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Úvodní slovo
› Vážení klienti,

exotická dovolená, to je mimořádný, netradiční zážitek. Dovolte mi, abych vás 
přivítala při čtení katalogu, prostřednictvím kterého můžete do světa vašich 
exotických zážitků nahlédnout.
 
Hřejivé slunce, bílé pláže, palmy a křišťálově čisté moře,to vše je nedílnou 
součástí exotické dovolené. Také ale bezchybný servis a skvělé služby. Na dalších 
stranách se můžete přesvědčit, že nabídka našich služeb je skutečně unikátní. 
 
Vybírat můžete z několika desítek destinací a stovek hotelů v Americe, 
Karibiku, Africe, Asii a Oceánii. Horkou novinkou nadcházející sezony je 
například nové letovisko Samana v oblíbené Dominikánské republice, které 
láká návštěvníky překrásnou přírodou a nádhernými plážemi, doposud 
nedotčenými masovým cestovním ruchem. 
 
I letos jsme kladli ta nejpřísnější měřítka nejen na kvalitu všech nabízených 
hotelů, ale i vaše zkušenosti s tamním personálem, kuchyní nebo nabídkou 
sportovních a relaxačních aktivit. Chceme, aby už vaše cesta byla příjemným 
zážitkem, proto vás do většiny destinací přepravíme komfortními linkami 
nejprestižnějších světových společností – například mnoha mezinárodními 
oceněními ověnčené společnosti Emirates. Na cestu se přitom můžete vydat 
nejen z Prahy, ale i z Vídně nebo Mnichova. 
 
Rozhodně bych vám přitom chtěla doporučit nákup dovolené v rámci prvního 
momentu, kdy je nabídka nejširší.
 
Ať už budete vybírat kdykoli, já a tým mých kolegů jsme vám neustále k dispozici. 
Zavítat můžete do kterékoli pobočky v České republice či na Slovensku, zavolat 
na bezplatnou infolinku 800 12 10 10 nebo navštívit internetové stránky 
www.fi scher.cz, kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.
 
Vítejte ve světě vašich exotických zážitků! 
 

Přeji vám příjemnou dovolenou

Jolana Zavadilová
ředitelka sekce zájezdů
do exotických destinací
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Poznejte místa jako stvořená 
pro dovolenou › Mapa destinací
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Dominikánská republikaDominikánská republika
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Přehled hotelů › Vyberte si svůj ideální hotel
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? Níže naleznete přehledný seznam hotelů 

s podrobnými údaji, ze kterého si vyberte ten pravý podle svých požadavků.

Spojené arabské emiráty

Ras Al Khaimah

Al Hamra Fort ccccc P 2 41

Al Hamra Palace Beach Resort cccc P 2 42

Al Hamra Village cccc P 2 43

Bin Majid Beach Hotel ccc P 1 48

Double Tree By Hilton ccccc P 2 41

Funtazie klub Bin Majid Beach Resort cccd P 2 44

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc P 2 36

Rixos Bab Al Bahr ccccc P 39

The Cove Rotana Resort ccccc P 2 40

Waldorf Astoria ccccc P 2 38

Fujairah

Fujairah Rotana ccccc P 1 47

Iberotel Miramar Al Aqah ccccc P 2 48

Le Meridien Al Aqah ccccc P 2 46

Dubaj

Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc 2 59

Arabian Park cccd 61

Atlantis The Palm cccccd P 2 54

Burj Al Arab cccccc P 2 51

Dhow Palace cccc 1 62

Hilton Dubai Jumeirah Resort ccccc P 1 58

Jumeirah Beach ccccc P 2 53

Le Meridien Mina Seyahi ccccc P 2 57

Madinat Jumeirah cccccd P 2 52

Melia Dubai ccccc 1 60

Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc P 2 56

Umm Al Quwain

Umm Al Quwain Beach ccc P 2 62

Abú Dhabi

Al Raha Beach ccccc P 2 ☎ 67

Centro Capital Centre ccc ☎ 69

Grand Millennium Al Wahda ccccc ☎ 69

Hilton Abu Dhabi ccccc P 1 ☎ 68

Park Hyatt Abu Dhabi ccccc P 1 ☎ 65

St. Regis Saadiyat Island Resort ccccc P 1 ☎ 66

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Dominikánská republika

Punta Cana

Barceló Bavaro Beach ccccc P 82

Barceló Bavaro Palace Deluxe & Club Family ccccc P 4 80

Barceló Dominican Beach cccc P 2 92

Barceló Punta Cana cccc P 2 90

Breathless Punta Cana ccccc P 94

Dreams Palm Beach ccccc P 2 86

Excellence Punta Cana ccccc P 95

Grand Bahia Principe Punta Cana ccccc P 2 87

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ccccc P 4 84

IFA Villas Bavaro Resort & Spa cccc P 2 91

Memories Splash Punta Cana cccc P 2 89

Now Larimar Punta Cana ccccc P 2 85

Paradisus Palma Real Resort ccccc P 2 78

Paradisus Punta Cana Resort ccccc P 2 83

Royalton Punta Cana Resort & Casino ccccc P 2 88

The Reserve Paradisus Palma Real Resort ccccc P 2 79

Whála! Bavaro ccc P 2 93

Samana / Cayo Levantado

Grand Bahia Principe Cayo Levantado ccccc P 96

Grand Bahia Principe Cayacoa ccccc P 97

Grand Bahia Principe El Portillo ccccc P 2 98

Grand Paradise Samaná Beach Resort cccc P 2 99

Bayahibe

Catalonia Grand Dominicus cccc P 2 101

Dreams La Romana Resort & Spa ccccc P 2 100

La Romana

Grand Bahia Principe La Romana ccccc P 2 102

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Kuba

Varadero

Be Live Las Morlas cccc P 1 121

Be Live Turquesa cccc P 1 122

Blau Marina Varadero cccc P 1 120

Blau Privilege Cayo Libertad ccccc P 116

Club Tropical ccd P 1 123

Iberostar Varadero ccccc P 2 111

Meliá Peninsula Varadero ccccd P 2 117

Memories Varadero Beach Resort cccc P 2 118

Ocean Varadero El Patriarca ccccc P 2 114

Paradisus Varadero Spa ccccc P 2 112

Royal Hicacos Resort & Spa ccccc P 115

Sol Sirenas Coral cccc P 2 119

Villa Tortuga ccc P 1 123

Cayo Santa María

Memories Paraiso Azul ccccc P 2 ☎ 126

Royalton Cayo Santa Maria ccccc P ☎ 125

Cayo Largo

Sol Cayo Largo cccc P 1 ☎ 124

Cayo Coco

Memories Caribe Beach Resort cccc P 2 ☎ 128

Memories Flamenco Beach Resort ccccc P 1 ☎ 127
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Karibské ostrovy

Jamajka – Negril

Beaches Negril Spa & Beach Resort ccccc P 2 136

Grand Lido Negril ccccc P 137

Merril’s Beach Resort ccc P 1 138

RIU Club Negril cccc P 1 138

Sandals Negril ccccc P 135

Jamajka – Montego Bay

Secrets St. James / Wild Orchid ccccc P 139

Jamajka – Runaway Bay

Grand Bahia Principe Jamaica ccccc P 2 140

Jamajka – Whitehouse

Sandals Whitehouse European Village & Spa ccccc P 134

Antigua – Dickenson Bay

Sandals Grande Antigua Resort & Spa ccccc P 141

St. Lucia – Castries

Sandals La Toc Golf Resort & Spa  ccccc P 142

Aruba – Palm Beach

Occidental Grand Aruba ccccc P 2 143

Bahamy – Great Exuma

Sandals Emerald Bay ccccc P 144

Bahamy – Nassau

Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island ccccc P 145

Superclub Breezes Bahamas ccc P 146

Bahamy – Harbour Island

Coral Sands cccc P 146

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Mexiko

USA – Florida

Cancún

Barceló Tucancún Beach cccc P 2 156

Dos Playas ccd P 1 157

Dreams Cancun Resort & Spa ccccc P 2 154

Gran Caribe Real Resort & Spa ccccc P 2 155

The Royal Cancún cccccd P 153

Playa del Carmen

Real Playa del Carmen cccd P 2 166

Sandos Caracol Eco Resort & Spa cccc P 2 165

The Royal Playa del Carmen cccccd P 163

Riviera Maya

Barceló Maya Caribe Beach ccccc P 2 160

Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort ccccc P 164

Dreams Tulum Resort & Spa ccccc P 2 159

Grand Bahia Principe Tulum ccccc P 2 161

Now Jade Riviera Cancun ccccc P 2 158

Ocean Coral Turquesa ccccc P 2 162

Miami

Days Thunderbird ccd P 2 171

Modrian South Beach ccccd P 1 170

Solé on the Ocean cccd P 4 171

Fort Lauderdale

B Ocean Fort Lauderdale cccc P 1 173

Hilton Fort Lauderdale Beach Resort cccc P 2 174

The Westin Diplomat Resort & Spa ccccc P 2 172

Orlando

Buena Vista Suites cccc 2 175

Disney's All Star Movies Resort ccc 2 176

JW Marriottt Grand Lakes ccccc 2 175

Sheraton Vistana Resort cccc 4 176
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Thajsko

Pattaya

Grand Jomtien Palace cccd P 1 191

Jomtien Palm Beach cccc P 1 190

Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa cccd P 1 191

Ravindra Beach Resort & Spa cccc P 2 189

Sea Sand Sun Resort & Spa ccccd P 2 188

Cha-Am / Hua Hin

Asara Villa & Suite ccccc P 1 192

The Regent Cha-Am Beach Resort cccc P 1 193

Ostrov Samui

Ayodhya Villas & Spa ccc P 2 201

Ibis ccc P 2 202

Melati Beach Resort & Spa ccccc P  2 196

Renaissance Koh Samui Resort & Spa ccccc P 1 197

Samui Buri Beach Resort ccccd P 2 198

Samui Palm Beach Resort cccc P  1 199

Saree Samui cccc P 1 200

Ostrov Koh Phangan

Havana Beach Resort ccc P 1 203

Khaolak

JW Marriott Khaolak ccccc P 2  206

Khaolak Bhandari Resort & Spa cccd P 1  208

Sensimar Khaolak Beachfront Resort cccc P  207

Ostrov Phuket

Burasari cccc P 1 208

Duangjitt Resort & Spa cccc P  1 214

JW Marriott Phuket Resort & Spa ccccc P 1  209

Kamala Beach Resort cccc P 212

Katathani Beach Resort ccccd P 1 211

Renaissance Phuket Resort & Spa ccccc P 1 210

Sunwing Resort Kamala Beach cccc P 2 213

Ostrov Koh Phi Phi

Holiday Inn Resort cccc P 1 216

Ostrov Koh Lanta

Layana Resort & Spa ccccc P  215

Krabi

Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach cccc P 1 218

Rayavadee ccccc P 1 217
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Vietnam

Danang / Hoi An

Furama Resort Danang ccccc P 1 225

Phan Thiet

Phu Hai Resort cccc P 1 227

Princess d’Annam Resort & Spa ccccc P 1 226

Saigon Muine Resort cccc P 1 228
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Indonésie

Ostrov Bali

Club Bali Mirage cccd P 1 240

Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc P 1 239

Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc P 1 235

Melia Benoa cccc P 2 237

Nikko Bali Resort & Spa ccccc P 2 236

Sanur Beach cccc P 1  238

Ostrov Trawangan

Vila Gracia ccc P 2 242

Ostrov Lombok

Novotel Lombok cccc P 1 241

The Santosa Villas & Spa Resort cccc P 1  242

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Malajsie

Ostrov Pangkor Laut   

Pangkor Laut Resort ccccc P 1 248

Ostrov Borneo

Nexus Resort & Spa Karambunai ccccc P 1 249

Ostrov Pulau Gaya

Gaya Island Resort ccccc P 1  250

Ostrov Langkawi

Berjaya Langkawi Resort cccc P 1 252

The Datai ccccc P 1 251

Ostrov Penang   

Holiday Inn Resort cccc P 1 252
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Mauricius

Mauricius

Dinarobin Spa & Golf cccccd P 2 257

Heritage Awali ccccc P 2 271

Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ccccc P 2 270

Le Canonnier cccc P 1 263

Le Mauricia cccc P 1 262

Le Victoria ccccd P 2 261

LUXa Belle Mare ccccc P 2 265

LUXa Grand Gaube ccccd P 1 266

LUXa Le Morne ccccc P 1 264

Merville Beach cccd P 1 268

Paradis cccccd P 2 256

Paradise Cove Boutique cccc P 272

Shandrani ccccc P 1 258

Trou Aux Biches cccccd P 1 260

Tamassa cccc P 1 267

Tropical Attitude cccd P 1 274

Veranda Paul & Virginie cccd P 1 269

Zilwa Attitude cccc P 273

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Seychely

Seychely – ostrov Mahé

Coral Strand Smart Choice ccc P 1 282

Ephelia Resort cccc/ccccc P 1 280

Kempinski Seychelles Resort ccccc P 1 279

Le Méridien Barbarons cccc P 2 281

Le Méridien Fisherman’s Cove ccccc P 1 278

Seychely – ostrov La Digue

Le Domaine de L’Orangeraie ccccd P 2 283

Seychely – ostrov Praslin

Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc P 2 285

Indian Ocean Lodge ccc P 2 286

Lémuria Resort ccccc P 1 284

Seychely – ostrov Desroches 

Desroches Island ccccc P 2 290

Seychely – ostrov Sainte Anne

Sainte Anne Resort & Spa cccccd P 1 288

Seychely – ostrov Silhouette

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc P 2 287

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Reunion

Reunion

Diana Dea Lodge & Spa cccc 1 299

LUXa Ile de la Reunion ccccc P 1 296

Le Nautile ccc P 1 295

Le Récif ccc P 1 294

Le Vieux Cep ccc 1 295

Palm & Spa cccc P 1 298

Saint Alexis cccc P 1 300

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Srí Lanka

Srí Lanka

Bentota Beach cccc P 1 309

Citrus Hikkaduwa ccc P 1 312

Club Bentota cccd P 1 311

Chaya Blu cccd P 1 312

Chaya Tranz cccc P 1 310

Weligama Bay Resort cccc P 2 308

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Maledivy

Maledivy

Centara Grand Island Resort & Spa ccccd P 1 321

Constance Moofushi Resort ccccc P 1 319

Holiday Island cccc P 1 324

Jumeirah Vittaveli Maldives cccccc P 1 318

Kanuhura cccccc P 1 317

Kuredu Island Resort cccc P 1 326

LUXa Maldives ccccc P 1 320

Paradise Island Resort & Spa cccc P 1 325

Royal Island Resort & Spa ccccd P 1 322

Sun Island Resort & Spa cccc P 1 323

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Keňa

Diani Beach

Indian Ocean Beach Club cccc P 1 334

Southern Palms cccc P 1 333

Malindi

Sandies Tropical Village Resort cccc P 1 334

Bamburi Beach

Bamburi Beach ccc P 1 335

Serena ccccc P 1 332

Whitesands cccc P 1 336

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Zanzibar

Nungwi

Diamonds La Gemma Dell’Est ccccc P 1 341

Royal Zanzibar ccccd P 1 342

Kiwengwa

Sandies Mapenzi Beach Club cccd P 1 344

Sultan Sands Island Resort ccccd P 1 343

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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QR kód › Stáhněte si rychle a pohodlně aktuální ceny
Chcete se dozvědět více o aktuální ceně zájezdu a volných termínech?
Všechny informace získáte rychle a pohodlně do svého mobilního telefonu pomocí QR kódu. Každý hotel má svůj vlastní 
QR kód, který naleznete v dolním rohu na stránce příslušného hotelu.

Co potřebujete k přečtení QR kódu?
Jestliže chcete číst QR kódy, stačí mít mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečku QR kódů a připojení k internetu. 
Čtečka QR kódů je aplikace pro chytré telefony, kterou si nainstalujete do svého mobilu pomocí služby pro stahování aplikací 
příslušející vašemu typu telefonu.

Jak načíst QR kód?
Stačí spustit aplikaci a načíst kód umístěný na okraji stránky. Aplikace vás pak sama přesměruje na internetovou stránku, 
kde naleznete potřebné informace včetně aktuálních cen a volných termínů.

Hodnocení hotelů › Názory našich klientů
Nejste ještě rozhodnuti, který hotel zvolit? Podívejte se na hodnocení našich klientů. V rámci dotazování 

po návratu z dovolené můžete u jednotlivých hotelů vidět průměrnou známku na stupnici od jedné do pěti, 

co se týče ubytování, stravy, okolí, pláže nebo ceny zájezdu.

Vzorový příklad: Naši klienti hodnotí (125)  4,5

Francouzská Polynésie

Tahiti

Le Méridien Tahiti cccc P 1 348

Bora Bora

Maitai Polynesia ccc P 1 351

Le Méridien Bora Bora cccc P 1 349

Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa ccccd P 2 350

Moorea

Moorea Pearl Resort & Spa cccc P 2 352

  Destinace/hotel Pláž Dítě Sport Extra Strana
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Malý okruh Kubou 6/5 příroda, kultura, pobyt u moře čeština 109

Velký okruh Kubou 12/11 příroda, kultura, pobyt u moře čeština 108

Velký okruh Thajskem 12/10 příroda, kultura čeština 180

Za krásami ostrovů jižního Thajska 12/10 příroda, pobyt u moře čeština 181

Miniokruh jižní Vietnam 12/10 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 223

Vietnamem od severu k jihu 12/10 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 222

Bali – ostrov úsměvů 12/10 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 233

Přírodní krásy indonéských ostrovů 17/14 příroda, pobyt moře čeština 233

Kuba

Thajsko

Vietnam

Indonésie

Okruh
Počet 

dní/nocí
Charakteristika

Průvodcovský 
servis

Strana
katalogu

Okruh
Počet 

dní/nocí
Charakteristika

Průvodcovský 
servis

Strana
katalogu

Okruh
Počet 

dní/nocí
Charakteristika

Průvodcovský 
servis

Strana
katalogu

Okruh
Počet 

dní/nocí
Charakteristika

Průvodcovský 
servis

Strana
katalogu

Přehled okruhů › Vyberte si svůj poznávací zájezd
Na následujících stránkách naleznete kompletní přehled všech poznávacích okruhů. V naší nabídce si vybere 

každý. Připravili jsme pro vás okruhy na prodloužený víkend i na několik dní, skupinové i individuální. Ať už 

cestujete za kulturou, památkami, přírodními krásami, vynikající gastronomií, nebo za nákupy, čekají vás vždy 

nezapomenutelné zážitky. Většina okruhů je navíc s českým průvodcem.
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Srí Lanka – okruh objevení ráje 14/12 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 306

V srdci Srí Lanky 14/12 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 304

Keňou křížem krážem 10/9 příroda, pobyt u moře angličtina 331

Masai Mara 3/2 příroda angličtina 330

Tsawo West 3/2 příroda angličtina 330

Tanzanie – týden uprostřed divočiny 7/6 příroda  angličtina 340

Srí Lanka

Keňa

Tanzanie

Okruh
Počet 

dní/nocí
Charakteristika

Průvodcovský 
servis

Strana
katalogu

Okruh
Počet 

dní/nocí
Charakteristika

Průvodcovský 
servis

Strana
katalogu

Okruh
Počet 

dní/nocí
Charakteristika

Průvodcovský 
servis

Strana
katalogu



20 Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Jsme tu pro vás
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 na e-mailu: info@fi scher.cz.

Rozumíme vám
Garantujeme vám profesionální přístup v každém okamžiku. Naším cílem je 
připravit dovolenou přesně podle vašich přání.

Dovolená pro každého
Naše portfolio dokáže uspokojit všechny typy zákazníků. Rodiny s dětmi, individuální 
cestovatele, sportovce, seniory i zájemce o eurovíkendy nebo plavby na luxusních lodích.

Proč jet na dovolenou s námi
› Vaše cestovní kancelář
Jsme jedna z prvních cestovních kanceláří na českém trhu. Od začátku vytváříme standardy nejvyšší kvality, 

přinášíme to nejlepší a inspirujeme ostatní. Řídíme se jednoduchým heslem: nabízíme víc než dovolenou, vytváříme 

svět vašich zážitků. 

Vy máte v tomto světě nejdůležitější roli. My tu svou vidíme v poskytování nejkvalitnějších služeb, v profesionálním 

zázemí, v umění naslouchat a porozumět vašim přáním. Od prvních úvah, kde dovolenou strávíte, až po bezproblémový 

návrat, vždy usilujeme o vaši maximální spokojenost.

   Ve světě vašich zážitků dostáváte vždy něco navíc
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Postaráme se o vás
Ať už budete vybírat destinaci, hotel, či doplňkovou službu, vždy budete cítit, že 
jste pro nás váženými klienty, kteří dostávají něco navíc. Máme nejširší nabídku 
doplňkových služeb, od parkování na letišti až po zajištění speciálního vybavení 
na pokoj pro vaše nejmenší.

Přinášíme novinky, inspirujeme
Jako první jsme zavedli internetový on-line prodej. Jako první jsme přišli s dětskými 
animačními kluby nebo mezinárodním systémem garancí za kvalitu služeb (ITQ 
Kodex). Neustále přinášíme novinky, které se stávají standardem nejvyšší kvality.

