto velké množství apartmánů v daném středisku. Cestovní kancelář 
nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb 
jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou se jedná o animační programy, 
které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících hlavní sezóny, nebo 
o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen 3 měsíce, tedy cca od poloviny 
června do poloviny září. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny 
zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská 
postýlka, ložní prádlo,….), je nutno uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí 
být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou standardně určeny dětem 
nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší se 
na toto informujte předem. V poslední době je též stále častějším jevem ome-
zení kouření v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích kapacit, 
ale častokrát i na pokojích a v apartmánech, když daná pravidla v tomto ohledu 
je vždy nutno respektovat. Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, 
neposkytuje cestovní kancelář žádný program v místě pobytu. 

DENNÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid 
již zahrnut v základní ceně zájezdu. U apartmánového ubytování však tomu 
vždy není. U některých apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut 
v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč 
při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) 
a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěreč-
ným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapacity jednoznačně vyplývá 
z informací uvedených v nabídce zájezdu. Pokud se jedná o závěrečný úklid 
ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifi kováno výslovně a v případě, 
kdy o závěrečném úklidu hovořeno není, se má za to, že si závěrečný úklid 
provádí zákazníci sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně 
zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je 
zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového 
koše atd. a především kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně 
odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých ubytovacích kapacit 
si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme 
si upozornit na skutečnost, že mohou nastat případné změny úhrad v místě 
pobytu třeba již i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového 
typu i u všech privátních pokojů je v základní ceně zájezdu zahrnut též denní 
úklid. V některých ubytovacích kapacitách (zejména v Bulharsku) se pojmem 
denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.

KAUCE ZA APARTMÁN
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech 
se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako 
jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, případně ve vztahu k závě-
rečnému úklidu. Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či 
destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla 
v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč), ve Špa-
nělsku kolem 100 €. Naopak v Chorvatsku se kauce zpravidla neskládá. Stále 
přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých lze kauci skládat platební kartou či 
pouze jejím prostřednictvím. Informace o výši kauce jsou u převážné většiny 
ubytovacích kapacit uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu a jsou vždy obsahem 
odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou. V čase přípravy nabídky jed-
notlivých zájezdů ze strany cestovní kanceláře panoval v některých zemích a/či 
střediscích nejednotný přístup k pobytovým taxám. Zejména nemálo italských 
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a španělských středisek zvažovalo zavedení povinné pobytové taxy, která je 
v současné době zavedena jen v minimálním počtu lokalit, ale řada dalších 
o jejím zavedení velice vážně uvažuje. U některých kapacit v ceně zájezdu tedy 
pobytová taxa zahrnuta je, u jiných je ale splatná až v místě formou povin-
ného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací 
kapacity naleznete v konkrétní nabídce zájezdu. Zejména vzhledem k Itálii si 
dovolujeme upozornit na skutečnost, že informace uvedené v nabídce zájezdu 
refl ektují stav do době její přípravy a že je tudíž nutné počítat s možnou změnou 
třeba již i pro nadcházející letní sezónu.

Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s pří-
platkem, 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 neod-
povídají 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 nor-
málních hotelových postelí většinou přistýlky.

Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám dopo-
ručujeme 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 vět-
šinou k dispozici.

Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu 
do 12.00 hodin (v některých případech 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 příjezdu 
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 ulo-
žení 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 nemů-
žeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní 
destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb 
a komunikace 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 zaří-
zení 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. odpovídají-
cím 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 pří-
padě technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření 
náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních 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 zařízení, 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 hotelovém 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 pone-
chávat 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 přes-
nost, 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 potřebuje 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, odvo-
dit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedo-
statečnou 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 odsolo-
vaná 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 ubytova-
cím zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase 
ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se z uby-
tovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že pod-
mínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím 
zařízením. 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 ser-
vírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů vyu-
žívajících 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 je zpravidla jednotvárná a nepříliš bohatá, 
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 uvedena forma menu, neznamená to vždy a v kaž-
dém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravo-
vací 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 příslušného 
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 stravova-
cích služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že 
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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 (ces-
tovní doklady, peníze, šeky, platební 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 policii. 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 uby-
tovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjed-
nat speciální individuální připojištění.

KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. 
V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/
vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. 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 někte-
rých 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 opakovaným (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 posky-
tovaných služeb mentalitě obyvatelstva, 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 růz-
ných 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 vzdušnou 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 moř-
ské 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. Hos-
tům s citlivou pokožkou doporučujeme, 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 vyká-
zaných 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.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě návštěvy aquaparku v destinaci, 
můžou platit určitá věková a výšková omezení pro vstup do aquaparku či 
na jednotlivé atrakce. Návštěvník je povinen podřídit se provoznímu řádu 
aquaparku.

SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětr-
nostních podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce 
je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici 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 prů-
vodců, 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 sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, při-
čemž rodiče odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá za zra-
nění vznikající při sportovní činnosti.
Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, pro-
sím, 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. Ani-
mační 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 míst-
nostmi 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. 
Národnostní složení hostů hotelu a jejich chování nelze ze strany cestovní kan-
celáře nijak ovlivnit. 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 považovány za oblíbené 
domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klien-
tům může připadat nepatřičné.
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HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, 
aby se zabránilo obtěžování zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Mys-
lete, 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 leto-
vým 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 (doda-
vatelé, agregáty atd.).

OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očko-
vání proti žluté zimnici při příjezdu ze zemí s výskytem této choroby), nicméně 
doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odborným 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, infor-
mační schůzka a pravidelné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu 
1–2× týdně. U některých typů zájezdů je informační schůzka a průvodcovský 
servis pouze na telefonu. Úkolem průvodce je i spoluorganizování autobusové 
dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a případných výletů. Stálou 
přítomnost průvodce v konkrétním hotelu není možné z časových důvodů zajis-
tit. Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto 
skutečnost našemu průvodci (telefonicky nebo SMS zprávou).
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli 
z dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER 
zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním tele-
fonu průvodce z nejbližší destinace. Pro některé ubytovací kapacity funguje 
přímo v místě naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubyto-
vacích kapacit dalších je průvodce k dispozici přímo v jejich rámci a to buď 
denně či několikrát týdně formou vypsaných úředních hodin. U některých 
ubytovacích kapacit však není průvodce k dispozici vůbec. A především pro 
tyto případy budete vždy vybaveni „mobilním“ telefonním spojením na naše 
pracovníky v ČR, kteří jsou až na výjimky „stále na příjmu“. Ve výjimečných 
případech si cestovní kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny 
průvodcovské služby suplovat prostřednictvím jejího místního partnera.  Prů-
vodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce může klienty dopro-
vázet 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 nábo-
ženských 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. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků se výlet neu-
skuteční. Výše uvedené platí jak pro výlet zakoupený na pobočce cestovní 
kanceláře v ČR, tak i pro výlet zakoupený v destinaci. Zákazník si v případě 
neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu 
ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný 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 odve-
zeni 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 někte-
rých 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 zahr-
nuté 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 pro-
vozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, 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 přesta-
veb, 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 odpo-
vídají 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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Zábava pro vaše děti, 
odpočinek pro vás

FUNTAZIE SPORT ACADEMY
 Výuka sportů pro děti

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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Kde nás najdete  Společná prodejní 
místa CK FISCHER a NEV-DAMA

BEROUN Havlíčkova 5, 266 01  Beroun;
tel.: 311 611 611; beroun@fi scher.cz

BRNO 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

BŘECLAV  Jana Palacha 113/20, 690 02  Břeclav;
tel.: 519 321 004, 777 045 330; breclav@fi scher.cz

ČESKÁ LÍPA  Hrnčířská 859/84, 470 01  Česká Lípa; 
tel.: 487 823 903; ceska.lipa@fi scher.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE ul. Karla IV. 5, 
370 01  České Budějovice; 
tel.: 387 433 777; ceske.budejovice@fi scher.cz
K  Globus, České Vrbné 2327, 370 11 České Budějovice 
tel.: 778 722 972, 387 202 277–278; 
ceske.budejovice.globus@fi scher.cz

HAVÍŘOV Dlouhá třída 903/24a, 736 01 Havířov-město;
tel.: 596 811 381; havirov@fi scher.cz

HODONÍN  Národní třída 267/16, 695 01  Hodonín;
tel.: 518 324 991, 777 045 315; hodonin@fi scher.cz

HRADEC KRÁLOVÉ 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  Zborovská 1510/1, 430 01 Chomutov;
tel.: 474 624 416, 739 316 940; chomutov@fi scher.cz

JIHLAVA Benešova 2, 586 01  Jihlava;
tel.: 567 321 490–1; jihlava@fi scher.cz

KARLOVY VARY Obchodní centrum Fontána, 
Chebská 81A/370, 360 06  Karlovy Vary;
tel.: 353 236 130–1; 739 671 305; 
karlovy.vary@fi scher.cz