Máme zkušené a kvalitní delegáty
Disponujeme širokou sítí delegátů, kteří se v destinaci postarají o váš komfort 
a pohodlí. Jsou připraveni vám s čímkoli pomoci – poradit, doporučit nebo zařídit, 
a to po celou dobu pobytu.

Garantujeme kvalitu
Spolupracujeme s více než 600 prověřenými hotely. Pravidelně kontrolujeme 
nejvyšší kvalitu. Naši klienti dostávají vždy to nejlepší. V případě jakýchkoli 
problémů přichází na řadu systém kompenzací.

Vždy aktuální nabídka
Ať už zvolíte výhodný nákup během 1. momentu, nebo čekáte na skvělý tip 
na poslední chvíli, vždy pro vás máme pestrou, neustále aktualizovanou nabídku.

Největší cestovní skupina v ČR
Cestovní skupina FISCHER vznikla v roce 2011 spojením Cestovní kanceláře 
FISCHER, specialisty na letní dovolenou u moře, s cestovní kanceláří SKI TRAVEL 
(NEV-DAMA), jedničkou na trhu lyžařských zájezdů. V letech 2011 i 2012 dosáhla 
skupina v oblasti výjezdové turistiky téměř čtvrt milionu klientů a tržeb dosahujících 
3 miliard korun. Od roku 2012 je třetí obchodní značkou cestovní skupiny PRIVILEQ, 
organizátor luxusních dovolených po celém světě, a cestovní agentura eTravel.cz, 
která patří mezi největší internetové prodejce zájezdů na českém trhu. Cestovní 
skupina FISCHER je členem fi nanční a investiční skupiny KKCG.

O své peníze nikdy nepřijdete
Cestovní kancelář FISCHER je pojištěna proti úpadku. To pro vás znamená jistotu, 
že nikdy nepřijdete o své peníze a že se vždy dostanete zpět domů. Máme pojistku 
proti úpadku u ERV 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.

ERV pojišťovna, a. s.
(ERV Insurance Co.)

Křižíkova 237/36a
CZ – 186 00 Praha 8

Člen (Member of)
EUROPEAN TRAVEL 
INSURANCE GROUP

Zakládající člen (Member of)
ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN

IČ 49240196 (Reg. No.)

Obchodní rejstřík 
Městský soud v Praze
Oddíl B, vložka 1969

Telefon
Telefax
E-mail
Internet

(+420) 221 860 860
(+420) 221 860 100
klient@ervpojistovna.cz
www. ervpojistovna.cz

POJISTKA

k pojistné smlouvě č. 1180000028
na pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře

Pojistitel: ERV pojišťovna, a. s.
se sídlem Křižíkova 237/36a, 186 00  Praha 8
IČ 492 40 196

Pojistník, pojištěný: Cestovní kancelář FISCHER, a. s.
se sídlem Na Strži 65/1702, CITY EMPIRIA
140 62  Praha 4 - Nusle
IČ 261 41 647

Pojistitel potvrzuje, že pojistník uzavřel ve smyslu zákona č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, 
v platném znění, pojistnou smlouvu na pojištění záruky pro případ 
úpadku cestovní kanceláře. 

Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojištěný z důvodu svého úpadku 

a.) neposkytne zákazníkovi, na kterého se vztahuje cestovní smlouva 
uzavřená s pojištěným (dále jen „oprávněná osoba“), dopravu 
z místa pobytu v zahraničí do České republiky, pokud je tato 
doprava součástí zájezdu,

b.) nevrátí oprávněné osobě zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu 
v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo

c.) nevrátí oprávněné osobě rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu 
a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd 
uskutečnil pouze z části.

Počátek pojištění: 1. 1. 2011

Pojistné období: 1. 1. 2013 – 31. 12. 2013

Pojištění se sjednává na dobu neurčitou. 

Pojištění se řídí Pojistnými podmínkami pojištění záruky pro případ 
úpadku cestovní kanceláře PP-INS-1009 a pojistnou smlouvou.

V Praze dne 29. 8. 2012

………………………………………………
Za ERV pojišťovnu, a. s.
JUDr. Vladimír Krajíček, generální ředitel
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Letní dovolená u moře
Odpočiňte si u moře v oblíbených destinacích a užijte si sluníčka, nádherných 
pláží a průzračného moře. Z naší nabídky si vyberou rodiny s dětmi i jednotlivci, 
příznivci klidné dovolené i milovníci zábavy a nočního života. Poznávejte nová místa, 
relaxujte, sportujte a dělejte jen to, na co máte chuť. 

Zimní dovolená u moře
I v zimě si můžete dopřát slunce, vysoké teploty a moře. Leťte se zahřát třeba 
na Kanárské ostrovy, do Spojených arabských emirátů nebo do Egypta.

Exotická dovolená kdykoliv v roce
Užijte si exotickou dovolenou a poznejte nejkrásnější místa světa. Čeká vás 
panenská příroda, skvostné bílé pláže a čisté tyrkysové moře. Objevte rajská 
místa naší země, ochutnejte exotickou kuchyni nebo se seznamte s místní historií, 
kulturou i zvyky a zažijte chvíle, na které nezapomenete. 

Rodinná dovolená u moře
s Funtazie klubem
Funtazie klub je dětský svět plný radosti, her a hlavně legrace. Spolu s našimi 
českými animátory se ve Funtazii nikdo nenudí. Funtazie je hravá, dobrodružná 
i bláznivá. Prostě geniální! Veškeré činnosti jsou přitom přizpůsobeny nárokům 
dětí – věku, schopnostem i možnostem. A zatímco je o ně i jejich zábavu postaráno, 
vy se můžete slunit na pláži, koupat v průzračném moři, relaxovat a užívat si 
odpočinku a pohody. Díky dětskému Funtazie klubu zažije celá rodina prázdniny, 
na které se nezapomíná.

Vyberte si z našeho světa zážitků
› Produktové portfolio
S námi nad svou vysněnou dovolenou nemusíte váhat. Vyberte si z naší široké produktové nabídky zájezdů nebo si 

vymyslete dovolenou úplně podle svých představ. My vám ji pomůžeme naplánovat.
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Dovolená u moře s dětmi do 4 let
v Baby Funtazie klubu
Prožijte ideální dovolenou u moře s vašimi nejmenšími! Ať už jste nastávající 
maminky, nebo pyšní rodiče malých nezbedů, s Baby Funtazie klubem si můžete 
na dovolené vychutnat slunce, moře, relaxaci, sport i zábavu. Připravili jsme pro 
vás navíc pestrý program s odborníky zaměřený na výchovu, péči a správný vývoj 
dítěte. Vybrali jsme oblíbené destinace s hotely s nejlepším rodinným zázemím.

Aktivní dovolená u moře
s programem Fun & Active
Fun & Active je jedinečný koncept Cestovní kanceláře FISCHER pro trávení aktivní 
dovolené pro všechny věkové skupiny. Veškeré aktivity vedou naši zkušení 
animátoři. Fun & Active není běžná hotelová animace. S Fun & Active vás čeká celá 
řada sportovních i zábavních aktivit. Nezáleží na tom, zda jedete sami, s partnerem, 
nebo s přáteli, nezáleží ani na věku. Fun & Active je pro všechny.

Aktivně v každém věku
Pro jedince i páry starší 55 let jsme připravili aktivní program na míru 
Fun & Active 55+. Program kombinuje sportovní aktivity, pobyt u moře a animační 
program v češtině. Každý den probíhají nejrůznější relaxační a kulturní aktivity. 
Termíny zájezdů se plánují mimo hlavní sezonu, kdy nejsou v destinaci nesnesitelná 
vedra. Mezi hlavní výhody patří například rozšířený průvodcovský servis, blízkost 
zastávek autobusové dopravy, kvalitní lékařská péče či asistence animátora 
pro překlad.

Dovolená s dětmi v Disneylandu
Disneyland v Paříži – jedna z nejoblíbenějších destinací v Evropě. Svět Disneylandu 
má několik částí – Disneyland® Park, Walt Disney’s Studios® Park a Disney Village. 
Disneyland® Park vás vtáhne do světa kouzel a pohádek Disney. Ve Walt Disney’s 
Studios® Parku proniknete do zákulisí natáčení Disneyho fi lmů, pohádek a příběhů. 
V Disney Village zábava nikdy nekončí. Ani v době, kdy jsou Disney parky zavřené. 
Zábavní čtvrti jsou otevřeny dlouho do noci. Obchody, restaurace, kina, tanec nebo 
živou zábavu si užije celá rodina. Zjistěte, proč v Disneylandu zábava nikdy nekončí!

Za poznáním do celého světa!
Poznávání je krásná, ale také příjemně náročná aktivita. Z naší nabídky poznávacích 
cest si vybere každý, možností je celá řada. Poznejte věhlas a slávu evropských 
metropolí i exotické země celého světa. Máme pro vás poznávací okruhy 
i kombinované programy spojené s odpočinkem a pobytem u moře. Samozřejmostí 
jsou prověřené trasy a programy, profesionální průvodci a vysoký standard služeb.

Eurovíkendy
Udělejte si malou dovolenou a vydejte se na pár dní za poznáním, panenskou 
přírodou, kulturou, historií nebo relaxací. S námi můžete poznávat slavná místa, 
zhlédnout proslulé muzikály, načerpat nové síly v blahodárných lázních, zažít 
světová sportovní utkání nebo se podívat třeba do Disneylandu. Eurovíkend vám 
vždy naplánujeme podle vašich individuálních přání.

Dovolená s golfem
Užijte si golf na pobřeží a vychutnejte si mistrovské golfové resorty pro profesionály 
i golfové začátečníky. Zajistíme vám golfovou dovolenou na míru i služby podle 
vašich přání – letenky, ubytování a tee time včetně transferu vašeho golfového 
vybavení. Po celou dobu se o vás bude starat náš vyškolený tým golfového oddělení.

Letenky do celého světa
Díky dobrým vztahům s nejvýznamnějšími leteckými společnostmi a celosvětovému 
rezervačnímu systému Amadeus jsme vám vždy schopni nabídnout nejvhodnější 
řešení vašeho požadavku na let. Speciální tým vám vyhledá a doporučí nejlepší 
letecké spojení. 

   Nevybrali jste si?

   Nevadí, zajistíme vám jakoukoliv dovolenou
Plánujete pracovní cestu pro své kolegy, vzdělávací víkend, ryze poznávací 
dovolenou nebo máte jiné, úplně konkrétní požadavky? Pomůžeme vám 
vytvořit optimální trasy i program vaší cesty nebo dovolené. Poraďte se 
s námi v kterékoliv pobočce, na infolince 800 12 10 10 nebo nám napište 
na e-mailovou adresu: individual@fi scher.cz.

55+
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Před odjezdem
Postaráme se vám o vyřízení víz

Občanům České a Slovenské republiky nabízíme k zájezdu do exotických destinací 
zajištění víz. Seznam prodejen, kde lze o tuto možnost požádat, najdete v tomto 
katalogu.

Cestovní pojištění

V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme vám sjednat 
si pojištění ERV pojišťovny, a. s. Fischer Plus či Exotika Plus, k nimž jako bonus 
získáte od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění léčebných výloh a asistenčních 
služeb Basic. V případě, že si uvedené pojištění nesjednáte, můžete si samostatně 
sjednat základní pojištění Fischer Medical. Podrobné informace získáte v aktuálním 
ceníku k tomuto katalogu, na webových stránkách www.fi scher.cz nebo u našich 
prodejních asistentů.

Vlakem na pražské letiště

Z kteréhokoliv místa v České republice vás pohodlně dopravíme vlakem (včetně 
Pendolina) na pražské letiště. 
Výhody vlakového spojení na pražské letiště:

  Výhodné ceny jízdenek ze všech stanic v ČR
  V ceně doprava z hlavního nádraží na pražské letiště a zpět
  Platnost zpáteční jízdenky je až 21 dní
  Poukázku lze uplatnit ve všech vlacích ČD včetně SC Pendolino
  Poukázku lze vyměnit za jízdenku na kterékoliv pokladně ČD nebo přímo 
u průvodčího ve vlaku, a to v den odletu nebo den před odletem

Pro výdej jízdenky je nutné předložit cestovní smlouvu nebo letenku. Vydaná jízdenka 
platí pro 2. vozovou třídu všech vlaků ČD. V případě vlaků SC Pendolino je nutné si 
zakoupit místenku SC. Jízdenka, resp. poukázka, je platná pro stanici, kterou si určíte vy.
Ze stanice Hlavní nádraží vás přímo na pražské letiště dopraví autobus Airport 
Express přibližně za 30 minut. To je samozřejmě již v ceně voucheru.

Individuální transfer z Prahy na pražské letiště za exkluzivní ceny

Objednejte si rychlý, pohodlný a garantovaný transfer odkudkoliv z Prahy 
za zvýhodněnou cenu!
Výhody transferu:

  Cena transferu bez dalších skrytých poplatků
  Zvýhodněné ceny při rezervaci zpátečních transferů
  Jistota potvrzeného a garantovaného transferu
  Možnost bezplatné refundace
  Možnost fl exibilní úpravy rezervace

Na letišti
Na letišti parkujte bez obav

Bezpečné parkování na pražském a ostravském letišti vám po dobu vaší dovolené 
zajistíme za výhodnějších podmínek na vyhrazených stáních.

FISCHER Služby+ › Pro vaše maximální pohodlí

FISCHER Služby+ vám přinášejí ještě více pohodlí a komfortu. Vyberte si z celé řady služeb, s nimiž bude vaše 

dovolená plná nadstandardních zážitků. Díky spolupráci s ověřenými a spolehlivými partnery budete mít navíc vždy 

jistotu záruky kvality i výhodných cen. 
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Ubytování na pražském letišti

Před odletem nebo při večerním příletu vám rezervujeme pokoj v hotelu přímo 
na pražském letišti za zvýhodněné ceny. Doporučujeme vám zejména prvotřídní 
hotel Courtyard Marriott Prague Airport.

Letištní salonky Menzies na pražském letišti

Na svůj let z pražského letiště můžete počkat v pohodlí salonků Menzies. Využít 
můžete prostory u terminálu 1 i terminálu 2. V ceně je mimo jiné zahrnuto občerstvení 
a neomezená konzumace všech alkoholických i nealkoholických nápojů.

Komfortní odbavení v salonku Club Continental

Na pražském letišti jsme pro vás připravili komfortní odbavení při odletu a příletu 
v luxusním reprezentačním salonku Club Continental včetně občerstvení a možnosti 
parkování na vyhrazeném parkovišti. Vaše odbavení probíhá mimo letištní halu 
a privátní odbavení cestujícího i zavazadel zajistí personál Clubu Continental. 
K letadlu jste pak dopraveni individuálně. Předností tohoto salonku je možnost 
objednání služby VIP shuttle, která je v ceně salonku Club Continental. Jedná se 
o odvoz luxusním vozem na letiště v případě odletu nebo z letiště po příletu – 
limitováno vzdáleností 30 km od letiště. 

Přednostní odbavení pro rodiny a tělesně postižené

Tělesně postižení a rodiny s dětmi do 12 let mohou zdarma využít speciální 
odbavovací přepážky. Vyhnou se tak čekání ve frontě s ostatními. Tuto možnost mají 
cestující na všech charterových letech společnosti Travel Service při odletu z České 
republiky. Také při nástupu do letadla mají tělesně postižení a rodiny s malými 
dětmi do dvou let přednost.

V letadle
Pohodlné lety

Důležitou součástí zájezdů do exotických destinací je letecká doprava. Cesta 
na vysněnou dovolenou vám může zabrat i několik desítek hodin. Proto 

spolupracujeme s nejprestižnějšími leteckými společnostmi a do většiny 

destinací vás přepravíme jejich komfortními linkami. Během letu si tak užijete 
pohodlí a bezchybný servis.  Na cestu se přitom můžete vydat nejen z Prahy, 
ale i z Vídně nebo Mnichova. Do nejpopulárnějších exotických destinací jako 

jsou Dominikánská republika, Kuba nebo Mexiko můžete využít pohodlné 

charterové lety s odletem přímo z Prahy. 

Rezervace míst v letadle

Zvolte si, kde a s kým chcete v letadle sedět. U vybraných letů si můžete před 
odletem vybrat, kde i vedle koho chcete v letadle sedět. Nehrozí tak situace, 
že budete mít místa v různých částech letadla.
Výhody rezervace sedadel: 

  V letadle budete mít garantovaná místa vždy vedle sebe
  Výběr u okna, v uličce nebo u exitu
  K odbavení se můžete dostavit i 1,5 hod. před plánovaným odletem

VIP servis – Business Class

Na vybraných letech do Dominikánské republiky, na Kubu a do Mexika vám 
nabízíme pohodlí Business Class:
  Přednostní odbavení na letišti v Praze (u odletu z destinace nelze zajistit)
  Salonek s občerstvením před odletem na pražském letišti
  Komfortní sezení v kožených sedadlech používaných obvykle na dálkové lety, 
větší rozteče mezi sedačkami
  Ve třídě Business Class lze využít možnost rezervovat si konkrétní sedačku 
dle aktuálních cen
  Možnost překročení váhového limitu o 10 kg
  Welcome drink
  Volná konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů v průběhu letu
  Business menu podávané na velkém platu

Stopover

Skvělou možností, jak si udělat cestu pohodlnější a ještě poznat něco navíc, 
jsou tzv. stopovery – krátké, obvykle jednodenní pobyty – v místě pře stupu mezi 
jednotlivými lety. Místo čekání na letišti vás čeká hotelový pokoj a prohlídka 
dotyčného města, ať už se jedná o Dubaj, Singapur, Hongkong, Soul, New York, 
či Miami.

V destinaci
Pronájem automobilů

Plánujte si čas podle svého. Rezervujte si vůz s předstihem a ušetříte! Zajistíme 
vám spolehlivé auto z renomovaných autopůjčoven nebo od našich prověřených 
místních partnerů.  
Zvýhodněný pronájem vozu v destinaci vám přináší:
  Ceny od 154 Kč/den
  Pronájmy vozů ve více než 6 000 destinacích
  Výběr z nabídky více než 100 ověřených společností
  Včasný nákup znamená výhodnější ceny a širší výběr vozů
  Bezplatné zrušení rezervace do 48 hodin před plánovaným převzetím vozu
   Svůj vůz si můžete rezervovat on-line

Pohodlné transfery za zvýhodněné ceny

I cesta z letiště do hotelu nebo z hotelu na letiště může být příjemná. Využijte široké 
nabídky transferů, které jsme pro vás připravili. Nečekejte zbytečně na ostatní 
cestující ani hodiny, než pro vás připraví pokoj. Za exkluzivní ceny se můžete nechat 
odvézt privátním taxi i komfortní limuzínou. Pokud se změní čas vašeho odletu, váš 
transfer se tomu samozřejmě přizpůsobí. 

Žádné čekání s kufry na pláži

Pokud nechcete po několika hodinách v letadle čekat další hodiny, než pro vás 
připraví pokoj, určitě oceníte službu Early check-in. Ubytovat se tak můžete ihned 
po svém příjezdu. Stejně tak nemusíte vyklízet pokoj hned ráno, odlétáte-li až 
odpoledne. Obdobná služba Late check-out umožňuje využít komfortu vašeho 
pokoje až do odletu. 

   Služby lze objednat na nonstop infolince 800 12 10 10,

ve všech poboč kách Cestovní kanceláře FISCHER 

a některé i on-line na www.fi scher.cz
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 Brno
›  náměstí Svobody 13 

602 00  Brno
tel.: 542 218 815,
542 219 045, 542 221 877
brno@fi scher.cz

›  Obchodní centrum Olympia
U Dálnice 777, 664 42  Brno
tel.: 547 215 067
brno.olympia@fi scher.cz

Břeclav
›  Jana Palacha 22, 690 02  Břeclav

tel.: 519 321 004
breclav@fi scher.cz

České Budějovice
›  ul. Karla IV. 5

370 01  České Budějovice
tel.: 387 433 777
ceske.budejovice@fi scher.cz

Hodonín
›  Úprkova 807/6, 695 01  Hodonín

tel.: 518 324 991
hodonin@fi scher.cz

Hradec Králové
›  Obchodní centrum Atrium

Dukelská třída 1713/7
500 02  Hradec Králové
tel.: 495 513 858
hradec.kralove@fi scher.cz

›  Obchodní centrum Futurum
Brněnská 1825/23a
500 09  Hradec Králové
tel.: 495 266 291
hradec.kralove.futurum@fi scher.cz

Jihlava
›  Benešova 2, 586 01  Jihlava

tel.: 567 321 490–1
jihlava@fi scher.cz

Karlovy Vary
›  Obchodní centrum Fontána

Chebská 370, 360 06  Karlovy Vary
tel.: 353 236 130–1
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 4, 460 00  Liberec

tel.: 482 710 627–8
liberec@fi scher.cz

Mělník
›  J. Seiferta 147, 276 01  Mělník

tel.: 315 695 588
melnik@fi scher.cz

Mladá Boleslav
›  Jana Palacha 1025 

293 01  Ml. Boleslav
tel.: 326 735 000
mlada.boleslav@fi scher.cz

Olomouc
›  Legionářská 1, 772 00  Olomouc

tel.: 585 222 808
olomouc@fi scher.cz

›  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 1
tel.: 596 100 100
ostrava@fi scher.cz
prodej linkových letenek:
linkove.letenky@fi scher.cz

›  Obchodní centrum Futurum
Novinářská 6a, 702 00  Ostrava
tel.: 595 627 218
ostrava.futurum@fi scher.cz

›  Fórum Nová Karolína
Jantarová 3344/4
702 00  Ostrava 1
tel.: 596 617 323
ostrava.karolina@fi scher.cz

Ostrava-Třebovice
›  OC Galerie Tesco

Sjízdná 5554/2
701 00  Ostrava-Třebovice
tel.: 596 941 334
ostrava.tesco@fi scher.cz

Ostrava-Zábřeh
›  Avion Shopping Park

Rudná 3114/114 
700 30  Ostrava-Zábřeh
tel.: 596 729 713
ostrava.avion@fi scher.cz

Pardubice
›  třída Míru 62 

530 02  Pardubice
tel.: 466 611 006
pardubice@fi scher.cz

Plzeň
›  Americká 46, 301 15  Plzeň

tel.: 377 236 538
plzen@fi scher.cz

Praha 1
›  Národní třída 10, 110 00  Praha 1

tel.: 224 951 805–11
narodni@fi scher.cz

›  Revoluční 5, 110 00  Praha 1
tel.: 224 826 031
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 00  Praha 4
tel.: 234 071 500–3
pankrac@fi scher.cz
prodej linkových letenek:
linkove.letenky@fi scher.cz

›  Centrum Chodov
Roztylská 2321/19 
148 00  Praha 4
tel.: 272 075 476–7
chodov@fi scher.cz

Praha 5
›  Sluneční náměstí 2583/11 

(1. patro)
158 00  Praha 5 – Stodůlky
tel.: 251 512 648
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

›  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

Příbram
›  Hypermarket ALBERT

Brodská 496/5
261 01  Příbram VIII
tel.: 318 639 037
pribram@fi scher.cz

Šumperk
›  Obchodní centrum SAN

Hlavní třída 20/3061
787 01  Šumperk
tel.: 583 210 167
sumperk@fi scher.cz

Tábor
›  tř. 9. května 1576

390 02  Tábor
tel.: 381 210 259
tabor@fi scher.cz

Teplice
›  ul. 28. října 780/10

415 01 Teplice
tel.: 417 535 777
teplice@fi scher.cz

Ústí nad Labem
›  Mírové náměstí 3097/37 

400 01  Ústí nad Labem
tel.: 475 201 080
usti@fi scher.cz

Zlín
›  tř. T. Bati 481, 760 01  Zlín

tel.: 577 214 122–3
zlin@fi scher.cz

Znojmo
›  Velká Michalská 1, 669 01  Znojmo

tel.: 515 248 810
znojmo@fi scher.cz

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.: +421 376 588 160,
+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

Kde nás najdete › Značková prodejní místa
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AŠ › AŠSKÁ CESTOVNÍ AGENTURA, Hlavní 2747, asskaca@quick.cz, 354 528 825; BENEŠOV › ADVENTURE PLUS, Malé náměstí 1783, info@adventureplus.cz, 317 726 677; BENEŠOV › AAT-RE, 
Vlašimská 1785, info@primadovca.cz, 317 728 030; BEROUN › INFO TRAVEL, Havlíčkova 5, ck@infotravel.cz, 311 611 611; BEROUN › JK TRAVEL – Jana Kodadová, Husovo nám. 41, info@jktravel.cz,
311 600 000; BLANSKO › S – TOUR s.r.o., Rožmitálova 14, s-tour@iol.cz, 516 417 035; BLATNÁ › CIAO, J. P. KOUBKA 4, blatna@ciao.cz, 383 323 100; BOHUMÍN › FAINE – Ing. Lička Radomír, Čáslavská 244,
faine@faine.cz, 596 782 382; BRANDÝS NAD LABEM › PAO – OLGA PAVLISOVÁ, Komenského nám. 1267, info@ck-pao.cz, 326 902 848; BRUNTÁL › DAJAS TRAVEL, Ruská 11, info@dajas-travel.cz,
553 034 024; BYSTŘICE POD HOSTÝNEM › KYŠÁKOVÁ LENKA, Dolní 1567, ca.kysakova@atlas.cz, 573 378 193; ČÁSLAV › EL TOUR, náměstí Jana Žižky z Trocnova 172, el.tour@centrum.cz, 
327 314 469; ČESKÁ LÍPA › CA ORBIS, Moskevská 81, caorbis@email.cz, 487 525 619; ČESKÁ TŘEBOVÁ › PALMA, Hýblova 1221, palmact@ck-palma.cz, 465 534 541; ČESKÝ BROD › HUGO TRAVEL, 
Bezručova 558, info@hugotravel.cz, 720 204 651; ČESKÝ TĚŠÍN › TONY TOUR, Bezručova 36, tonytour@seznam.cz, 558 711 596; DĚČÍN › JATOUR, Masarykovo náměstí 17, info@jatour.cz, 412 516 313; 
DOBŘÍŠ › GLOBTOUR, Pražská 1752, ca.dobris@centrum.cz, 318 520 059; FRÝDEK-MÍSTEK › BOLSA TRAVEL, náměstí Svobody, bolsatravel@bolsatravel, 595 537 254; HAVÍŘOV › MK SERVICE, 
Široká 3, info@mkservice.cz, 596 420 031-2; HAVLÍČKŮV BROD › M TOUR, Dolní 227, mtour@mtour.cz, 569 420 347; HLINSKO › CA MONIKA, Wilsonova 676, camonika@seznam.cz, 469 625 338; 
HLUČÍN › CIMEA TRAVEL, Mírové náměstí 5/5, cimeatravel@seznam.cz, 595 042 240; HLUČÍN › RS TRAVEL, Hornická 5, rstravel@seznam.cz, 595 046 317; HUMPOLEC › ADORES, Nerudova 185,
cestovka@adores.cz, 565 533 296; CHEB › CA GUNEŠ, Valdštejnova 13, info@ck-gunes.cz, 359 604 614; CHOCEŇ › VS TOUR, Kollárova 1045, vs.tour@tiscali.cz, 465 471 588; CHOMUTOV › VLNA.CZ,
Kadaňská 3550, info@e-zajezdy.cz, 474 624 450-1; CHRUDIM › AGENTURA ŠTĚPÁNKA, Břetislavova 61, info@odletyzpardubic.cz, 469 622 768; IVANČICE › IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 30, 
ivacar2000@seznam.cz, 546 451 933; JABLONEC NAD NISOU › INDIVINDI, Jirásková 9, info@indivindi.cz, 483 306 627; JIČÍN › SPORTCENTRUM, Valdštejnovo náměstí 2, cestovnikancelar@hradecko.com,
493 531 977; JINDŘICHŮV HRADEC › JANA KRÁLOVÁ, nám. Míru 174/I, jkca@centrum.cz, 384 361 747; KADAŇ › MK – TOUR, Kpt. Jaroše 1486, mktour@atlas.cz, 474 342 727; KARVINÁ › AIA, 
Pivovarská 15/9, ck.aia@volny.cz, 596 320 092; KARVINÁ › TOP TOUR, Fryštátská 64, catoptour@iol.cz, 596 315 010; KLATOVY › CAMPANATOUR s.r.o., Plánická 3/1, klatovy@campana.cz, 376 315 913;
KLATOVY › MILOSLAV JAROŠÍK CA, náměstí Míru 64, dovolena@cajarosik.cz, 376 310 279; KOPŘIVNICE › IMPULS, Štefánikova 1155, info@caimpuls.cz, 556 808 777; KRALUPY NAD VLTAVOU › CA ABACA,
Jungmannova 89, info@abaca.cz, 326 550 480; KUTNÁ HORA › JIŘÍ HOLOUBEK, Sokolská 601, ck@autocombi.cz, 327 513 078; KUTNÁ HORA › Kutnohorská cestovní agentura, Palackého náměstí 330,
kca@atlas.cz, 327 512 331; KYJOV › RÉGIO s.r.o., Komenského 616, info@chata.cz, 518 613 302; LITOMYŠL › DCK REKREA, Toulovcovo náměstí 156, rekrea.litomysl@seznam.cz, 461 612 291; 
LITVÍNOV › A-TOUR, nám. Míru 338, a.tour@scl.cz, 476 707 111; LITVÍNOV › JORDÁN, 9. května 2041, lenkakar@telecom.cz, 476 732 453; MARIÁNSKÉ LÁZNĚ › TOUR CENTRUM, Poštovní 160, 
marlazne@tourcentrum.cz, 354 622 405; MOST › ARTEMIS GRAFIO s.r.o., nám. VMS 4, artemisgrafi o@wms.cz, 476 107 072; MOST › ASPEN TOUR, Radniční 1, aspentour@seznam.cz, 476 000 027; 
NÁCHOD › A–Z Travel, Marcela Drašnarová, Palackého 71, info@aztravel.cz, 491 423 688; NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ › CIS – CESTOVNÍ AGENTURA, s.r.o., T. G. Masaryka 69, cis.matous@tiscali.cz, 
491 471 073; NOVÉ STRAŠECÍ › ROYAL TRAVEL, Komenského náměstí 113, klara@royaltravel.cz, sarka@royaltravel.cz, 313 502 798-9; NOVÝ JIČÍN › LANDSON s.r.o., K Nemocnici 3, landson@quick.cz,
556 701 030; NOVÝ JIČÍN › VALO – ZDENĚK VALOUŠEK, Masarykovo nám. 29, valo.nj@worldonline.cz, 556 703 705; NYMBURK › TEREZA – Terezia Farkašová, Nerudova 697, ad.farkasova@tiscali.cz, 
325 511 844; OPOČNO › MARIN, Nádražní 167, ca-marin@email.cz, 494 667 848; ORLOVÁ-LUTYNĚ › JEŽOVÁ VĚRA, Masarykova tř. 1325, vjezova@iol.cz, 596 516 387; OSTROV › LEMON TOUR, 
Hlavní tř. 982, lemontour@volny.cz, 353 615 255; PÍSEK › C.A.TRAVEL, Havlíčkovo nám. 95, ca.travelpisek@volny.cz, 382 224 120; PÍSEK › JANETA, Žižkova tř. 282, janeta@iol.cz, 382 219 325; 
PRACHATICE › OCEAN CZ, Nádražní 67, prachatice@ca-ocean.cz, 388 318 746; PŘELOUČ › HOLIDAY TIP – LENKA VAŇKOVÁ, Pardubická 1495, info@holidaytip.cz, 466 932 513; PŘEROV › CK SOUČEK s.r.o.,
Palackého 20, provck@soucek.cz, 581 706 050; RAKOVNÍK › RASTA CZ, Husovo nám. 264, rasta@telecom.cz, 313 517 384; ROŽNOV POD RADHOŠTĚM › SAFIRO, Palackého 2192, info@ck-safi ro.cz, 
571 654 304; SEDLČANY › ANNA FRIEDOVÁ – SEDLČANSKÁ CA., náměstí T. G. Masaryka 165, ck.unitour@sedlcany.cz, 318 821 605; SLAVIČÍN › SUN TOUR, Mladotické nábřeží 848, marta.koncicka@centrum.cz,
577 341 994; SOKOLOV › F&K TRAVEL s.r.o., Staré náměstí 37, ckfk@ckfk.cz, 352 623 319; STRAKONICE › CIAO, Zámek 1, ciao@ciao.cz, 383 323 400; SUŠICE › TEMPO TOURS, náměstí Svobody 320, 
tempo@tempotours.cz, 376 528 989; SVITAVY › PALMA, nám. Míru 89, palma@ck-palma.cz, 461 541 000; TACHOV › TOUR CENTRUM, náměstí Republiky 116, tachov@tourcentrum.cz, 374 725 360; 
TANVALD › KLÁRA MIHALOVÁ, Krkonošská 90, info@tanvald.com, 608 027 703; TRUTNOV › LADA CK,  Bulharská 54, cklada@lada-trutnov.cz, 499 819 018; TRUTNOV › MANA TRAVEL, Bulharská 61, 
mana@manatravel.cz, 499 815 226; TŘINEC › BESKYD-EURO, s.r.o., Palackého 397, info@diskonttravel.cz, +420 558 997 200; TŘINEC › MARTED – MIROSLAV JŮVA, nám. Svobody 528, 
marted@marted.cz, 558 321 726; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ › LAST MINUTE CA, Mostní 98/8, ca.lastminute@seznam.cz, 571 610 111; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ › VIA TOURS – VLASTA BĚLÍKOVÁ, Stříbrná 676, 
viatours@iol.cz, 571 612 606; VLAŠIM › YVETTA VLAŠIM, Riegrova 1828, info@ca-yvetta.cz, 317 847 132; VSETÍN › VS TRAVEL, Smetanova 1462, vs.travel@seznam.cz, 571 437 721; VYSOKÉ MÝTO › 
KONTIKI, Jiřího z Poděbrad 113/2, jck.vm@unet.cz, 465 422 833; VYŠKOV › SWISS SERVICE – JOSEF GERYK, Masarykovo náměstí 42, info@swiss-service.com, 517 333 300

BÁNOVCE NAD BEBRAVOU › CA ROYAL, nám. Ľ. Štúra ZNS ROKOŠ, celechovska@stonline.sk, +421 38 760 10 20; BANSKÁ BYSTRICA › AFRODITA, spol. s r. o., Dolná 17, eva@ckafrodita.sk, 
+421 48 415 58 84; BANSKÁ BYSTRICA › KORAL TOUR, s.r.o. Total, Dolná 23, koraltour@koraltour.sk, +421 48 415 60 68; BOJNICE › Pharmaeduca s.r.o., Opatovska cesta 4, zajazdy@pharmaeduca.eu,
+421 46 543 08 51, +421 46 515 42 09; DUBNICA NAD VÁHOM › VLB SLOVAKIA TRAVEL, OS Máj C1, vlbtravel@yahoo.com, +421 42 444 05 99; DUNAJSKÁ STREDA › GREEN TOUR, N. Jehudu 
Aszáda 676/7, greentourviola@stonline.sk, +421 90 551 15 46; HUMENNÉ › GAMA TRAVEL, nám. Slobody 28, gama.travel@stonline.sk, +421 57 775 07 00; KOLÁROVO › TANGOTOURS EXCUSIVE, a. s., 
Krátka 3179, tango@tangotours.sk, +421 35 777 11 46; KOMÁRNO › Edita Ďuríková - Editatour Total, Palatinova 16, koalakomarno@stonline.sk, +421 35 773 27 35; KOMÁRNO › E-TOURS s.r.o. 
Total, Štúrová 39, etours@stonline.sk, +421 42 426 09 90; KOŠICE › Cestovná kancelária Travel & Fly, s.r.o. Total, Kováčska 57, info@travelfl y.sk, +421 90 524 91 86, +421 55 671 46 61; KOŠICE ›
Cestovná agentúra Albatros s.r.o, Alžbetina 6, zajazdy@letenkyalbatros.sk, +421 55 622 25 48; LEVICE › DEKAMPO, ul. Sv. Michala 2, dekampo@stonline.sk, +421 36 631 78 98; MALACKY › 
CA EDEN, s. r. o., Radlinského 14, ckeden@stonline.sk, +421 34 722 36 11; MARTIN › CA ŠIP, Divadelná 5, sip@stonline.sk, +421 43 423 78 78; MICHALOVCE › Ing. Valér Mihaľo-VELVET R-T Total, 
nám. Osloboditeľov 23, abcentrum@abcentrum.sk, +421 90 335 33 65, +421 56 642 09 78; MICHALOVCE › AB-CENTRUM MICHALOVCE S.R.O., Masarykova 57, velvet@minet.sk, +421 56 642 08 22; 
MYJAVA › CK MALKO POLO, s. r. o., M. R. Štefánika 936/38/II, ck@letenky.sk, +421 34 621 40 64; NÁMESTOVO › ORAVA TOUR, Hviezdoslavova 55/4, oravatour@oravatour.sk, +421 43 552 31 92; 
NITRA › CA Lagúna Travel, Štefánikova 15, lagunatravel@lagunatravel.sk, +421 37 651 23 81; NITRA › HAPPY TRAVEL, s.r.o., Medzi vodami 5, info@happytravel.sk, +421 37 657 58 88; NOVÁ 

DUBNICA › A.D.I. Air & Travel Service, Trenčianska 863/99, adick@nextra.sk, +421 42 443 33 81; PEZINOK › CA EUROSAND, 1. Mája 42, eurosand@stonline.sk, +421 33 641 11 14; PEZINOK ›
VENTA s r.o., Holubyho 42, venta@ckventa.com, +421 33 641 39 72; PIEŠŤANY › CA Centrum s.r.o., Nám. Slobody 4, ckcentrum@ckcentrum.sk, +421 33 773 07 22, +421 33 762 54 31; PIEŠŤANY ›
MAR TRAVEL, nám. Murgaša 3, martravel@mar.sk, +421 33 773 12 81; POPRAD › CK FAMILY, s. r. o., Partizánska 677/17, ckfamily.pp@stonline.sk, +421 52 772 38 63; POPRAD › LG TRADE, s.r.o., 
Joliota Curie 734/31, katarina@lgtrade.sk, +421 52 772 23 22; POVAŽSKÁ BYSTRICA › CK TRAVEL EXOTICA, Stred 48/8, ck.travelexotica@gmail.com, +421 91 776 62 07, 421 91 763 77 60; 
POVAŽSKÁ BYSTRICA › E-TOURS, s. r. o., Štúrova 39, etours@stonline.sk, +421 42 426 09 90; PRIEVIDZA › CA PANORAMA, Hviezdoslavova 5, ckpanorama@stonline.sk, +421 46 542 78 19; 
PRIEVIDZA › EASYTRAVEL, s. r. o., Moyzesova 1, cerveny@easytravelonline.sk, +421 46 542 57 40; PRIEVIDZA › JUKO, nám. Slobody 4, jukock@isternet.sk, +421 46 542 25 77; ROŽŇAVA › REGION 
TOUR CA – Mária Štítnicka, Nám. Baníkov 1, stitnickamaria@stonline.sk, +421 58 732 80 52; SKALICA › AMA TRAVEL, s. r. o., námestie Slobody 3, amatravel@amatravel.sk, +421 34 660 03 24; 
SVIT › Aremac s.r.o, Kpt. Nálepku 74, aremac@max.euroweb.sk, +421 52 789 17 53; ŠAŠTÍN-STRÁŽE › P-Tour Podolský Total, Hviezdoslavova 5, p.tour.podolsky2@gmail.com, +421 34 658 00 04; 
TOPOĽČANY › Dagitour-Dagmar Kozinková, nám. M. R. Štefánika 3512/20, dagitour@dagitour.sk, +421 91 095 53 31, +421 90 527 71 86; TREBIŠOV › kamelot.sk, s. r. o., M. R. Štefánika 1, 
kamelot@kamelot.sk, +421 56 672 66 19; TRENČÍN › ARA TOUR s.r.o. Total, Palackého 13, aratour@aratour.sk, +421 90 347 72 91; TRNAVA › Ing. Martin Viskupič – Primatour, Divadelná 1, 
primatour@primatour.sk, +421 33 551 48 77; VRANOV N. T. › CORAL Cestovná agentúra, námestie Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, +421 57 442 61 42; ŽIAR NAD HRONOM › JAMIKA – 
Ing. Katarína Petránová, Nám. Matice slovenskej 6, jamika@jamika.sk, +421 90 782 21 94, +421 45 676 61 52; ŽILINA › OSTTOUR, s.r.o. Total, Pivovarská 4, osttour@osttour.sk, +421 41 562 63 20

Kde nás najdete › Autorizovaní prodejci
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Malacky

Dunajská
Streda

Levice

Svit

›  Značková prodejní místa
›  Autorizovaní prodejci
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0 500 km

  Objevte architektonické skvosty
  Projděte se palmovými ostrovy

  Moře písku bez hranic
  Adrenalinová jízda v džípu

  Dlouhé písečné pláže a bohatý podmořský svět
  Synonymum pro klidnou dovolenou a potápění

  Nekonečné pláže ve stínu hor
  Přepychové hotely na bělostných plážích

Poznejte to nejkrásnější
› Spojené arabské emiráty
Dubaj

Dubaj

Fujairah

Ras Al Khaimah

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

SAÚDSKÁ

ARÁBIE

SAÚDSKÁ

ARÁBIE

Ras Al Khaimah

S P O J E N É  A R A B S K É
E M I R Á T Y

S P O J E N É  A R A B S K É
E M I R Á T Y

OMÁNOMÁN

KATARKATAR Umm Al Quwain
Sharjah
Dubaj

Ajman
Fujairah

Muscat

ÍRÁNÍRÁN

A
R

A
B

S
K

É
 M

O
Ř

E

Abú Dhabi

29

S
p

o
je

n
é
 a

ra
b

sk
é
 e

m
ir

á
ty



Orientální svět luxusu
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Náš názor

Pokud si přejete zažít luxusní a exotickou dovolenou v dosažitelné destinaci, určitě 
se vydejte na zájezd do Spojených arabských emirátů. Turisty lákají do této země 
kromě kilometrů úchvatných pláží také místní kulturní tradice fungující vedle 
moderních mrakodrapů obrovských rozměrů nebo umělých ostrovů ve tvaru palem. 
Spojené arabské emiráty mají tropické suché klima a v létě zde teploty mohou 
dosahovat až vysoko nad 35  °C. 