KLADNO T.G.M. 295, 272 01  Kladno;
tel.: 312 245 560; kladno@fi scher.cz

KOLÍN Pražská 155, 280 02  Kolín;
tel.: 321 719 718; kolin@fi scher.cz

LIBEREC Jánská 864/4, 460 01  Liberec;
tel.: 482 710 627–8, 608 241 974; liberec@fi scher.cz
K OC Plaza, Palachova 1404/2, 
460 90,  Liberec 1
tel: 778 781 550; liberec.plaza@fi scher.cz

LITOMĚŘICE Na valech 2232/13, 412 01  Litoměřice;
tel.: 416 533 014; 722 931 371; litomerice@fi scher.cz

MĚLNÍK J. Seiferta 147, 276 01  Mělník;
tel.: 315 695 588; melnik@fi scher.cz

MLADÁ BOLESLAV T. G. Masaryka 1084, 
293 01  Mladá Boleslav; 
tel.: 326 735 000, 737 258 112; 
mlada.boleslav@fi scher.cz

MOST Radniční 1, 434 01  Most;
tel.: 476 107 072, 608 380 608; most@fi scher.cz

NÁCHOD Poděbradova 211, 547 01  Náchod;
tel.: 491 426 922; nachod@fi scher.cz

NOVÝ JIČÍN Masarykovo nám. 22, 741 01  Nový Jičín;
tel.: 724 799 788, 556 300 111; novy.jicin@fi scher.cz

OLOMOUC 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 náměstí Republiky 450/17, 746 01  Opava;
tel.: 553 654 792; opava@fi scher.cz

OSTRAVA Antonína Macka 122, 701 00  Ostrava;
tel.: 596 100 100; prodej.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 OC Galerie Tesco, 
Sjízdná 5554/2, 722 00  Ostrava-Třebovice;
tel.: 596 941 334, 731 427 073; 
ostrava.tesco@fi scher.cz

OSTRAVA-ZÁBŘEH Avion Shopping Park, 
Rudná 3114/114, 700 30  Ostrava-Zábřeh;
tel.: 596 729 713, 775 876 266; 
ostrava.avion@fi scher.cz

PARDUBICE třída Míru 62, 530 02  Pardubice;
tel.: 466 611 006, 731 427 084; pardubice@fi scher.cz

PELHŘIMOV Růžová 38, 393 01  Pelhřimov
tel.: +420 775 876 143; pelhrimov@fi scher.cz

PÍSEK Havlíčkovo náměstí 95, 397 01  Písek;
tel.: 737 587 857, 382 224 120; pisek@fi scher.cz

PLZEŇ Americká 46, 301 15  Plzeň;
tel.: 377 236 538, 777 752 613; plzen@fi scher.cz
K OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00,  Plzeň-Černice
Tel. : 778 770 58-9; plzen.olympia@fi scher.cz

PRAHA 1 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 Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 10, 
120 00  Praha 2; 
tel.: 222 519 338; karlovo.nam@fi scher.cz

PRAHA 4 GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 
140 62  Praha 4;
tel.: 234 071 501–4; prodej.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 Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro), 
158 00  Praha 5 – Stodůlky;
tel.: 251 512 648, 739 239 171; butovice@fi scher.cz

PRAHA 9 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 Europark, Nákupní 389/3 (přízemí), 
102 00  Praha 10 – Štěrboholy;
tel.: 272 651 892; europark@fi scher.cz

PROSTĚJOV T. G. Masaryka 30, 796 01  Prostějov;
tel.: 774 106 771; prostejov@fi scher.cz

PŘÍBRAM Hypermarket ALBERT, Brodská 496/5, 
261 01  Příbram 8;
tel.: 318 639 037–8; pribram@fi scher.cz

ŠUMPERK Obchodní centrum SAN, Hlavní tř. 20/3061, 
787 01  Šumperk;
tel.: 583 210 167; sumperk@fi scher.cz

TÁBOR tř. 9. května 1576, 390 02  Tábor;
tel.: 774 629 010, 775 876 143, 778 722 965; 
tabor@fi scher.cz

TEPLICE ul. 28. října 780/10, 415 01  Teplice;
tel.: 417 535 777; teplice@fi scher.cz

TRUTNOV Havlíčkova 9, 541 01  Trutnov;
tel.: 777 602 004, 499 818 308; trutnov@fi scher.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ Zelný trh 1514, 
686 01  Uherské Hradiště;
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5; 
uherske.hradiste@fi scher.cz