Charakteristika destinace

Spojené arabské emiráty leží v jihovýchodní části Arabského poloostrova. Ze západu 
jsou omývané Perským zálivem, z východu Ománským zálivem (Indický oceán). 
Země je asi stejně rozlehlá jako Portugalsko, přesně 83 600 km². Čtyři pětiny území 
zabírá poušť, která je ale čím dál tím více uměle vytlačována novými stavbami 
a technickým pokrokem. Podél pobřeží leží desítky většinou neobydlených ostrůvků, 
přesto vznikají ostrovy umělé.

Nejrozšířenější rostlinou ve Spojených arabských emirátech je datlová palma. 
Směrem k horám se daří akátům a divokým travinám, které dávají krajině ráz 
afrických savan. Z velkých zvířat uvidíte velbloudy a kozy. I dnes hrají velbloudi 
v životě místních důležitou roli – už ne tolik v dopravě, ale stále se využívají 
na maso, mléko a kůži. Oblíbenou zábavou jsou velbloudí dostihy. Emiráty jsou 
domovem pouštních lišek, koček, hlodavců a některých druhů plazů. Ožívají hlavně 
v noci, kdy jsou příjemnější teploty.

Zajímavá místa

Pokud navštívíte Dubaj, nezapomeňte se jít pokochat krásou největších tančících 
fontán na světě. Fontány leží na 30akrovém jezeře Burj Khalifa a vystřelují proud 
vody až do výše 150 m, což odpovídá 50podlažní budově. Fontány jsou 275 m 
dlouhé a mají pět kruhů různých velikostí s dvěma centrálními oblouky. Byly 
navrženy po vzoru fontán Bellagio v Las Vegas. Pokud toužíte poznat odlišnou tvář 
této země, vydejte se na východní pobřeží Spojených arabských emirátů. Ve městě 

› Spojené arabské emiráty
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Fujairah navštivte „páteční trh“, kde je k dostání ovoce (mango, datle, papája atd.), 
zelenina, koberce, suvenýry a keramika. Nachází se zde také pevnost z roku 1670, 
která sloužila jako sídlo šejka emirátu Fujairah. 

Praktické tipy

Ze Spojených arabských emirátů můžete svým nejbližším dovézt opravdu exotické 
suvenýry. Pokud vyrazíte na nákupy, podívejte se do oblasti Deira. Najdete tu 
všechno – fi gurky velbloudů, arabské konvice na kávu, vodní dýmky nebo ománské 
dýky v pouzdře. Nejznámějším a nejnavštěvovanějším trhem v Dubaji je Zlatý 
trh v Deiře – Gold Souk. Kousek odtud je trh s kořením Spice Souk, kde najdete 
i ománské kadidlo a šafrán. Na protější straně Dubajského zálivu najdete trh 
s látkami – Textil Souk. 

Co se týče noční zábavy, v dubajských barech a klubech se budete bavit až do rána. 
Obzvlášť v době místního víkendu. Do určitých barů, klubů a restaurací je potřebná 
rezervace a společenské oblečení. Určitě si nenechte ujít návštěvu baru s živou 
hudbou Atmosphere ve 123. patře nejvyšší budovy světa Burj Khalifa, luxusní klub 
Armani nebo si užijte kulinářský zážitek v hotelu Burj Al Arab. Na vodní dýmku (šíša) 
si zajděte do QD´s restaurace u Dubajského zálivu.

Rodinná dovolená (zábava)

Nejen děti, ale i dospělé nadchne Ferrari World Abú Dhabi. Moderní zábavní park 
ve stylu formule 1 a Ferrari se nachází v Abú Dhabi na ostrově Yas Island. Jeho 
rozloha je stejná jako sedm fotbalových hřišť. Vozy horské dráhy jsou navrženy tak, 
aby se podobaly formuli Ferrari. Největším lákadlem je Formula Rossa – nejrychlejší 
horská dráha na světě. Pokud milujete vodní radovánky, určitě zavítejte do jednoho 
z místních vodních zábavních parků. Vyhlášený je zábavní park Aquaventures v hotelu 
AtlantisThe Palm a Wild Wadi u hotelu Burj Al Arab v Dubaji nebo vodní park Ice Land 
v Ras Al Khaimahu.
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Při divoké jízdě pouští se nezapomeňte 
na chvilku zastavit, rozhlédnout se 

kolem sebe a pozorovat romantický 
západ slunce, až se nad vámi pomalu 

objeví obloha plná hvězd. V beduínském 
obydlí vás čeká grilování, které slibuje 
místní speciality. Potom už vás zaručeně 
roztančí břišní tanečnice při představení 
orientálních tanců. Malování henou na tělo 

patří mezi místní zvyklosti, proto neváhejte 
a nechte se také ozdobit arabskými 
ornamenty. V rytmu hudby se projedete 
pouští na hřbetu velblouda a na závěr si 
můžete dopřát vodní dýmku. 

Na tomto výletě vás čeká návštěva 
místního muzea, kde se z mnoha 
fotografi í dozvíte o historii této 

oblasti, ale i zajímavosti o lovu 
perel a o pirátech, nahlédnete také 
do beduínských obydlí. Nezapo meňte 

pozorně naslouchat svolávání z mešit 
k modlitbě.
V Dubajském zálivu nasednete na loď 
Abra, která vás převeze na typický 
arabský trh se zlatem a kořením. 
Na trhu se zlatem vybírejte ty 

nejkrásnější šperky, ale o ceně 
určitě smlouvejte. Rozmanité vůně 
vás nalákají na trh s kořením, 
kde nakoupíte čerstvou vanilku, 
šafrán a samozřejmě typické 
arabské datle.

Nabídka výletů › Spojené arabské emiráty
Objevte s námi kombinaci hřejivého slunce s vynikajícími možnostmi trávení volného času okořeněnou 

mystickým arabským dobrodružstvím. V rámci výletů vás provedeme fascinující moderní Dubají, vezmeme 

vás do pouště nebo společně navštívíme trhy se zlatem a kořením. Odvezte si z dovolené kromě suvenýrů 

i nezapomenutelné zážitky!

Orientační cena pro dospělou osobu  1 500–1 600 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let  1 100–1 350 Kč

Orientační cena pro dospělou osobu  700–1 200 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let  500–950 Kč

Jeep safari

Dubaj city tour

    Nekonečná poušť, písečné duny a adrenalinová 

jízda v džípu vám zaručí zážitek, na který 

nezapomenete

    Jako růže v poušti vyrostlo kosmopolitní město 

Středního východu – Dubaj

    Poznejte historii a vůně Orientu!
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Plavba na katamaránu Ocean 
Voyager 64 Perským zálivem láká 
na nezapomenutelný pohled na
pobřeží luxusní Dubaje. Objevíte 
jedinečný uměle vystavěný ostrov 
ve tvaru palmy, kterému vévodí hotel 
Atlantis.
Doplujete také k pobřeží, kde se nachází 
nejluxusnější hotel světa Burj Al Arab. 
Chybět nebude ani výtečné grilování 
přímo na palubě komfortní lodi a osvěžit 
se můžete při koupání na otevřeném 
moři. Dubajské panorama navždy 
zůstane ve vaší paměti. 

V přístavním městě Dibba se nalodíte 
a vyplujete směrem k Ománu, kde hory 
zasahují až k pobřeží Indického oceánu. 
Východní pobřeží Spojených arabských 
emirátů vás okouzlí scenerií pohoří 
Hajar. 
Relaxaci na vlnách zpříjemní místní 
speciality a arabská hudba. Při 
šnorchlování objevíte bohatý podmořský 
život a užijete si koupání v křišťálově 
čisté vodě. 

V moderní části Dubaj Marina se 
nalodíte na arabskou loď Dhow 
a budete se plavit mezi mrakodrapy 
a obdivovat luxusní jachty. Na cestě 

do centra se zastavíte u ikony Dubaje, 
nejluxusnějšího hotelu světa Burj Al 
Arab, a nevynecháte ani hotel Atlantis, 
který se nachází na uměle vytvořeném 

ostrově ve tvaru palmy. Navštívíte 
nejvyšší budovu na světě Burj Khalifa. 
Stačí jen nastoupit do nejrychlejšího 
výtahu světa a během pár vteřin se 
dostanete do 124. patra, odkud budete 
mít Dubaj jako na dlani. 
Zažít typickou arabskou atmosféru 

a nakoupit suvenýry vyrazíte na Souk 
Al Bahar. Vybírejte a smlouvejte –
to k tomu patří. Po setmění se 
Dubaj magicky rozsvítí a zažijete 
nezapomenutelnou show tančících 
a zpívajících fontán.

Orientační cena pro dospělou osobu  4 000 Kč

Orientační cena pro dospělou osobu  1 900–2 500 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let  1 350–2 150 Kč

Orientační cena pro dospělou osobu  2 100–2 650 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let  1 550–2 100 Kč

Katamarán

Plavba Musandam

Nezapomenutelná Dubaj

   Zhluboka se nadýchněte a vyplujte s větrem 

v plachtách na katamaránu vstříc dobrodružství 

a krásným výhledům

   Poplujete v rytmu arabské hudby, ochutnáte 

místní speciality a užijete si slunce a nekonečného 

pohledu na oceán

    Unikátní prohlídka Dubaje – nejrychleji rostoucího 

města na světě

    Neuvěřitelné a fascinující!

 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.
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Emiráty Ras Al Khaimah a Fujairah 
tvoří dva ze sedmi emirátů 
a představují klidnější, odpočinkovou 
stránku turistiky v této části světa. Pro 
své nádherné pláže, klidné prostředí 
a špičkové hotelové služby jsou nejen 
vyhledávaným cílem turistů z Evropy 
a Asie, ale těší se velké oblibě i mezi 
lidmi pracujícími v samotné Dubaji 
nebo Abú Dhabi. Oba emiráty leží 
na úpatí pohoří Hajar v severovýchodní 
části Spojených arabských emirátů, 
ale zatímco břehy Ras Al Khaimahu 
omývají vody Perského zálivu, emirát 
Fujairah leží na pobřeží Arabského 
moře, které je bohaté na mořskou 

faunu a fl óru. Přestože oba emiráty 
postupně dohánějí kosmopolitní 
Dubaj v oblasti obchodu a smělých 
stavebních plánů, stále je zde klidná 
atmosféra včetně tradičních sportů, 
jako jsou například velbloudí dostihy, 
které mají své centrum právě ve městě 
Ras Al Khaimah. Velkou výhodou obou 
emirátů je dostup nost jak Dubaje, tak 
i severní enklávy sultanátu Omán, 
poloostrova Musandam, jehož zálivy 
obklopené skalnatými útesy bývají 
přirovnávány k norským fjordům. Ras 
Al Khaimah je také vyhledáván golfi sty, 
dvě 18jamková hřiště jsou na velmi 
vysoké úrovni a těší se velké oblibě. 

Fujairah je zase místem vyhledávaným 
milovníky potápění díky bohatému 
podmořskému životu.

Rozhodně nevynechejte

Určitě zajímavým zážitkem jsou 
výlety do pouště, tzv. Desert Safari, 
kdy máte možnost vžít se do pocitů 
účastníků Rallye Dakar a rozverní 
řidiči terénních vozů vám ukážou, jak 
se jezdí z duny na dunu. Poté zavítáte 
do pouštního kempu, kde je pro vás 
připraven večer v arabském stylu 
s večeří, břišní tanečnicí, malováním 
henou, kouřením tradiční arabské 
vodní dýmky zvané šíša, a pro ty z vás, 

kteří chtějí soukromý zážitek, není nic 
jednoduššího než opustit kemp, přejít 
přes nejbližší dunu a zůstat jen vy, 
nekonečné moře písku a obloha plná 
hvězd.
Dalším velmi pěkným zážitkem je 
výlet lodí na polo strov Musandam, 
tzv. Musandam Trip. Vaše tradiční loď 
Dhow odplouvá z přístavu v malebném 
a velmi autentickém městečku Dibba 
směrem k ománskému poloostrovu 
Musandam. Scenérie, které se nabízejí 
v průběhu plavby, jsou nádherné 
a podmořský svět pestrý. Budete 
moci šnorchlovat a užijete si zážitek 
v podobě oběda na lodi.

Ras Al Khaimah a Fujairah
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Pobytové oblasti › Ras Al Khaimah a Fujairah
Ras Al Khaimah

Břehy jednoho ze sedmi emirátů, Ras Al Khaimahu, jsou omývány vodami Perského 
zálivu. Tato oblast předsta vuje spíše odpočinkovou stránku turistiky a je známá 
mimo jiné také každoročními velbloudími závody, které přitahují značnou pozornost. 
Velkou výhodou této oblasti je dobrá dostupnost Dubaje, krásné pláže a luxusní 
hotely nabízející program all inclusive.

1    Hotel Rixos Bab Al Bahr ccccc str. 39
2     Hotel Funtazie klub

Bin Majid Beach Resort cccd str. 44
3     Hotel Al Hamra Palace Beach Resort cccc str. 42
4    Hotel Waldorf Astoria ccccc str. 38
5     Hotel Al Hamra Village cccc str. 43
6     Hotel Al Hamra Fort ccccc str. 41
7     Hotel The Cove Rotana Resort ccccc str. 40
8     Hotel Bin Majid Beach Hotel ccc str. 48
9     Hotel Hilton Ras Al Khaimah 

Resort & Spa ccccc str. 36
10   Hotel Double Tree by Hilton ccccc str. 41

Fujairah 

Fujairah je synonymem pro klidnou dovolenou a potápění. Nachází se na východním 
pobřeží u Arabského moře, které je bohaté na mořskou faunu a fl óru, z druhé strany 
je oblast chráněna pohořím Hajar. Relativně delší vzdálenost od Dubaje zaručuje 
naprostý klid a tradiční arabské městečko Dibba se nachází nedaleko.

11  Hotel Fujairah Rotana ccccc str. 47
12    Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc str. 46
13   Hotel Iberotel Miramar Al Aqah ccccc str. 48

Ras Al Khaimah

Fujairah

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut

2
1

6

8

10

7

9

11
12
13

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Poloha

Přímo u pláže s jemným pískem, 
severně od centra města Ras Al 
Khaimah, autobusová doprava 
do Dubaje (za poplatek).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace s venkovní terasou, několik 
restaurací à la carte, bar u bazénu, 
4 bazény (hlavní bazén s mořskou 
vodou), 2 dětské bazény (jeden 
s toboganem), jacuzzi s výhledem 
na moře, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky (zdarma).

Pláž

Dlouhá písečná pláž v laguně 
s pozvolným vstupem do moře přímo 
u hotelu, lehátka, slunečníky a osušky 
(zdarma).
Pokoj

DRV: koupelna/WC, telefon, minibar, 
plazmová TV, DVD přehrávač, trezor 
(zdarma) a prostorný balkon nebo
terasa. 
DRX: viz DRV, v hlavní budově.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci. Možnost dokoupení 
all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: vodní sporty, sauna, 
masáže ve spa, potápěčské centrum, 
18jamkové golfové hřiště Tower

  Dvoulůžkový pokoj (DRX/DRV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Možnost all inclusive

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Přímo u pláže

   Wellness & spa

   Široká sportovní nabídka vč. golfu – golfové hřiště 

10 minut jízdy od hotelu

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (217)  4,5
Hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc
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Links Ras Al Khaimah pouhých
10 minut jízdy od hotelu, plážový 
volejbal.
Pro děti

Dětský klub, hřiště (venkovní
i vnitřní) a 2 dětské bazény
(jeden s toboganem).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby, 
LAN na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.rasalkhaimahresort.hilton.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní restauraci 
  Nealkoholické nápoje, pivo, víno a další alkoholické nápoje vybraných značek 
v hlavní restauraci a plážovém klubu (12.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

37

S
p

o
je

n
é
 a

ra
b

sk
é
 e

m
ir

á
ty



Poloha

Přímo u písečné pláže v oblasti 
Ras Al Khaimah, v blízkosti nákupní 
centrum Al Hamra Mall.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
venkovní bazény, spa centrum. 
Pláž

Privátní písečná pláž přímo u hotelu. 
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, minibar, 
vysoušeč vlasů, telefon, TV/sat., trezor 
(zdarma). Připojení k internetu na pokoji 
(za poplatek).
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis.
Za poplatek: vodní sporty, golf.

Pro děti

Dětský klub, dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.

http://waldorfastoria3.hilton.com/en/
hotels/uae/waldorf-astoria-ras-al-

khaimah-RKTWAWA/index.html

  Za poplatek: sauna, salon krásy, různé druhy masáží a další relaxační procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Nově otevřený hotel

   Luxusní hotel pro náročné klienty

   Písečná pláž přímo u hotelu

   Vodní sporty na pláži

   18jamkové golfové hřiště v blízkosti hotelu

 Oblast Ras Al Khaimah  Novinka
Hotel Waldorf Astoria ccccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Přímo u písečné pláže v oblasti 
Ras Al Khaimah, vzdálenost od centra 
Ras Al Khaimahu 25 km, od centra 
Dubaje 80 km.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
vnitřní a venkovní bazén, spa centrum. 
Pláž

Privátní písečná pláž přímo u hotelu. 
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, minibar, 
vysoušeč vlasů, telefon, TV/sat., trezor 
(zdarma), připojení k internetu na pokoji 
(zdarma).
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, plážový volejbal.
Za poplatek: vodní sporty.
Pro děti

Dětský klub.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: na pokojích.
Za poplatek: v lobby.

Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.rixos.com/en/
rixos-bab-al-bahr-hotel

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Nově otevřený hotel

   Možnost all inclusive

   Písečná pláž přímo u hotelu

   Vodní sporty na pláži

   Wellness & spa

 Oblast Ras Al Khaimah  Novinka
Hotel Rixos Bab Al Bahr ccccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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  Za poplatek: sauna, různé druhy masáží a další relaxační procedury

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje vybraných značek
  Zmrzlina (během odpoledne)
  Odpolední káva

Program all inclusive
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Poloha

V emirátu Ras Al Khaimah na vlastní 
písečné pláži. Centrum města Ras Al 
Khaimah pouhých 10 minut. Dvakrát 
týdně autobusová doprava do Dubaje.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a lobby, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, bar, 
kavárna, 2 venkovní bazény, terasa 
na slunění s lehátky a osuškami 
(zdarma), konferenční místnost, 
obchod se suvenýry.
Pláž

Privátní pláž s pozvolným vstupem 
do moře, lehátka a slunečníky (zdarma).
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., telefon, minibar, kávovar, trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa.
DRV: viz DR, oddělená obývací místnost.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.

Za poplatek: vodní sporty na pláži.
Pro děti

Miniklub.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích i v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.rotana.com

  Za poplatek: jacuzzi, sauna, pára a masáže

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

  Vila s 1 ložnicí (DRV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Možnost all inclusive

   Přímo u pláže

   Vodní sporty

   Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci
  Vybrané značky minerální vody, nealkoholických nápojů, piva a vína servírované 
v hlavní restauraci a v plážovém baru (11.00–23.00 hod.)
  Čaj a káva k hlavním jídlům

Program all inclusive

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (147)  4,6
Hotel The Cove Rotana Resort ccccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel je součástí komplexu Al Hamra, 
který leží u písečné pláže jižně od 
hlavního města emirátu Ras 
Al Khaimah.
Vybavení

Hlavní budova se vstupní halou, 
recepce, hlavní restaurace, restaurace
à la carte, bary, obchody, 2 bazény, 
terasa na opalování a bar u bazénu.
Pláž

Hotel přímo u dlouhé písečné pláže. 
Lehátka, slunečníky a osušky (zdarma).
Pokoj

VI: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, připojení na internet
(za poplatek), TV/sat., trezor (zdarma)
a balkon nebo terasa.

Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci. Možnost večeří 
v restauracích à la carte.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, 2 tenisové kurty, 
nemotorizované vodní sporty, sauna.
Za poplatek: vodní lyže, masáže, 
rybolov, 18jamkové golfové hřiště.
Pro děti

Dětský klub.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: v lobby a na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.
www.alhamrafort.com

  Vila (VI): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

   Vodní sporty

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   18jamkové golfové hřiště součástí komplexu

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (163)  4,5
Hotel Al Hamra Fort ccccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

41

Poloha

V centru města Ras Al Khaimah v blízkosti 
nákupních center a golfového hřiště.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
střešní bazén, spa centrum. 
Pláž

Hotel organizuje transfery do privátního 
plážového klubu u hotelu Hilton RAK 
Resort & Spa.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, minibar, 
vysoušeč vlasů, telefon, TV/sat., trezor 
(zdarma), připojení k internetu 
(za poplatek). 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Pro děti

Dětský klub v hotelu Hilton RAK Resort 
& Spa.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://doubletree3.hilton.com/en/hotels/
uae/doubletree-by-hilton-hotel-ras-al-

khaimah-RKTDTDI/index.html

  Dvoulůžkový pokoj (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   V blízkosti nákupních center

   Privátní plážový klub

   Vodní sporty na pláži

   18jamkové golfové hřiště v blízkosti hotelu

   Možnost all inclusive

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (99)  4,5
Hotel Double Tree by Hilton ccccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 4,5 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Za poplatek: sauna, různé druhy masáží a další relaxační procedury

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci
  Minerální voda, nealkoholické nápoje, piva a vína a další alkoholické nápoje 
vybraných značek v hlavní restauraci (12.00–23.00 hod.)
  Čaj, káva, čokoláda

Program all inclusive

 Jednotlivci a mladí
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Poloha

V oblasti Ras Al Khaimah, autobusové 
spojení do obchodního centra v Dubaji 
(2x týdně) a rovněž k blízkému 
obchodnímu centru Al Hamra Mall.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 
4 bary, bazén (slunečníky a lehátka 
zdarma), konferenční místnost.
Pláž

Privátní písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky (zdarma).
Pokoj

DRX: ložnice, plně vybavená kuchyň, 
klimatizace, koupelna/WC, minibar, 
trezor (zdarma), TV, telefon, vysoušeč 
vlasů a žehlička, připojení k internetu 
(za poplatek).

SU1: viz DRX, obývací pokoj. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenisový kurt.
Za poplatek: vodní sporty, golf.
Pro děti

Dětské hřiště, dětský klub.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: LAN na pokojích.

www.casahotelsandresorts.com/hotel.
aspx?hid=1&t=Al-Hamra-Palace-

Beach-Resort

  Za poplatek: sauna, masáže

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Suite – 1 ložnice (SU1): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodinnou dovolenou

   Možnost all inclusive

   Přímo u pláže

   Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní restauraci
  Káva, čaj, vybrané nealkoholické nápoje, pivo, víno místní výroby a další 
alkoholické nápoje vybraných značek v hlavní restauraci (10.30–22.30 hod.) 
a v baru u bazénu 

  Vybrané druhy zmrzliny (pouze pro děti)

Program all inclusive

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (100)  4,0
Hotel Al Hamra Palace Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Vesnička leží asi 500 metrů od písečné 
pláže a je součástí komplexu Al Hamra. 
Na písečnou pláž a k hlavní hotelové 
budově jezdí nepřetržitě bezplatná 
hotelová doprava.

Vybavení

Recepce, restaurace, bar, bazén 
s terasou na slunění s lehátky 
a slunečníky (zdarma).
Pláž

Hotel leží asi 500 metrů od dlouhé 
písečné pláže, komplex Al Hamra 
Village má svůj vlastní plážový klub 
s barem. Lehátka, slunečníky a osušky 
(zdarma).
Pokoj

DR: individuální klimatizace, koupelna/ 
WC, minibar, TV/sat., telefon, trezor 
(zdarma), připojení k internetu (za 
poplatek. 
JS: viz DR, oddělená obývací místnost, 
balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu, 
možnost dokoupení all inclusive.

Sportovní nabídka

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště.
Pro děti

Dětský klub.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: v business centru, v lobby
a na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.alhamravillage.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

   Cenově výhodná nabídka

   V blízkosti hotelu 18jamkové golfové hřiště

   Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Vybrané nealkoholické nápoje (čerstvé ovocné šťávy za poplatek) 
a alkoholické nápoje místní výroby (pivo, víno, whisky, vodka, rum, gin, tequila), 
káva a čaj (nápoje jsou podávány ve Village restaurant, Village pool bar 
a Village pool terrace)
  Zmrzlina pro děti

Program all inclusive

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (159)  4,5
Hotel Al Hamra Village cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Resort se nachází přímo u písečné 
pláže v emirátu Ras Al Khaimah. Budovy 
(chalety) jsou umístěny v pečlivě 
udržované zahradě. Centrum je vzdáleno 
cca 25 minut jízdy. Vodní park je vzdálen 
cca 20 minut jízdy od hotelu.
Vybavení

Vstupní prostory s recepcí, hlavní 
restaurace, bary, 3 bazény (lehátka, 
slunečníky zdarma), dětské brouzdaliště, 
obchod se suvenýry, směnárna, půjčovna 
automobilů.

Pláž

Písečná pláž dlouhá 2 km přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
Pokoj

DR: koupelna/WC, individuální 
klimatizace, minibar, trezor, TV/sat., 
telefon. Obsazenost 2 dospělí + 2 děti 

pouze 2 velká lůžka o rozměrech 
1,35 x 2 m, není možnost přistýlek.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu
nebo menu. Možnost dokoupení 
all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2744

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro milovníky odpočinkové dovolené

  Hotel přímo u písečné pláže

  3 hotelové bazény

  Možnost all inclusive

 Oblast Ras Al Khaimah  Novinka
Hotel Funtazie klub Bin Majid Beach Resort cccd
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Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, stolní tenis, 
fotbalové hřiště.
Za poplatek: tenisový kurt, biliár, vodní 
sporty na pláži.
Ofi ciální třída

cccc 

Internet

Za poplatek: WiFi.

http://resort.binmajid.com/en/

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 Funtazie klub

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáže 

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Káva, čaj a zákusky (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje v restauracích a barech 
vč. baru na pláži (11.00–22.00 hod.)

Program all inclusive

45

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Na východním pobřeží Spojených 
arabských emirátů, 49 km od města 
Fujairah. Hotel je zasazen do krásné 
krajiny, z jedné strany ho obklopují hory 
pohoří Hajar a ze strany druhé Indický 
oceán.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
několik barů, kavárna, konferenční sály, 
směnárna, několik obchodů, půjčovna 
aut, salon krásy, kadeřnictví, bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
(zdarma).
Pláž

Hotelový resort přímo u privátní písečné 
pláže Al Aqah.
Pokoj

DRS: koupelna/sprcha/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, 

minibar, kávovar, trezor (zdarma), 
výhled na moře.
DRX: viz DRS, nemá balkon.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, kurty na tenis 
a squash, stolní tenis, aerobik, volejbal.
Za poplatek: jacuzzi, sauna, vodní sporty 
na pláži, potápěčské centrum.
Zábava

Hotel pořádá různé denní a večerní 
animační programy, diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí 
(za poplatek).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích i v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.starwoodhotels.com/lemeridien/
index.html?type=upgrade

  Dvoulůžkový pokoj (DRX/DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

   Pro náročnou klientelu

   Klidné prostředí

   Dobré podmínky pro šnorchlování a potápění

   Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje (vybrané značky ve vybraných restauracích 
10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Fujairah Naši klienti hodnotí (125)  4,5
Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

V oblasti Fujairah mezi pohořím Hajar 
a Indickým oceánem. Vzdálenost 
od Fujairahu je 43 km a 140 km 
od mezinárodního letiště v Dubaji.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, restaurace na pláži, 
exotický bar s večerním programem 
a živou hudbou, bar u bazénu, plážový 

bar a kavárna. Obchod se suvenýry, 
směnárna, konferenční místnost a bazén.
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže 
na pobřeží Indického oceánu.
Pokoj

DRT: koupelna/WC, klimatizace, 
telefon, minibar, kávovar, TV/sat., trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa, připojení 
k internetu (za poplatek).
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenisové kurty, 
nemotorizované vodní sporty na pláži.

Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
plážový volejbal, potápěčské centrum.
Pro děti

Dětský klub (4–14 let), hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích i v lobby.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.rotana.com

  Spa The Zen s celkem 17 různými relaxačními místnostmi
  Za poplatek: veškeré procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DRT): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Možnost all inclusive

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Klidné okolí hotelu

   Přímo u pláže

   Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní restauraci
  Vybrané druhy minerální vody a nealkoholických nápojů, alkoholické nápoje 
vybraných značek servírované ve vybraných restauracích, pivo, víno a další
  Alkoholické nápoje v hlavní restauraci a baru Tropicana 
(11.00–23.00 hod.)
  Filtrovaná káva a čaj k hlavním jídlům

Program all inclusive

 Oblast Fujairah Naši klienti hodnotí (98)  4,3
Hotel Fujairah Rotana ccccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2748

Poloha

Hotel je na východním pobřeží 
Spojených arabských emirátů. 
Hotel z jedné strany obklopen 
pohořím Hajar, z druhé strany 
Indickým oceánem.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
wellness centrum, 2 bazény. 
Pláž

Hotelový resort přímo u privátní písečné 
pláže Al Aqah.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, klimatizace, minibar, 
telefon, TV/sat., trezor (zdarma), terasa 
nebo balkon. Připojení k internetu na 
pokoji (za poplatek).
DRX: viz DRS, místnost oddělitelná 
dřevěnou zástěnou.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: potápěčské centrum, tenis, 
biliár.

Pro děti

Dětský klub, dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.iberotel.de/en/hotels-
resorts/united-arab-emirates/fujairah/

iberotel-miramar-al-aqah-beach-resort/
hotel.html

Poloha

Hotel se nachází v emirátu Ras Al 
Khaimah cca 10 minut jízdy 

od stejnojmenného centra. Výborná
poloha hned u písečné pláže. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, několik 
restaurací a barů, bazén, dětský bazén. 
Pláž

Přímo u privátní 800 m dlouhé 
písečné pláže, lehátka a slunečníky 
(zdarma).

Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, minibar, 
trezor, TV, telefon, WiFi.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal.
Za poplatek: stolní tenis, vodní sporty.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi.

http://hotel.binmajid.com/en/

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u písečné pláže

   Možnost all inclusive

   Cenově výhodná nabídka

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (174)  4,4
Hotel Bin Majid Beach Hotel ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poplatek: masáže

 Za poplatek: sauna, pára, jacuzzi, masáže

Wellness & spa

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Káva, čaj a zákusky (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje v restauracích a barech vč. baru
u bazénu a na pláži (11.00–22.00 hod.)

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

 Oblast Fujairah Naši klienti hodnotí (106)  4,1
Hotel Iberotel Miramar Al Aqah ccccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

   Bohatý podmořský život

   Klidná oblast

   Přímo na pláži

   Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci
  Minerální voda, nealkoholické nápoje, piva a vína a další alkoholické nápoje 
vybraných značek v hlavní restauraci (10.30–24.00 hod.)

Program all inclusive
  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 

 
  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Pokud si představíte moderní 
a architektonicky odvážné luxusní hotely, 
výškové administrativní budovy, komplexy 
obchodních center v blízkosti bohatě 
zdobených mešit a svěže zelené parky 
přecházející v pouště nemající konce, 
pak jste se právě přenesli do Dubaje. 
Koupání v průzračném moři Arabského 
zálivu je zde možné díky příznivému 
klimatu po celý rok a krásné místní 
pláže se mohou pochlubit jemným bílým 
pískem. Spojené arabské emiráty jsou 
federací sedmi emirátů v severovýchodní 
části Arabského poloostrova, které 
spojuje bohatství související s těžbou 
ropy a dalšími obchodními aktivitami, 
ale i kulturní a historické tradice. 

Dubaj je nejznámější z emirátů a jeho 
stejnojmenné centrum nabízí velké 
množství sportovních, kulturních 
a společenských aktivit. Dubaj je ideálním 
místem pro nákupy a ze stejného důvodu 
se zde zastavují desítky tisíc turistů při 
svých cestách z Asie. K Dubaji patří 
i oblast Jumeirah s dlouhou písečnou 
pláží a několika hotely, které se řadí 
k nejluxusnějším na světě. Jedinečné 
zážitky si odnesete také z velbloudích 
závodů nebo pouštního safari, které 
v Dubaji můžete navštívit. Emirát Sharjah 
je vhodný pro všechny, kteří dávají 
přednost klidnějšímu odpočinku. Dlouhé 
písečné pláže a blízkost kosmopolitní 
Dubaje jsou ideální kombinací. Sharjah je 

navíc historickým a duchovním centrem 
celé oblasti, což se odráží i v poměrně 
nejstriktnějším respektování učení islámu 
(v emirátu je např. zcela zakázán prodej 
a konzumace alkoholu na veřejných 
místech). 

Rozhodně nevynechejte

Většina z nás si matně vzpomíná, že 
„země, kde zítra znamená včera“ od nás 
ležela východním směrem, a musíme 
konstatovat, že v tomto se za léta tolik 
nezměnilo, jenom se posunula o něco 
více na jih. To, co zůstalo v myslích 
budovatelů světlých zítřků zbožným 
přáním, se v lůně feudalismu podařilo 
docela úspěšně realizovat, takže pokud 

můžeme poradit, co nevynechat, tak 
je to zcela jistě pohled do budoucnosti. 
Ať už budoucnost představuje zasněžená 
sjezdovka uprostřed rozpálené písečné 
roviny, legendární „plachetnice“, 
hotel Burj Al Arab, umělé ostrovy 
ve tvarech palem nebo mapy světa či 
nejvyšší budova na světě Burj Khalifa. 
K nejzajímavějším zážitkům, a to 
nejen pro odborníky, patří návštěva 
stájí nejbohatších šejků země, kde se 
ve výjimečných podmínkách připravují 
výjimeční koně této planety na dostihové 
boje. V neposlední řadě musíme 
Spojené arabské emiráty vzpomenout 
jako centrum nakupování od koření 
přes látky, zlato, drahé kameny až 
po nejvýznamnější značky světové módy.

Praktické tipy

Když mluvíme o Dubaji jako o křižovatce 
kultur, tak nesmíme vynechat význam 
Dubaje jako jedné z důležitých 
kulinářských křižovatek. Kromě tradičních 
jídel můžete ochutnat speciality ze 
všech končin Indie a jihovýchodní Asie, 
vynikající libanonskou kuchyni, ale i další 
exotická jídla a nápoje. Zážitkem je určitě 
i posezení v tradiční čajovně u silného 
sladkého čaje, orientálních sladkostí 
a hlavně nezbytné šíši – tradiční vodní 
dýmky.

Dubaj
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2750

Pobytové oblasti › Dubaj a Umm Al Quwain
Dubaj

Kosmopolitní, moderní, stylové, luxusní, extrémně bohaté, takové je město Dubaj. 
Nejvyšší budova světa, sjezdovka nebo kluziště v nákupním centru, palmové 
ostrovy, dostihy, parky, pláže a promenády. Nespočet možností nabízí město Dubaj, 
ať se ubytujete v hotelu na pláži, stylovém boutique hotelu nedaleko nákupního 
centra, nebo v klasickém city hotelu.

14   Hotel Melia Dubai ccccc str. 60
15    Hotel Dhow Palace cccc str. 62
16    Hotel Arabian Park cccd str. 61
17    Hotel Jumeirah Beach ccccc str. 53
18    Hotel Burj Al Arab cccccc str. 51
19    Hotel Madinat Jumeirah –

Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A’Salam cccccd str. 52
20    Hotel Atlantis The Palm cccccd str. 54
21   Hotel Westin Dubai Mina Seyahi 

Beach Resort ccccc str. 56
22  Hotel Le Meridien Mina Seyahi ccccc str. 57
23   Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc str. 59
24   Hotel Hilton Dubai Jumeirah Resort ccccc str. 58

Dubaj Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut

15
14

1617

18

19
20

21
22

24

23

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Umm Al Quwain

Blízkost Dubaje a mírumilovný klid, to je emirát Umm Al Quwain.

25    Hotel Umm Al Quwain Beach ccc str. 62

Umm Al Quwain Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Hotel přímo na pláži Jumeirah.
Vybavení

Vstupní hala, recepce na každém 
patře, 6 restaurací (Al Mahara – 
restaurace obklopená obřím akváriem, 
specializovaná na ryby a mořské 
speciality, opakovaně vyhlášená jako 
jedna z nejlepších restaurací světa; 
Al Muntaha – restaurace nabízející 
kromě kulinářských specialit i pohled 
na Dubaj z výšky 200 metrů; Al Iwan – 
restaurace s arabskou a mezinárodní 
kuchyní; Majilis Al Bahar – restaurace 
na pláži; Bab Al Yam – restaurace 
u bazénu s mezinárodní kuchyní;  Life 
Style Restaurant), několik barů včetně 
legendárního Sky View koktejl baru 
a Assawan Spa & Health Club, bazén 
a terasa na opalování s lehátky 

a slunečníky (zdarma), nepřetržitý butler 
servis.
Pláž

Hotel leží přímo u 400 m dlouhé privátní 
písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře, lehátka, slunečníky a osušky 
(zdarma), restaurace na pláži.
Pokoj

SU: dvouúrovňové (170 m2), klimatizace, 
koupelna s vířivkou obloženou 
mramorem, oddělená sprcha, WC, 
vysoušeč vlasů, šatna, plazmový televizor, 
minibar, telefon, fax, připojení k internetu, 
trezor (zdarma) a panoramatické okno 
s výhledem na moře.
Stravování

Snídaně formou bufetu v restauraci 
Al Iwan nebo Bab Al Yam či přímo 
ve vašem pokoji.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, squash, pára, sauna, 
tenisové kurty v sousedním hotelu 
Jumeirah Beach.
Za poplatek: vodní sporty. 
Pro děti

Dětský klub, hlídání dětí (za poplatek).

Ofi ciální třída

cccccc

Internet

Zdarma: na pokojích, v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.burj-al-arab.com

  Assawan Spa & Health Club
  Za poplatek široká škála pohybových procedur a aktivit relaxačního 
i zušlechťujícího charakteru: sauna, pára, vířivka, 2 špičkově vybavená fi tness 
centra, různé druhy masáží (thajská, balijská, shiatsu) a procedur, jako jsou 
např. antistresové uvolnění nebo kaviárová procedura

Wellness & spa

  Suite (SU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel pro náročnou klientelu

   Přímo u pláže

   Wellness & spa

 Oblast Dubaj – Jumeirah Naši klienti hodnotí (13)  4,9
Hotel Burj Al Arab cccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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 Platinium

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Přímo na pobřeží Perského zálivu, 
komplex tvořený hotely Al Qasr, Dar Al 
Masyaf a Mina A’Salam. Centrum Dubaje 
asi 20 minut jízdy (denně pravidelná 
bezplatná autobusová doprava), 
komplex leží v bezprostřední blízkosti 
legendárního hotelu Burj Al Arab.
Vybavení

Každý z hotelů má vlastní vstupní halu 

s recepcí, velké množství restaurací, 
kaváren, barů a tržiště (súk), tvořené
75 obchody. Hotely Al Qasr a Mina 
A’Salam navozují atmosféru honosných 
paláců, zatímco vily hotelu Dar Al Masyaf, 
navzájem propojené vodními kanály, tvoří 
prostor pro daleko privátnější odpočinek. 
Bazény, terasa na opalování s lehátky, 
slunečníky (zdarma) a barem, rozsáhlé 
spa Six Senses, specializovaná krabí 
restaurace Pierchic, rozsáhlé konferenční 
centrum a Madinat arena pro kulturní 
a společenské akce.
Pláž

Hotel přímo u 2kilometrové privátní 
písečné pláže, lehátka, slunečníky 
a ručníky (zdarma).
Pokoj

DRX/DRB/DRT: prostorné pokoje, 
klimatizace, koupelna/WC,vysoušeč 

vlasů, župany, telefon, sofa, TV/sat., 
rádio, minibar, kávovar, trezor (zdarma) 
a balkon nebo terasa.
DRSVX/DRSVT: viz DRX/DRT, výhled 
na moře.
Stravování

Snídaně formou bohatého bufetu, 
večeře formou bufetu nebo v restauraci 
à la carte (speciální ceny pro klienty 
s polopenzí). V hotelu celkem 
45 restaurací a barů nabízejících 
speciality z mnoha světových kuchyní 
a značkové nápoje z celého světa.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, 2 squashové kurty, 
5 tenisových kurtů, sauna, pára, 
perličková koupel.
Za poplatek: vodní sporty, rybaření 
na volném moři, kurzy potápění, 
18jamkové golfové hřiště Emirates 
vzdáleno cca 20 minut jízdy od hotelu.

Pro děti

Dětský bazén, dětský klub Sindibád 
(4–10 let).
Ofi ciální třída

ccccccd

Internet

Zdarma: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.jumeirah.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRX/DRSVX): 
 / 

   Dvoulůžkový pokoj (DRB): 
 / 

   Dvoulůžkový pokoj (DRT/DRSVT): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Pro náročnou klientelu

   Rozlehlý komplex přímo u privátní pláže

   Vhodné pro rodiny s dětmi 

   Wellness & spa

   18jamkové golfové hřiště Emirates 20 minut jízdy 

od hotelu

 Oblast Dubaj – Jumeirah Naši klienti hodnotí (98)  4,6

Hotel Madinat Jumeirah –
Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A’Salam cccccd

52

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Špičkové wellness & spa centrum Six Senses, označované za nejlepší spa 
na Blízkém východě

  Za poplatek: bohatá nabídka procedur a masáží (kromě jiného švédská, thajská, 
balijská, refl exní masáž nohou a další)

Wellness & spa

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17 Da
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Poloha

V bezprostřední blízkosti legendárního 
hotelu Burj Al Arab na písečné pláži 
Jumeirah, cca 20 kilometrů jižně 
od centra města Dubaj (4x denně 

bezplatný transfer hotelovým
busem).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 20 restaurací, 
kaváren, vináren a barů, 26 obchodů, 
relaxační a sportovní centrum. Venku 
2 bazény s terasami na slunění, lehátka, 
slunečníky, ručníky (zdarma), olympijský 
bazén.
Pláž

800 metrů dlouhá privátní pláž, 

lehátka, slunečníky a ručníky (zdarma), 
restaurace na pláži.
Pokoj

DRSVX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, fax, TV/sat., minibar, trezor 
a velké panoramatické okno, výhled 
na moře. 
DRSVT: viz DRSVX, balkon.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: 7 tenisových kurtů, 
3 klimatizované kurty na squash, 
putting green a fi tness, volný vstup 
do blízkého aquaparku Wild Wadi.
Za poplatek: vodní sporty, rybaření 
na volném moři, kurzy potápění.