ÚSTÍ NAD LABEM Mírové náměstí 3097/37, 
400 01  Ústí nad Labem;
tel.: 475 201 080, 775 876 105; usti@fi scher.cz

ZLÍN tř. T. Bati 481, 760 01  Zlín;
tel.: 577 214 122–3, 608 241 977; zlin@fi scher.cz

ZNOJMO Velká Michalská 1, 669 01  Znojmo;
tel.: 515 248 810; znojmo@fi scher.cz

ČESKÁ REPUBLIKA

BRATISLAVA Lazaretská 13, 811 08  Bratislava;

tel.: +421 252 731 264; bratislava@fi scher.sk

KOŠICE Alžbětina 22, 040 01  Košice;

tel.: +421 556 226 608; kosice@fi scher.sk

NITRA ZOC MAX Nitra, Chrenovská 1661/30,  

949 01  Nitra;

tel.: +421 376 523 414; nitra@fi scher.sk

TRNAVA Hlavná 22, 917 01  Trnava;

tel.: +421 335 936 696; trnava@fi scher.sk

ŽILINA Makovického 7/A, 010 01  Žilina;

tel.: +421 415 680 207; zilina@fi scher.sk

SLOVENSKO
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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; 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; DOMAŽLICE K Barbora 

Šešulková - SUNNY.CZ, Náměstí míru 129, xbarax@seznam.cz, 721 177 828; FRÝDEK-MÍSTEK K Renata Sikorová – CA SLUNÍČKO, Nádražní 1100, caslunicko@802.cz, 558 629 104; HAVLÍČKŮV 

BROD K M TOUR s.r.o, Dolní 227, mtour@mtour.cz, 569 420 347; HLUČÍN K Anna Tröstrová - CIMEA TRAVEL, Mírové náměstí 5/5, cimeatravel@seznam.cz, 595 042 240; CHEB K Alexandra 

Levorová, Svobody 144/27, cavrbova@centrum.cz, 354 426 107; 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 ZÁJEZDY Jičín, s.r.o., Židovská 68, info@zajezdyjicin.cz, 724 787 978; JINDŘICHŮV HRADEC K Dana Hronová, 

Růžová 40/II, info@neptuntour.cz, 384 321 649; 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 Roman Machálek - 

Kralupy Travel, Mostní 747, kralupy@kralupytravel.cz, 315 720 197; KROMĚŘÍŽ K FRČÍME s.r.o., třída 1. Máje 281, frcime@frcime.cz, 573 331 473; KUTNÁ HORA K Jiří Holoubek, Sokolská 601, 

ck@autocombi.cz, 327 513 078; KYJOV K Jana Ďurinová – CA ZLATÁ  ULIČKA, T. G. M. 234, janadurinova@seznam.cz , 518 612 123; LANŠKROUN K Miloš Morávek – CA TREFA, Hradební 316, 

trefa@trafa-ca.cz, 465 635 473; LITOMYŠL K Eva Štěpánková - CA LA PLAYA, Bělidla 1058, calaplaya@seznam.cz, 605 161 873; 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; NYMBURK K MONATOUR a.s., Náměstí 

Přemyslovců 169, nymburk@monatour.cz, 325 512 597; ORLOVÁ-LUTYNĚ K Věra Ježová, Masarykova třída 1325, vjezova@iol.cz, 596 516 387; 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 Jana Koutová - CA RASTA, Husovo náměstí 264, rastaca@seznam.cz, 605 423 182; 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 Daniela Matyšková - CA M Sport, 

Nám. Budovatelů 1407, camsport@seznam.cz, 733 537 287; 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; TANVALD K Klára Šourková - 

Bezvacestovani.cz, Krkonošská 90, info@tanvald.com, 602 818 543; TŘEBÍČ K Petr Hájek - CA LOSTRIS, Karlovo nám. 33, zajezdy@lostris.cz, 568 844 281; TŘINEC K Cestovní agentura 

BESKYD-EURO, s.r.o., Palackého 397, info@diskonttravel.cz, 558 997 200; 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 Polehňová - J-D.TOUR, Františkánská 1241, jdtour@jdtour.cz, 572 540 946; 

VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ K CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, ca.lastminute@seznam.cz, 571 610 111; 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 LOSENKA s.r.o. – TRANZITtour, 

Havlíčkovo nám. 152/4, info@tranzittour.cz, 566 620 102

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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Proč je ERV Evropská 
správnou volbou?
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 100 let.  
Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center  
pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. 750 tisíc klientů 
ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

To nejlepší pro  

klienty CK Fischer!

www.ERVpojistovna.cz