Pro děti

Dětský bazén, hřiště, Adventure Park, 
dětský klub (4–12 let), hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.jumeirah.com
  Dvoulůžkový pokoj (DRSVX/DRSVT): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Zázemí pro rodiny s dětmi

   Pro náročnou klientelu

   Přímo u pláže

   Široká sportovní nabídka vč. kurzů potápění

   Volný vstup do aquaparku Wild Wadi

 Oblast Dubaj – Jumeirah Naši klienti hodnotí (101)  4,4
Hotel Jumeirah Beach ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 53
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Hotel leží na umělém palmovém ostrově 
The Palm Jumeirah nedaleko pláže 
Jumeirah. Vzdálenost od letiště cca 35 km.
Vybavení

Velkolepá vstupní hala, 20 restaurací 
a barů, butiky světových značek, 
diskotéky, 2 rozsáhlé bazény, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky 
(zdarma) a velká tropická zahrada. 
Vodní park Aquaventure, který nabízí 
adrenalinové atrakce i atrakce vhodné 
pro děti (zdarma), tajemný labyrint 

akvárií Lost Chambers evokující 
mytickou atmosféru ztracené Atlantidy 
(zdarma). Interaktivní programy 
v Zátoce delfínů (za poplatek).
Pláž

Součástí komplexu 1,4 km dlouhá 
písečná pláž, lehátka, slunečníky 
a osušky (zdarma) a bar na pláži.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, župany, vysoušeč 
vlasů, klimatizace, plazmová TV/sat., 
minibar, kávovar, trezor (zdarma) a telefon, 
připojení k internetu (za poplatek).
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisové kurty, běžecká dráha, 
stolní tenis, plážový fotbal, plážový 
volejbal, basketbal.

  Dvoulůžkový pokoj (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

   Pro náročnou klientelu

   Přímo u pláže

   Wellness & spa

   Aquapark součástí komplexu

 Oblast Palm Jumeirah Naši klienti hodnotí (119)  4,8
Hotel Atlantis The Palm cccccd
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
potápěčské centrum, zátoka Dolphin 
Bay.
Pro děti

Dětský klub (3–12 let), Teens klub 
(13–18 let) (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccccd

Internet

Za poplatek: na pokojích i ve veřejných 
prostorách. 

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.atlantisthepalm.com

  Za poplatek: 27 druhů procedur a masáží, ajurvéda, shiatsu

Wellness & spa

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2756

Poloha

Na pláži Jumeirah Beach s výhledem 
na Arabský záliv.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 4 tematické 
restaurace (italská, thajská, steak house 

a celodenní restaurace s mezinárodní 
kuchyní), venkovní klimatizovaný bazén, 
dětský klub a spa.
Pláž

Hotel má vlastní privátní úsek pláže 
Jumeirah Beach.
Pokoj

DRSVX: individuální klimatizace, 
koupelna/WC, LCD TV a trezor (zdarma); 
výhled na moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: vodní sporty.
Pro děti

Dětský klub, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.

www.westinminaseyahi.com/

  Za poplatek vlastní spa: nejrůznější druhy masáží a procedur

Wellness & spa

   Pro náročnou klientelu

   Přímo u pláže

   Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

    Wellness & spa

   Golfové hřiště Emirates cca 15 minut jízdy od hotelu

 Oblast Dubaj – Jumeirah Naši klienti hodnotí (99)  4,4
Hotel Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DRSVX): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Na nejdelší písečné pláži v Dubaji 
a nedaleko promenády The Walk. 
Pouhých 10 minut jízdy od hotelu 
známé golfové hřiště Emirates Golf 
Club.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 5 venkovních 
bazénů, několik restaurací a barů 
v rámci hotelu a další restaurace je 
možné navštívit v sesterském hotelu 
Westin Dubai Mina Seyahi Beach 
Resort.
Pláž

Hotel přímo na písečné pláži 
Jumeirah Beach s pozvolným
vstupem do moře.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV/sat., kávovar a trezor 
(zdarma).
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: vodní sporty.
Pro děti

Dětský klub, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.

www.lemeridien-minaseyahi.com
  Dvoulůžkový pokoj (DRX): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Nedaleko promenády The Walk

   Přímo u pláže

   Golfové hřiště 10 minut jízdy od hotelu

 Oblast Dubaj – Jumeirah Naši klienti hodnotí (96)  4,5
Hotel Le Meridien Mina Seyahi ccccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2758

Poloha

Na jihovýchodním okraji pláže Jumeirah, 
25 minut od centra města, nedaleko 
nákupních center – legendárního Mall 
of the Emirates a Dubai Mall.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
(italská, mezinárodní, latinskoamerická 
kuchyně), bar, kadeřnický salon, obchod 

se suvenýry, nákupní zóna, bazén, 
terasa na opalování a hřiště pro děti. 
Pláž

Hotel přímo u široké písečné pláže 
Jumeirah s pozvolným vstupem 
do moře.
Pokoj

DR: koupelna/WC, telefon, minibar, 
klimatizace, TV, trezor (zdarma) a balkon. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, volejbal. 
Za poplatek: vodní sporty, sauna, 
masáže ve spa.

Pro děti

Dětský klub, hřiště a dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.
Platební karty

EC/MC, AMEX, VISA.

www.hiltonworldresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Zázemí pro rodiny s dětmi

   Nedaleko nákupních center

   Přímo u pláže

   Vodní sporty

   Vhodné pro golfi sty

 Oblast Dubaj – Jumeirah Naši klienti hodnotí (108)  4,4
Hotel Hilton Dubai Jumeirah Resort ccccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Jen 10 minut od Dubai Mariny, 5 km 
od Palmy Jumeirah.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a lobby, 
směnárna, obchod se suvenýry, salon 
krásy, mořské speciality a sushi, 
steak house, italská restaurace a bar 
u bazénu. 
Pláž

Hotel nedaleko veřejné pláže Jumeirah 
u pěší zóny The Walk.
Pokoj

DRSV: individuální klimatizace, 
koupelna/WC, vysoušeč vlasů, LCD 
TV/sat., kávovar, minibar a prostorný 
balkon.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci. V ostatních 
restauracích bude klientům odečten 
kredit za bufetovou restauraci z jejich 
celkového účtu. 
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: sauna, pára a jacuzzi, lekce 
aerobiku.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a ve veřejných 
prostorách.

www.rotana.com/property-25.htm

  Za poplatek: sauna, pára a jacuzzi

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   V blízkosti golfové hřiště

   Nedaleko krásné písečné pláže

   Cenově výhodná nabídka

 Oblast Dubaj – Jumeirah Naši klienti hodnotí (100)  4,4
Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 200 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2760

Poloha

V centru Dubaje, nedaleko 
mezinárodního letiště. Nákupní centra 
jsou vzdálena několik minut chůze 
od hotelu.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
střešní bazén, spa. 
Pláž

Hotel organizuje transfer na veřejnou 
pláž vzdálenou cca 15 minut jízdy.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, 
minibar, vysoušeč vlasů, telefon, TV/sat., 
trezor, připojení k internetu na pokoji 
(za poplatek).

Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.

http://www.melia.com/hotels/
united-arab-emirates/dubai/

melia-dubai/index.html

  Za poplatek: sauna, různé druhy masáží a další relaxační procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní hotel pro náročné klienty

   V centru Dubaje

 Oblast Dubaj  Novinka
Hotel Melia Dubai ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 10 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 61

Poloha

Ideálně situovaný hotel nedaleko 
mezinárodního letiště v Dubaji, 
20 minut od veřejné pláže Jumeirah 

Beach. V blízkosti hotelu je také luxusní 
nákupní centrum Wafi . 
Vybavení

V hotelu se nachází vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bazén s terasou 
na slunění s lehátky a slunečníky, 
fi tness centrum, směnárna.
Pláž

Hotel se nachází 20 minut jízdy 
od veřejné pláže Jumeirah Beach Park. 

Hotel pořádá transfer na pláž zdarma. 
Vstup na pláž za poplatek.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, 
TV, telefon, trezor, kávovar, přístup 
na internet (za poplatek) a malá 
lednička; pokoj pro 2 + 1 na vyžádání.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, bazén.
Zábava

Hotel se nachází nedaleko dubajských 
klubů a barů.

Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.arabianparkhotel.com  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodná nabídka

   Hotel v centru – nákupy, zábava

   Vhodné pro mladé či jednotlivce

 Oblast Dubaj Naši klienti hodnotí (118)  4,3
Hotel Arabian Park cccd

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 15 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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 Oblast Dubaj Naši klienti hodnotí (145)  4,4
Hotel Dhow Palace cccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 15 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Poloha

Klidné místo přímo u písečné pláže 
na okraji střediska emirátu Umm Al 

Quwain. Centrum Dubaje cca 45 minut 
jízdy. Hotel zajišťuje autobusovou 
dopravu do Dubaje (za poplatek).
Vybavení

Recepce, restaurace, kavárna 
a business centrum, venkovní bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
a bar u bazénu.

Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu. 
Pokoj

SU: klimatizace, koupelna/WC, telefon, 
televizor, minibar a balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
Pro děti

Dětské brouzdaliště.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.uaqbeachotel.com/

  Suite (SU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Možnost all inclusive

   Přímo u pláže

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Klidné okolí hotelu

 Oblast Umm Al Quwain Naši klienti hodnotí (153)  4,4
Hotel Umm Al Quwain Beach ccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Poloha

V části Bur Dubai nedaleko World Trade 

Centra. Hotel denně pořádá transfer 
na pláž a do nákupního centra.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bazén na střeše 
hotelu se slunečníky a lehátky (zdarma), 
restaurace, kavárna, bar, plně vybavené 
business centrum, čistírna, obchod se 
suvenýry.

Pláž

Hotel pořádá zdarma transfer na pláž 
Jumeirah Beach (vstup za poplatek).
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, 
plazmová TV, trezor (zdarma) 
a telefon.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: nedaleko hotelu 
golfová hřiště Emirates Golf Club, 
Dubai Creek Golf & Yacht Club nebo 
The Montgomerie Dubai Golf Club. 
V nákupním centru Mall of the Emirates 
se nachází sjezdová dráha pro lyžaře 

a snowboardisty, v nákupním centru 
Dubai Mall je kluziště.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby. 
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.dhowpalacedubai.com

   Vhodné pro mladé či jednotlivce

   Cenově výhodná nabídka

   Hotel v centru – nákupy, zábava

 Pro seniory

  Snídaně, oběd a večeře
  Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje vybraných značek v hlavní 
restauraci, v baru u bazénu a v kavárně (09.00–21.00 hod.)

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2762

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

S
p

o
je

n
é
 a

ra
b

sk
é
 e

m
ir

á
ty



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 63

Abú Dhabi je metropole s mystickou 
tváří starobylé pouštní kultury, se 
širokými bulváry, které lemují parky, 
se zářivě bílými mešitami, luxusními 
palácovými hotely s mezinárodní 
kuchyní, ale i prosklenými budovami, 
které se tyčí do výšky a jsou prezentací 
moderní architektury a bohatství. 
Původní architekturu reprezentuje palác 
Al-Husn, který byl postaven v roce 
1973. Palác má čistě bílou barvu, 
a proto se mu říká „bílá pevnost“. 
U pevnosti je zasazeno sousoší, také 
v bílé barvě, které představuje charakter 
zdejší kultury, a to konvice na arabskou 

kávu s dózou a kadidlem. Nejstarší částí 
města je čtvrť nazvaná Batin, která je 
přístavištěm malých rybářských loděk. 
Každé ráno sem rybáři přivážejí své 
úlovky na prodej.

Abú Dhabi je také synonymem pro 
nejbohatší, největší a nejlidnatější 
emirát. Hlavní město Abú Dhabi leží 
na pobřeží Perského zálivu a v roce 
1971 bylo zakládajícím emirátem. 
Od té doby má za sebou pestrou 
minulost. Prošlo velkou přeměnou 
a dnešní tvář je kombinací původní 
a moderní architektury. 

Abú Dhabi je opravdový arabský 
klenot, kde se v modrých a bronzových 
sklech mrakodrapů odrážejí 
vody Perského zálivu v kontrastu 
s palmovými stromy a bílým pískem 
pláží. Vedle nádherné kulturní 
a přírodní scenérie je Abú Dhabi 
současně centrem naftařského 
průmyslu. Bohatství plynoucí ze zásob 
ropy a zemního plynu umožňuje 
v intervalu deseti až dvaceti let 
obnovovat všechny domy. Důvod? 
Nový design, více pater a větší luxus. 
Město obklopuje množství promenád, 
které doplňují fontány, travnaté plochy 
a palmová stromořadí.

Abú Dhabi
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Pobytové oblasti › Abú Dhabi

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Abú Dhabi

Metropole s mystickou tváří starobylé pouštní kultury, širokými bulváry, které lemují 
parky, a nádhernou, už z dálky zářící mešitou. Hlavní město a nejbohatší emirát 
v zemi, luxusní hotely přímo na bělostné písečné pláži připomínající paláce a závody 
formule 1 potvrzují bohatství, které je prezentováno na každém kroku. 

26    Hotel Park Hyatt Abu Dhabi ccccc str. 65
27    Hotel St. Regis Saadiyat Island Resort ccccc str. 66
28    Hotel Hilton Abu Dhabi ccccc str. 68
29    Hotel Grand Millennium Al Wahda ccccc str. 69
30    Hotel Centro Capital Centre ccc str. 69
31    Hotel Al Raha Beach ccccc str. 67

Abú Dhabi

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut

27

28

30

29

31

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2764
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 65

Poloha

Na ostrově Saadiyat, vzdálen cca 7 km 
od centra Abú Dhabi. Hotel přímo 
u nedotčené 9 km dlouhé písečné pláže. 
Součástí resortu je i golfové hřiště.

Vybavení

Vstupní hala, recepce, restaurace, 
konferenční místnosti, bazén, dětský 
bazén, spa.
Pláž

Přírodní pláž s jemným pískem 
přímo u hotelu. Z důvodu výskytu želv
a delfínů jsou omezeny vodní sporty.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, minibar, trezor (zdarma), telefon, 
TV, DVD.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis.

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 
(Saadiyat Beach Golf Club).
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (5–12 let).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.

www.abudhabi.park.hyatt.com

  Atarmia Spa se širokou škálou služeb a procedur za poplatek (masáže, salon 
krásy atd.), odděleně pro muže a ženy

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Pro náročnou klientelu

   Přímo u pláže

   Vhodné pro rodiny s dětmi 

   Spa centrum v rámci resortu

   18jamkové golfové hřiště v blízkosti hotelu

 Oblast Abú Dhabi Naši klienti hodnotí (97)  4,6
Hotel Park Hyatt Abu Dhabi ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Na ostrově Saadiyat v emirátu Abú 
Dhabi (centrum Abú Dhabi cca 6 km 
od hotelu), u krásné nedotčené pláže, 
součástí resortu golfové hřiště. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 

bar, 4 bazény, dětský klub, krytý bazén, 
spa centrum, salon krásy, konferenční 
místnost. Hotel nabízí všem svým 
klientům služby komorníka.
Pláž

Přírodní pláž s jemným pískem 
přímo u hotelu. Z důvodu výskytu želv
a delfínů jsou omezeny vodní sporty.
Pokoj

DRS: klimatizace, koupelna/WC, minibar, 
trezor (zdarma), telefon, TV, balkon.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness. 
Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 
(Saadiyat Beach Golf Club), tenis, 
squash. 
Pro děti

Dětský bazén s jeskyní, dětský klub 
(1–13 let).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v celém hotelu.

www.stregissaadiyatisland.com

   V blízkosti Iridium Spa
 Za poplatek: různé druhy masáží a procedur
 Součástí relaxační místnost

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Zázemí pro rodiny s dětmi

   Pro náročnou klientelu

   Přímo u pláže

   Golfové hřiště součástí resortu

 Oblast Abú Dhabi Naši klienti hodnotí (85)  4,6
Hotel St. Regis Saadiyat Island Resort ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2766
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 67

Poloha

Přímo u písečné pláže, možnosti nákupů 
a zábavy (obchodní centrum Al Raha 
Mall propojeno s hotelem) v blízkosti 
hotelu. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bary, noční klub, konferenční prostory, 

nákupní centrum a kino, půjčovna 
automobilů, venkovní bazény, spa 
centrum. 
Pláž

Privátní písečná pláž přímo u hotelu. 
Pokoj

DR: koupelna/WC, individuální 
klimatizace, minibar, vysoušeč vlasů, 
telefon, TV/sat., trezor (zdarma), 
připojení k internetu na pokoji (zdarma).
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení plné penze. 

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: squash, vodní sporty 
18jamkové golfové hřiště vzdáleno 
cca 10 minut jízdy od hotelu.
Pro děti

Hřiště, dětský bazén se skluzavkami, 
dětský klub, hlídání dětí na vyžádání
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: na pokojích, v ostatních 
prostorách hotelu 30 minut/den.

http://www.danathotels.com/Hotels-
Resorts/Al-Raha-Beach-Hotel

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní hotel pro náročné klienty

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Vodní sporty na pláži

  18jamkové golfové hřiště 10 minut jízdy od hotelu

 Oblast Abú Dhabi   Novinka
Hotel Al Raha Beach ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poplatek: krytý bazén, jacuzzi, sauna, salon krásy, různé druhy masáží a další 
relaxační procedury

Wellness & spa

S
p

o
je

n
é
 a

ra
b

sk
é
 e

m
ir

á
ty



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2768

Poloha

Centrum Abú Dhabi 10 minut od hotelu, 
v blízkosti nákupních center.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 
bazén, spa centrum. 
Pláž

Privátní hotelová pláž přístupná 
podchodem pod ulicí Cornishe.

Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar, 
telefon, TV/sat., trezor (zdarma), připojení 
k internetu na pokoji (za poplatek).
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, squash.
Za poplatek: vodní sporty.
Pro děti

Dětský klub. 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www3.hilton.com/en/hotels/
uae/hilton-abu-dhabi-hotel-AUHHITW/

index.html
  Za poplatek: sauna, různé druhy masáží a další relaxační procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   V blízkosti nákupních center

   Privátní písečná pláž

 Oblast Abú Dhabi Naši klienti hodnotí (98)  4,8
Hotel Hilton Abu Dhabi ccccc

 Pro seniory

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 100 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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 Oblast Abú Dhabi   Novinka
Hotel Grand Millennium Al Wahda ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 6 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Poloha

Hotel se nachází v blízkosti národního 
výstaviště v Abú Dhabi. Letiště v Abú 
Dhabi je vzdáleno cca 20 minut a letiště 
v Dubaji cca 100 minut.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
restaurace, business koutek, 
6 konferenčních místností, bazén.
Pláž

Hotel pořádá zdarma transfer 
na veřejnou pláž. Vstup za poplatek.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV, připojení k internetu (za poplatek), 
minibar.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, bazén.

Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.rotana.com/centrohotels/
unitedarabemirates/abudhabi/

centrocapitalcentre

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Moderní hotel střední kategorie se zázemím pro 

businessmany

   Hotel v centru – možnost nákupů

 Oblast Abú Dhabi   Novinka
Hotel Centro Capital Centre ccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 13 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Poloha

Hotel se nachází v centru Abú 
Dhabi v obchodní čtvrti a navazuje 
na nákupní centrum Al Wahda. 
Letiště v Abú Dhabi je vzdáleno 

cca 30 minut a letiště v Dubaji cca 
100 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, obchody, 
zasedací místnosti, business centrum, 
salon krásy, směnárna, bazén 
na střeše.
Pláž

Hotel pořádá zdarma transfer 
na veřejnou pláž. Vstup za poplatek.
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, 
TV/sat., trezor (zdarma), vysoušeč 
vlasů, minibar.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, bazén.
Zábava

Hotel v centru Abú Dhabi.
Pro děti

Dětský klub (09.00–21.00 hod.).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.millenniumhotels.ae/
grandmillenniumalwahda/

   Vhodný pro pracovní cesty i dovolenou

   Hotel v centru – nakupování, zábava

 Pro páry

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poplatek: v hotelu se nachází Zayna Spa s rozsáhlou nabídkou služeb a procedur

Wellness & spa

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 69
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Objevte klubový svět plný zážitků

Funtazie klub
Dobrodružství a zábava pro děti,
odpočinek pro dospělé

Fun & Active
Aktivní dovolená pro všechny 
věkové skupiny plná akce a zábavy

Baby Funtazie klub
Zábava a zázemí pro nejmenší,
praktické informace pro rodiče

Fun & Active 55+
Kombinace aktivní a odpočinkové 
dovolené pro starší generace55+

ČESKY MLUVÍCÍ

ANIMÁTOŘI

www.fischer.cz /  ☎  800 12 10 10
Jednička v animačních klubech



  Nádherný poloostrov proslulý neporušenými plážemi
  Každou zimu sem připlouvají tisíce plejtváků

  V každém středisku je několik velmi kvalitních hřišť, většinou 18jamkových

  Jedno z míst s nejbohatší biodiverzitou v zemi a celém Karibiku
  Žije zde více než 100 druhů tropických ptáků a množství endemických rostlin
  Nacházejí se zde mangrovové porosty a vápencové jeskyně s nástěnnými 
indiánskými malbami

  Překrásný korálový ostrov je hustě 
porostlý kokosovými palmami 
a obklopený úchvatnou mořskou 
faunou

  Hlavní město Dominikánské 
republiky s bohatou historií 

  Koloniální jádro starého města, 
původní městské opevnění

  Kolumbův palác nebo zajímavá 
kuriozita – přesná kopie budovy 
Bílého domu ve Washingtonu

Poznejte to nejkrásnější
› Dominikánská republika

Isla Catalina, panenský ostrovSanto Domingo

Samaná Špičková golfová hřiště

Národní park Los Haitises

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27
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Náš názor

Každý kout Dominikánské republiky má své kouzlo, ať už hledáte relaxaci 
a odpočinek, sport, nebo dobrodružství. Odleťte na dovolenou do Dominikánské 
republiky a užijte si tu pravou exotiku, karibské slunce a běloskvoucí pláže.

Charakteristika destinace

Dominikánskou republiku objevil v roce 1492 Kryštof Kolumbus. Dominikánská 
republika zaujímá celé dvě třetiny ostrova Hispaniola, o který se dělí s Haiti. 
Po Kubě je Hispaniola druhým největším ostrovem v Karibiku.

Kultura je odvozena převážně ze Španělska, i když se smíchala s africkými 
tradicemi. Španělské dědictví kultury je nejvíce evidentní v národním jazyce 
a převládajícím náboženství.

Povrch Hispanioly je velmi rozmanitý, od deštného pralesa, horských masivů 
a mangrovových oblastí přes téměř pouštní savany po úrodné nížiny, jimiž protéká 
několik významných řek. Severní pobřeží omývají vody Atlantského oceánu, jižní 
pak Karibské moře. Nejznámějším pohořím je Cordillera Central, které přesahuje 
až na území Haiti.

Mnoho českých turistů se z Dominikánské republiky také vrací s pocitem, že slunečné 
je zde nejen počasí, ale i lidé – ti jsou stále usměvaví a chovají se přívětivě.

Zajímavá místa

Zajímavým tipem na výlet jsou nedaleké ostrůvky Catalina a Saona. Nedotčené 
ostrovy jsou únikem od civilizace a ideálním místem pro dny strávené plaváním 
a oddychem. Ostrovy jsou tvořeny korálovými útesy, nenechte si proto ujít 
poznávání různorodého podmořského světa.

› Dominikánská republika

Nejkrásnější místo, které Kolumbus spatřil

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2772



Praktické tipy

Snad každý návštěvník si s sebou domů přiveze lahodný dominikánský rum 
z cukrové třtiny. Nejlepší značkou je Brugal nebo Barceló. Typickým likérem je 
také Mamajuana, která prý působí jako zázračné afrodiziakum. Milovníci doutníků 

zde nakoupí za velmi přijatelné ceny jedny z nejkvalitnějších doutníků na světě. 
Vhodným dárkem pro dámy je dominikánský jantar nebo drahý kámen larimar, 
který se nalézá jen v Dominikánské republice a má zelenomodrou barvu.

Rodinná dovolená (zábava)

Manati Park

Manati Park je ekologický park, který se nachází přibližně 20 minut od hotelů 
v Punta Caně a je ideálním místem, kde můžete strávit den ve spojení s karibskou 
fl órou a faunou. Například uvidíte terárium s leguány, můžete se vyfotit s papoušky, 
hady, lvouny a delfíny. Budete mít také možnost zaplavat si s delfíny.

Marinarium

Mořský park vás zve k poznávání divů podmořského světa. Budete mít možnost 
šnorchlovat mezi rejnoky a žraloky. Šnorchlování je doprovázeno nádhernou 
plavbou podél pobřeží Cabeza de Toro a Bavaró. Nakonec najdete ten pravý ráj 
a budete relaxovat ve vodách přírodního bazénu Bavara s koktejlem v ruce.
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Teplota vody a vzduchu
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Nejdříve vás posádka přivítá vitamínem 
R (rumem) na katamaránu, kterým 

poplujete podél východního národního 
parku, na jehož konci je vaše první 

zastávka – koupání v překrásné 
tyrkysové laguně. Poté vás rychločluny 
převezou na unikátní místo – rozhraní 
Karibiku s Atlantikem, což je písečná 
vyvýšenina, kde je nízká hladina moře, 
která dosahuje po kolena. Odpočinete si 
při projížďce na pramičkách – cayucos –

v národním parku, kde budete obdivovat 
nejen mangrovové porosty, ale také 
fregatky, které v těchto křovinách 
hnízdí. Nebude chybět koupání 
s mořskými hvězdicemi, s nimiž 
se můžete vyfotografovat! Bohatý 
oběd formou bufetu bude připraven 
na palubě katamaránu, kam se poté 
vrátíte, a samozřejmostí je pro každého 
langusta a víno. Poslední plavba vás 
čeká na říční lodi River Prince, kterou 
se projedete po řece Chavón, kde se 
s vámi posádka rozloučí skleničkou 
sektu!

Oblíbený výlet do vnitrozemí, který 
absolvujete na otevřených vozech 
v podhůří Cordillera Oriental, je 
možností, jak poznat zblízka způsob 
života Dominikánců a být během cesty 
v těsném kontaktu s přírodou.
Během dne se zastavíte na poli 

cukrové třtiny, kterou budete moci 
ochutnat, a dozvíte se tak o její 
sklizni a zpracování. Ukázka balení 
doutníků je také způsob, jak zjistit, že 
dominikánské doutníky jsou stejně 
kvalitní a dobré jako ty kubánské. 
U dominikánské školy se dozvíte 

něco o školství v zemi a uvidíte děti 
v místních uniformách. Pak už přichází 
na řadu exotické ovoce a především 
káva a kakao, které uvidíte růst všude 
okolo vás. Na návštěvě u dominikánské 
rodiny budete mít možnost nejen tuto 
kávu a kakao ochutnat, ale také se 
dozvíte něco o jejich zpracování. I pro 
začátečníky je připravena 20minutová 

projížďka na koni na ranči, kde budete 
moci obdivovat nádhernou přírodu 
okolo. Na ranči v pohoří si pochutnáte 
na typickém dominikánském obědě, 
který se podává formou bufetu a kde 
nebude chybět kromě masa a zeleniny 
také typická rýže a fazole. Na konci  
výletu už si jen odpočinete na divoké 
pláži Macao s možností koupání.

Nabídka výletů › Dominikánská republika
Dominikánská republika je ostrovem splněných přání. Vydejte se s námi poznávat místa, odkud se vám nebude 

chtít odejít. Přírodní krásy a skutečný život místních obyvatel na vás čekají při výletu na Bávaro Runners. A když už 

výlet, tak samozřejmě nesmíte zapomenout na návštěvu hlavního města Santa Dominga, která vás zavede zpátky 

do historie a seznámí vás s prvními památkami Nového světa. Nezapomenutelný zážitek si určitě odnesete také 

z výletu za delfíny, kde budete moci plavat přímo vedle nich. Užijte si Dominikánskou republiku naplno!

Orientační cena pro dospělou osobu  195 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  95 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  90 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  60 USD

Karibské dobrodružství

Bávaro Runners

    Jedinečná možnost proplout Karibikem na 4 lodích!

    Začínáte v přístavu Bayahibe na břehu Karibského 

moře a během celodenní plavby postupně 

vystřídáte 4 lodě

    Poznejte přírodu Dominikánské republiky a život 

místních obyvatel!

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2774
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Návštěva hlavního města 
Dominikánské republiky je zážitkem 
pro každého milovníka památek 
a historie. 
První památkou, kterou navštívíte, je 
Faro de Colón – maják K. Kolumba, 
postavený v r. 1992 u příležitosti 
500. výročí objevení Ameriky. Další 
zajímavou stavbou je prezidentský 
palác, kterému se také přezdívá 
„růžový Bílý dům“. Před procházkou 

koloniální, historickou částí vás posilní 
bohatý oběd formou bufetu v některé 
z místních restaurací. Pak už přijdou 
na řadu samotné památky – Alcázar 
de Colón, Španělské náměstí, ulice Las 
Damas, Národní pantheon, Plaza de 
Colón se sochou K. Kolumba a první 
katedrála v Novém světě – Catedral 
Primada de America. Nebudou chybět 
ani nákupy v některém z menších 
obchůdků, které lemují náměstí.

Půldenní výlet nedaleko vašeho hotelu, 
který splní vaše očekávání a možná 
i sen některých z vás! 

Samotné plavání probíhá 
ve skupinkách 8 lidí v ohrazených 
prostorách, kde si pod vedením 

instruktora zaplavete nejen s delfínem 
či lachtanem, ale také se žraloky 
a rejnoky. Nemusíte se bát, že byste 

přišli o zvěčnění vašeho zážitku, 
profesionální fotograf vás i celou 
rodinu během koupání vyfotografuje.

Orientační cena pro dospělou osobu  85 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  40 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  od 145 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  od 145 USD

Santo Domingo

Dolphin Island

   Tento výlet vás zavede zpátky do historie 

a provede vás prvními památkami Nového světa!

   Jeden z životních zážitků vás čeká přímo 

v Punta Caně! 

   Plavání s delfíny nebo lachtany v moři!

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 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.
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Pobytové oblasti › Dominikánská republika
Punta Cana

Luxusní oblast Punta Cana / Bavaro je místo, kde před několika lety byly pouze 
dlouhé bílé pláže a džungle. Pláže obklopené palmami zůstaly a džungle 
částečně ustoupila luxusním resortům, které uspokojí přání i těch nejnáročnějších 
návštěvníků. Široká nabídka sportovních (golf, jachting) i společenských aktivit dělá 
z této oblasti jedno z nejvyhledávanějších center na ostrově.

1     Hotel Breathless Punta Cana ccccc  str. 94
2      Hotel Excellence Punta Cana ccccc  str. 95
3      Hotel Hard Rock Hotel & Casino 

Punta Cana ccccc  str. 84
4     Hotel Royalton Punta Cana 

Resort & Casino ccccd  str. 88
5     Hotel Memories Splash Punta Cana cccc  str. 89
6      Hotel Barceló Punta Cana cccc  str. 90
7     Hotel Grand Bahia Principe 

Punta Cana ccccc  str. 87
8      Hotel Paradisus Punta Cana Resort ccccc  str. 83
9     Hotel Barceló Dominican Beach cccc  str. 92
10    Hotel Whala!bávaro ccc  str. 93
11    Hotel Now Larimar Punta Cana ccccc  str. 85
12    Hotel Paradisus Palma Real Resort ccccc  str. 78
13    Hotel The Reserve Paradisus

Palma Real Resort ccccc  str. 79
14    Hotel IFA Villas Bavaro Resort & Spa cccc  str. 91
15    Hotel Barceló Bavaro Palace 

Deluxe & Club Family ccccc  str. 80
16     Hotel Barceló Bavaro Beach ccccc  str. 82
17     Hotel Dreams Palm Beach ccccc  str. 86

Bayahibe

Písečná pláž lemovaná palmami je typická pro oblast Bayahibe na jihovýchodě 
ostrova. Středisko je vhodné pro všechny, kteří vyhledávají klidnou dovolenou.

18    Hotel Dreams La Romana 

Resort & Spa ccccc  str. 100
19    Hotel Catalonia Grand Dominicus cccc  str. 101

Punta Cana

Bayahibe

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30–60 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Samaná

Úžasný poloostrov na severovýchodním pobřeží Dominikánské republiky, omývaný 
Atlantským oceánem, nabízí pravou exotickou přírodu, písečné pláže v zálivech, 
vodopády, jezírka a různé vodní toky. Tato oblast má se svou bujnou tropickou 
přírodou neopakovatelné kouzlo. 

20    Hotel Grand Bahia Principe Cayacoa ccccc  str. 97
21    Hotel Grand Paradise Samaná 

Beach Resort cccc str. 99
22    Hotel Grand Bahia Principe El Portillo ccccc str. 98

La Romana

Letovisko La Romana leží asi hodinu jízdy od hlavního města Santo Dominga. 
V centru je mnoho obchodů, banka a lékárna. V okolí jsou také 18jamková
golfová hřiště.

24    Hotel Grand Bahia Principe

La Romana ccccc str. 102

Cayo Levantado

Pouze pár kilometrů od pevniny je vzdálen malý ostrůvek Cayo Levantado, který 
vám díky své velikosti zaručí klid a pohodu.

23    Hotel Grand Bahia Principe 

Cayo Levantado ccccc str. 96

Samaná

La Romana

Cayo Levantado

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

20

21
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23
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Jeden z nejlepších hotelů 
Dominikánské republiky se nachází 
v oblasti Punta Cana. V resortu je 
separátní část The Reserve, která 

nabízí ty nejluxusnější typy pokojů 
a VIP služby. 
Vybavení

Recepce, 6 restaurací (z toho 4 à la 
carte), 1 restaurace pouze pro část 
The Reserve, 1 restaurace pouze pro 
část Royal, 6 barů, 3 bary u bazénu, 
3 bazény (1 pro část Royal a 1 pro 
část Club Melia), 7 jacuzzi, směnárna, 
butiky, minimarket, internet, kasino 
a konferenční místnost. 
Pláž

Rozlehlý resort leží přímo u nádherné 
písečné pláže Bavaro.

Pokoj

JSX: koupelna, vířivka, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, ventilátor, obývací část, 
plazmová TV/sat., DVD přehrávač, 
telefon, přístup k internetu (za poplatek), 
CD přehrávač, kávovar, minibar, trezor 
a balkon nebo terasa.
JSLU: viz JSX, oddělená místnost.
SU: v části The Reserve, navíc mají 
obývací pokoj s jídelnou oddělený
od ložnice.
Pokoje se službami Royal Service  
na vyžádání. Seznam služeb 
u prodejních asistentů.

Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované vodní sporty 
na pláži, jízda na koni. 
Zábava

Animační a zábavné programy. Lekce 
přípravy sushi, květinového aranžmá, 
malování, tance, přípravy koktejlů 
a ochutnávky vína.
Pro děti

Dětský bazén, prostorný dětský klub  
Kids zone (1–12 let). Hlídání dětí 
za poplatek.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.paradisuspalmareal.com

  Junior suite de luxe (JSX): 
 / 

  Junior suite luxury (JSLU): 
 / 

  Suite (SU): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel pro náročnou klientelu

   Kvalitní program all inclusive v ceně

   Vhodné také pro rodiny s dětmi

   Golfové hřiště v resortu

   Možnost ubytování v luxusní části The Reserve

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost obědů a večeří v à la carte restauracích (restaurace Gabi pouze pro 
klienty části The Reserve a Royal, restaurace Palazzo pouze pro klienty části 
Royal, restaurace Passion za poplatek)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místních a originálních značek
  Denně doplňovaný minibar (nealko, voda a pivo)
  24hodinový pokojový servis
  Půjčovna kol, 5 tenisových kurtů (osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
nemotorizované vodní sporty (windsurfi ng, katamarán, kajaky), vodní pólo, 
aerobik, jóga, taiči, pilates, volejbal, fi tness, plážový volejbal 

  Neomezené green fee na nedalekém golfovém hřišti Cocotal Golf Club 
(rezervace možná pouze v hotelu, povinný poplatek za golf cart na místě)

Program all inclusive

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (102)  4,7
Hotel Paradisus Palma Real Resort ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Masáže, terapie, jacuzzi, sauna, salon krásy, kadeřnictví

Wellness & spa
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Klienti části The Reserve mohou 

využívat všechny služby celého 

hotelu Paradisus Palma Real 

Resort ccccc a navíc mají: 

–  separátní VIP check-in lounge
–  privátní část pláže s kompletním 

servisem
–  samostatný bazén a dětský bazén
–  3 à la carte restaurace Aqua 

(středozemní), Mizu (Teppayaki show) 
a Hidrogrill (steakhouse)

–  snack gril
–  rozlehlý dětský klub Kids zone

(1–12 let)
–  internet na pokoji (zdarma)

–  WiFi v areálu hotelu
–  3 bary

Suite v části The Reserve jsou 
prostorné, mají obývací pokoj s jídelnou 
oddělený od ložnice a jacuzzi na 
terase nebo na balkoně. Na vyžádání 
master suite, suite pro rodiny s dětmi 
a další.  

   Separátní část hotelu Paradisus Palma Real 

Resort ccccc nabízí exkluzivní suite 

a další VIP služby

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 Platinium
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Hotel The Reserve Paradisus Palma Real Resort ccccc
 Naši klienti hodnotí (97)  4,8
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Poloha

Luxusní hotel je součástí komplexu 
hotelů Barceló Palace Deluxe ccccc 
a Barceló Bavaro Beach ccccc. 
Klienti části Palace Deluxe mohou 
za poplatek využívat služby části Bavaro 

Beach, která je pouze pro dospělé 
osoby.
Vybavení

Recepce, 9 restaurací, 8 barů, 4 bazény, 
WiFi (za poplatek), butiky, obchody se 
suvenýry, velký konferenční komplex.
Pláž

Dlouhá písečná pláž Bavaro leží přímo 
u hotelu. 
Pokoj

DRX: klimatizace, ventilátor, koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC, minibar, plazmová 
TV/sat., trezor, kávovar, přípojka 
pro iPod, WiFi (za poplatek), poloha 
u golfového hřiště.
JSX: viz DRX, v části blíž k pláži, 
prostornější.
JSBFX: viz JSX, v první řadě u pláže, 
Club Premium. 
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
jízda na koni, škola windsurfi ngu, vodní 

lyže, katamarán, jízda lodí s průhledným 
dnem, potápění, rybaření, golf – 
18jamkové golfové hřiště se nachází 
přímo v resortu.
Zábava

Kasino, diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, vodní park Pirates’ 
Island, tobogan, dětská animace 
v průběhu dne i večera.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích. 
Zdarma: pro klienty Clubu Premium.
Platební karty

VISA, MC.

www.barcelo.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe / junior 
suite de luxe (DRX/JSX/JSBFX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní program all inclusive v ceně

  Golfové hřiště v resortu

  Vodní park v resortu

  Pro náročné

  Green fee zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Stravování v 9 restauracích – 2 bufetové, 6 à la carte (italská, japonská, 
s mořskými plody, mexická, španělská, steaková); francouzská restaurace 
za poplatek (pro klienty Clubu Premium bez poplatku)

  Po celých 24 hodin alkoholické a nealkoholické nápoje v 8 barech 
  Šlapadla, kajaky, vybavení pro šnorchlování, windsurfi ng, 7 tenisových kurtů, 
badminton, aerobik, volejbal, basketbal, fi tness, fotbal, vodní pólo, baseball, 
plážový volejbal, biliár, minigolf

  1x green fee za 2 dny pobytu

  Privátní check-in a check-out
  Láhev rumu a šampaňského na pokoji
  WiFi zdarma
  Vstup do Club Premium Lounge
  1x denně green fee (rezervaci není možné zařídit předem)
  Prioritní rezervace do à la carte restaurací
  VIP lounge na recepci
  Francouzská restaurace bez doplatku
  Vstup do U-SPA hydroterapy (nad 16 let)
  Vstup do vodního parku Pirates’ Island

Program all inclusive

Club Premium

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (105)  4,7
Hotel Barceló Bavaro Palace Deluxe & Club Family ccccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Masáže, terapie, procedury, sauna a jacuzzi

Wellness & spa

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2780
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Junior suite de luxe na pláži

Pokoj 

FRX: 2 ložnice, klimatizace, ventilátor, 
2 koupelny/WC, vysoušeč vlasů, 
minibar, mikrovlnná trouba, plazmová 
TV/sat., trezor, kávovar, přípojka pro 
iPod, WiFi (za poplatek). Poloha 
u golfového hřiště.
Na vyžádání možno knihovat rodinné 
junior suite s polohou blíž k pláži.

Klienti části Club Family mohou 

využívat všechny služby celého 

hotelu Barceló Bavaro Palace 

Deluxe ccccc a navíc mají: 

–  separátní check-in v části Club Family
– uvítací koktejl s animačním týmem 
– 20% slevu na hlídání dětí
– plážový set pro děti
–  1x zdarma vstup do vodního parku 

Pirate’s Island

  Rodinný pokoj de luxe (FRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Součástí resortu je speciální část pro rodiny 

s dětmi

   Novinka
Hotel Barceló Bavaro Palace Deluxe & Club Family ccccc

 Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel je součástí komplexu Barceló 
Bavaro Beach Resort, který se skládá 
z hotelů Barceló Bavaro Beach ccccc 
a Barceló Palace Deluxe ccccc. Klienti 
mají přístup do obou hotelů.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
(z toho 2 à la carte – středozemní 
a francouzská), 2 bary, bazén, butiky, 
směnárna, internet (za poplatek). Dále 
6 restaurací v Barceló Bavaro Palace 
Deluxe ccccc.
Pláž

Krásná písečná pláž s bílým pískem je 
přímo u hotelu.

Pokoj

DRS: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, ventilátor, plazmová TV/
sat., WiFi (za poplatek), kávovar, trezor, 
minibar a balkon nebo terasa. 
Na vyžádání pokoje s výhledem 
na moře nebo se službami Club 
Premium.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
golf – 18jamkové golfové hřiště se 
nachází přímo v resortu.
Zvláštnosti

Na vyžádaní ceny superior pokoje se 
službami Club Premium.
Zábava

Kasino, diskotéka.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek, WiFi  
na pokoji, v lobby.
Platební karty

VISA, MC.

www.barcelo.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Pro náročné

   Vhodné pro novomanžele

   Pouze pro dospělé osoby

   All inclusive v ceně

   Možnost služeb Club Premium

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (89)  4,8
Hotel Barceló Bavaro Beach ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Uvítací koktejl
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Stravování v à la carte restauracích v resortu (italská, japonská, s mořskými 
plody, mexická, španělská, steaková); francouzská restaurace za poplatek; 
nutná rezervace

  Nápoje v discobaru (23.00–03.00 hod.)
  Fitness, aerobik, spinning, tenis, fotbal, volejbal, basketbal, vodní pólo, plážový 
volejbal, 18jamkový minigolf (10.00–18.00 hod.), nemotorizované vodní sporty 
(kajaky, šlapadla, vybavení na šnorchlování, windsurfi ng, katamarán)

  1x za pobyt 45 minut hydroterapie

  Privátní check-in a check-out
  Concierge služby v Premium lounge
  Francouzská restaurace bez doplatku (nutná rezervace)
  Pokoje s nejlepší polohou a výhledem na moře 
  Láhev rumu Imperial na pokoji
  Láhev šampaňského na pokoji
  Upřednostnění při rezervacích do à la carte restaurací
  Premium Lounge s přístupem k PC a internetu, originální alkohol, kontinentální 
snídaně, snacky, stolní hry, knihy, tisk

  Hydroterapie ve spa
  VIP lounge v diskoklubu
  Vstup do vodního parku Pirate’s Island Water Park v resortu

Program all inclusive

Club Premium

  Spa centrum nabízí masáže, terapie, jacuzzi a saunu

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Rozlehlý hotelový komplex je umístěn 
na pláži Bavaro v oblasti Punta Cana. 
Malé obchodní centrum se nachází cca 
10 minut od hotelu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, konferenční 
místnost, 11 restaurací (z toho 
restaurace Gabi pouze pro část The 
Reserve a restaurace Gabi Beach 
a La Palapa pro část Royal Service), 

5 bazénů (2 dětské, 1 v části The 
Reserve a 1 pro klienty Royal Service), 
8 barů (1 pouze pro The Reserve), 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky, 
minimarket, služba lékaře. Jednotlivými 
částmi komplexu projíždí 
minivláček. 
Pláž

Hotel se nachází přímo u jedné 
z nejhezčích pláží Bavaro. Klienti 
ubytovaní v části The Reserve mají 
privátní část pláže.
Pokoj

JSX: klimatizace, obývací část, 
koupelna/WC, vysoušeč vlasů, ventilátor, 
telefon, TV/sat., kávovar, minibar, trezor 
a terasa nebo balkon.
JSLU: viz JSX, po renovaci.
Na vyžádání pokoje se službami Royal 

Service (pouze pro dospělé osoby) 
pro rodiny s dětmi a suite s oddělenou 
ložnicí. Seznam služeb na vyžádání 
u prodejních asistentů.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: kurzy potápění, jízda 
na koni, motorizované vodní sporty, 
golf – 18jamkové golfové hřiště je 
vzdáleno cca 15 minut jízdy.
Zábava

V hotelu probíhá bohatý animační 
program, lekce vaření, přípravy sushi, 
malování, fotografi e, masáží, tanga, 
salsy a ochutnávky vín. Kasino. 
Pro děti

Miniklub Kids zone (1–12 let), program 
pro děti, dětské hřiště, dětské židle 
a postýlky, na vyžádání hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích a v lobby, 
internetový koutek.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.paradisuspuntacana.travel

  Junior suite de luxe (JSX): 
 / 

  Junior suite luxury (JSLU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Pro náročné

  All inclusive v ceně

  Možnost ubytování ve vilách

  Green fee zdarma

  Kvalitní servis pro rodiny Family Concierge

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (98)  4,8
Hotel Paradisus Punta Cana Resort ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly (některé originální značky)
  Možnost večeří v 9 restauracích à la carte (francouzská, mexická, italská, 
čínská, španělská, steaková, japonská a brazilská kuchyně, rybí gril bar, 
restaurace s plody moře); středomořská restaurace za poplatek; Gabi Beach 
a La Palapa pouze pro Royal Service a The Reserve

  Fitness centrum, sauna, jacuzzi, 4 tenisové kurty, biliár, šipky, basketbal, stolní 
tenis, volejbal, aerobik, vodní pólo, vodní sporty na pláži – nemotorizované 
(windsurfi ng, šnorchlování, vodní aerobik)

  Půjčovna kol
  Neomezené green fee v Cocotal Golf Clubu (rezervace předem není možná)
  Minibar doplňován denně nealkoholickými nápoji a pivem

Program all inclusive

  Kompletně zařízené wellness centrum nabízí terapie, masáže, sauny, jacuzzi, 
salon krásy a kadeřnictví

Wellness & spa

Junior suite luxury
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Poloha

Luxusní a jedinečný resort se díky 
propracovaným detailům a konceptu 
značky Hard Rock hned na první pohled 
liší od ostatních hotelů. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 15 venkovních 
bazénů směrem k oceánu (z toho 
3 s výhledem na lagunu a 3 dětské), 
15 barů, bar u bazénu a 9 restaurací 
(italská, mexická, japonská, mezinárodní, 
americká, karibská, s mořskými plody, 
brazilská, steakhouse), obchodní pasáž, 
kasino, konferenční místnost, taneční sál, 
WiFi, bankomat, směnárna. 

Pláž

Hotel leží u dlouhé písečné pláže Bavaro.
Pokoj

SU: koupelna/WC, klimatizace, 
plazmová TV/sat., telefon, vysoušeč 
vlasů, WiFi, vířivka, kávovar, minibar, 
trezor a balkon.
SUCL: viz SU, pouze pro dospělé osoby 
a zahrnují služby viz popis. 
Na vyžádání rodinné suite.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované sporty 
a golf. 
Zvláštnosti

Hotel poskytuje resort kredit až do výše 
1 500 USD/pokoj (podrobné informace
u prodejních asistentů).
Zábava

Denní animační a večerní programy, 
kasino, diskotéka. Živá hudba v Moon 
Lounge.

Pro děti

3 dětské bazény, skluzavky, dětský klub 
(4–12 let).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích a v lobby.
Platební karty

VISA, MC.

www.hardrockhotelpuntacana.com

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–2784

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost stravování ve všech à la carte restauracích
  Snacky
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby i originálních značek 
  24hodinový pokojový servis
  WiFi
  Internet v business centru (30 minut/pokoj/pobyt)
  Fitness, aerobik, pilates, zumba, taebo, spinning, minigolf, plážový volejbal, kola, 
stolní tenis, lezecká stěna, tenis, plážový fotbal

  Poloha pokojů blíž k pláži s postranním výhledem na moře
  25minutová masáž
  Espresso na pokoji
  Toaletní potřeby značky L’Occitane
  CD a DVD přehrávač
  Originální značky likérů v minibaru
  Plážová taška
  Privátní check-in/check-out

Program all inclusive

Pokoje Concierge Level

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Široká škála masáží, terapií a procedur

Wellness & spa

  Suite (SU): 
 / 

  Suite Hard Rock Concierge Level 
(SUCL): 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

   Netradiční moderní hotel s konceptem značky 

Hard Rock

   Program all inclusive v ceně

   Dětské skluzavky v resortu

   Rozlehlé spa centrum 

   Rodinné pokoje až pro 4 děti

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (80)  4,8
Hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ccccc
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Poloha

Resort se nachází v letovisku Punta 
Cana.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací 
(z toho 4 à la carte – italská, 
francouzská, asijská a gril) 
a snack bar. Dále je k dispozici 
11 barů, 4 bazény (z toho 1 dětský), 
2 jacuzzi, směnárna, bankomat, WiFi 
a konferenční místnosti.
Pláž

Oblíbená písečná pláž leží přímo 
u resortu.
Pokoj

DRP: dál od pláže; koupelna, WC, 
samostatná sprcha, jacuzzi, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, telefon, 
minibar, plazmová TV/sat., kávovar, 
trezor, WiFi (za poplatek) a balkon nebo 
terasa s výhledem do zahrady.
DRX: viz DRP, za příplatek.
DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
DRPCX: viz DRX, služby Preferred
Clubu.

Stravování

Viz program Unlimited Luxury®.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program Unlimited Luxury®.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
bowling, golf, jízda na koni, rybaření; 
18jamkové golfové hřiště Catalonia 
Caribe Golf Club a 9jamkové Catalonia 
Cabeza de Toro jsou vzdálena 20 minut 
od hotelu.
Zábava

Promítání fi lmů na pláži, denní i večerní 
zábavné programy, tematické večery, 
kasino.
Pro děti

Pestrý program pro děti v dětském 
klubu (3–12 let) a pro juniory 
(13–17 let). Hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokojích a v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.nowresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj promo / 
dvoulůžkový pokoj de luxe / 
dvoulůžkový pokoj de luxe Preferred 
Club (DRP/DRX/DRSVX/DRPCX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní program Unlimited Luxury® v ceně

   Oblíbený hotel pro mladé

   Golfové hřiště v blízkosti hotelu

   Vhodné také pro rodiny s dětmi

   Velmi dobrý klub pro děti a juniory   Uvítací koktejl
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Stravování v à la carte restauracích (francouzská restaurace pouze 
pro dospělé osoby)

  Nealkoholické nápoje, ovocné džusy, alkoholické nápoje místní výroby 
a některých originálních značek

  Minibar (denně doplňován nealkoholickými nápoji, vodou a pivem)
  Fitness, tenis, basketbal, trampolína, plážový volejbal, aerobik, aquaaerobik, 
nemotorizované vodní sporty – šnorchlování, úvodní lekce potápění v bazénu, 
windsurfi ng, kajaky

  Lekce tance, lekce španělštiny
  Možnost večeří v hotelu Dreams La Romana ccccc, 
Dreams Palm Beach ccccc (kromě svátků)

  Soukromý check-in, check-out
  Lounge
  2 bazény
  Jacuzzi na balkoně
  WiFi zdarma na pokoji
  Přístup k PC v lounge
  Kontinentální snídaně, odpolední snack, dezerty a likéry v lounge
  Denní tisk na pokoji (na vyžádání)
  Služby komorníka

Program Unlimited Luxury®

Preferred Club

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (105)  4,7
Hotel Now Larimar Punta Cana ccccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

   Promo pokoje

  Masáže, zábaly, terapie, kadeřnický salon, manikúra

Wellness & spa

85
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Poloha

Hotelový resort leží v nejznámější části 
Punta Cana.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací 
(z toho 5 à la carte – italská, asijská, 
mexická, francouzská a gril), snack, 
kavárna, 5 barů, bazén, minimarket, 
butik, směnárna, WiFi (za poplatek), 
bankomat.
Pláž

Bílá písečná pláž Bavaro leží přímo 
u resortu.

Pokoj

DRX: koupelna, WC, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, telefon, CD/
DVD přehrávač, minibar, plazmová TV/
sat., kávovar, trezor, WiFi (za poplatek) 
a balkon nebo terasa.
DRPCX: viz DRX, služby Preferred Clubu.
DRPCSVX: viz DRPCX, výhled na moře.
Stravování

Viz program Unlimited Luxury®.
Sportovní nabídka

Za poplatek: motorizované sporty, jízda 
na koni, potápění, golf – 18jamkové 
golfové hřiště je vzdáleno 15 minut 
jízdy.
Zábava

Hotel pořádá zábavné programy 
v průběhu dne i večera, promítání fi lmů 
na pláži. Jednou týdně 
tematické večery. Kasino. 
Pro děti

Dětský klub (3–12 let), klub pro juniory 
(13–17 let), hlídání dětí (za poplatek). 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.dreamsresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe / 
dvoulůžkový pokoj de luxe Preferred 
Club (DRX/DRPCX/DRPCSVX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Program Unlimited Luxury® v ceně

   Vhodné také pro páry

   Kvalitní klub pro děti a juniory

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Stravování v à la carte restauracích (francouzská restaurace pouze pro dospělé 
osoby)

  Snack
  Minibar (denně doplňován nealkoholickými nápoji, vodou a pivem)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a některých originálních značek
  Fitness, stolní tenis, volejbal, šipky, tenis, aerobik, aquaaerobik, úvodní lekce 
potápění v bazénu, šnorchlování, windsurfi ng, kajaky

  Lekce tance, španělštiny
  Možnost večeří v hotelu Now Larimar ccccc a Dreams La Romana ccccc 
(kromě svátků)

  Privátní lounge
 Služby komorníka
 Privátní bazén
 Kontinentální snídaně v lounge, odpolední snack, dezerty a likéry v lounge
 Denní tisk
 Internet na pokoji zdarma
 Přístup k PC v lounge
 Upgrade minibaru
 Soukromá část pláže

Program Unlimited Luxury®

Preferred Club

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (96)  4,5
Hotel Dreams Palm Beach ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Kadeřnictví, sauna, jacuzzi, masáže, terapie

Wellness & spa
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Poloha

Rozlehlý hotelový komplex se nachází 
v oblasti Punta Cana. Nákupní středisko 
v areálu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 6 à la carte restaurací 
(japonská, francouzská, steakhouse, 
s mořskými plody, rybí, mezinárodní, 
italská, mexická), 6 barů, snack bar, 
2 bazény, jacuzzi, konferenční místnost, 

WiFi v lobby (zdarma), bankomat, 
kasino.
Pláž

Dlouhá písečná pláž Bavaro se světlým 
pískem přímo u hotelu.
Pokoj

JS: koupelna, WC, jacuzzi, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, TV/sat., 
telefon, internet (za poplatek), trezor 
(za poplatek), minibar, kávovar a balkon 
nebo terasa.
JSH/JSG: viz JS, samostatná recepce, 
bazén a restaurace pro snídaně 
a obědy. Dále mají klienti možnost 
4 večeří za týden v à la carte 
restauracích, denní tisk a připojení 
k internetu v Club House a v Club Royal 
Golden. 

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, golf, jízda na koni, stolní fotbal, 
biliár; 18jamkové hřiště Golf Club Punta 
Blanca se nachází v blízkosti hotelu.
Zábava

Zábavné programy a animace pro děti 
i dospělé v průběhu dne i večera.
Pro děti

Dětský bazén, vodní park a dětský klub 
(4–12 let).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, MC.

www.bahia-principe.com

  Junior suite / junior suite hacienda /
junior suite golden (JS/JSH/JSG): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive v ceně

  Nový dětský park v resortu

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  3 večeře za týden v à la carte restauracích (klienti v pokojích JSH a JSG
4 večeře za týden)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby ve všech barech kromě 
sportbaru
  Minibar (denně doplňován pivem a nealkoholickými nápoji)
  1 hodina denně zdarma – výběr z těchto sportů: windsurfi ng, kajaky, plavba 
katamaránem, tenis (osvětlení za poplatek), šnorchlování, kola
  Úvodní lekce potápění zdarma
  Aerobik, taneční lekce merengue, fi tness, basketbal, šipky, volejbal

Program all inclusive

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (106)  4,6
Hotel Grand Bahia Principe Punta Cana ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Masáže, zábaly, terapie, sauna

Wellness & spa
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Poloha

Resort leží ve známé oblasti Punta 
Cana. Součástí resortu je hotel 
Memories Splash Punta Cana cccc. 
Klienti hotelu Royalton Punta Cana 
využívají služby obou hotelů.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 11 restaurací 
(z toho 2 bufetové a 9 à la carte –
mexická, 2 středozemní, italská, 
tematická, španělská, japonská, 
steaková), 11 barů (z toho 1 pro členy 
Diamond Clubu), kavárna, konferenční 
místnosti, jacuzzi, 3 bazény. 
Pláž

Písečná pláž s bílým pískem přímo 
u hotelu.

Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, kávovar, TV/sat., 
telefon, trezor, internet, minibar, balkon 
nebo terasa.
DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
DRXDC: viz DRX, navíc služby Diamond 
Clubu.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění, golf.
Zábava

Denní zábava pro děti i dospělé, kasino. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (2–12 let), 
junior klub (13–17 let), vodní park 
Splash Park se skluzavkami a tobogany, 
hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccd

Internet

Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Platební karty

VISA, MC. 

www.royaltonresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe / 
dvoulůžkový pokoj de luxe Diamond 
Club (DRX/DRSVX/DRXDC):

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Po kompletní renovaci

   Luxusnější část resortu

   All inclusive v ceně

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Vodní park v resortu

 Oblast Punta Cana / Bavaro   Novinka
Hotel Royalton Punta Cana Resort & Casino ccccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní a zahraniční výroby
  Snacky po celých 24 hodin
  WiFi
  Nemotorizované vodní sporty (šnorchlování, kajaky, úvodní lekce potápění 
v bazénu), vodní park, minigolf, plážový volejbal, stolní tenis, tenisové kurty, 
aerobik, fi tness

  Minibar (pravidelně doplňován)

  Vstup do Diamond Club lounge
  Privátní check-in a check-out
  Služby komorníka
  Separátní část pláže
  Prémiové značky alkoholických nápojů v lounge
  Kontinentální snídaně v lounge 
  Snacky a dezerty v lounge
  10% sleva na spa 
  Minibar doplňován denně

Program all inclusive

Diamond Clubu

  Spa centrum má k dispozici salon krásy, manikúru, pedikúru, saunu, jacuzzi 
a masáže

Wellness & spa

Maketa

Maketa
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Resort leží v nejoblíbenější části 
Dominikánské republiky – v Punta 
Caně. Součástí resortu je hotel Royalton 
Punta Cana ccccd.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 
(z toho 1 bufetová a 4 à la carte –
mexická, středozemní, italská, 
tematická), 11 barů (z toho 1 pro členy 
Diamond Clubu), kavárna, konferenční 
místnosti, jacuzzi, 3 bazény. 
Pláž

Písečná pláž s bílým pískem přímo 
u hotelu.

Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, kávovar, TV/sat., 
telefon, trezor, internet, minibar, balkon 
nebo terasa.
DRDCX: viz DRX, navíc služby Diamond 
Clubu.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění, golf.
Zábava

Denní zábava pro děti i dospělé, kasino. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (2–12 let), 
junior klub (13–17 let), vodní park 
Splash Park se skluzavkami a tobogany, 
hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Platební karty

VISA, MC. 

www.memoriesresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe / 
dvoulůžkový pokoj de luxe Diamond 
Club (DRX/DRDCX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Po kompletní renovaci

   All inclusive v ceně

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Vodní park v resortu

 Oblast Punta Cana / Bavaro   Novinka
Hotel Memories Splash Punta Cana cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní a zahraniční výroby
  Snacky po celých 24 hodin
  WiFi
  Kontinentální snídaně v lounge 
  Nemotorizované vodní sporty (šnorchlování, kajaky, úvodní lekce potápění 
v bazénu), vodní park, minigolf, plážový volejbal, stolní tenis, tenisové kurty, 
aerobik, fi tness

  Minibar (pravidelně doplňován)

  Vstup do Diamond Club lounge
  Privátní check-in a check-out
  Služby komorníka
  Separátní část pláže
  Prémiové značky alkoholických nápojů v lounge
  Snacky a dezerty v lounge
  10% sleva na spa 
  Minibar doplňován denně

Program all inclusive

Diamond Clubu

  Spa centrum má k dispozici salon krásy, manikúru, pedikúru, saunu, jacuzzi 
a masáže

Wellness & spa

Maketa

Maketa

Maketa
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Hotel leží na východním pobřeží 
Dominikánské republiky v oblasti 
Punta Cana. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací 
(z toho 6 à la carte – dominikánská, 
japonská, italská, mexická, francouzská, 
s mořskými plody), 8 barů, 2 bazény, 
internet (za poplatek), minimarket, 
směnárna a bankomat. 
Pláž

Hotel se nachází přímo na dlouhé 
písečné pláži Bavaro.

Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, kávovar, trezor, minilednice, 
TV/sat., balkon.
DRS: viz DR, po renovaci, navíc 
plazmová TV/sat., ventilátor.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: potápění, motorizované 
vodní sporty, biliár, golf.
V blízkosti hotelu se nachází několik 
golfových hřišť – Punta Blanca 5 minut 
jízdy, White Sands Golf Course 15 minut 
jízdy a Cocotal Golf & Country Club 
20 minut jízdy.
Zábava

Animace pro děti i dospělé 
v průběhu dne i večera. Kasino 
a diskotéka.

Pro děti

Dětský klub (4–12 let), dětský bazén, 
minidisko, hřiště.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek, WiFi 
v lobby, na pokoji.

Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.barcelo.com

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj superior (DR/DRS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Přímo na písečné pláži

   Menší resort

   Dětské skluzavky

   All inclusive v ceně

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (105)  4,6
Hotel Barceló Punta Cana cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost stravování ve všech à la carte restauracích (v restauraci El Mirador 
některá jídla za poplatek)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje domácí výroby
  Fitness, 3 tenisové kurty, stolní hry, šipky, stolní tenis, plážový volejbal, kajaky, 
windsurfi ng, aerobik, úvodní lekce potápění v bazénu

  Vstup do diskobaru
  Snack

Program all inclusive

  Spa centrum Metamorphosis nabízí hydroterapie, masáže, sauny, jacuzzi, 
terapie a salon krásy

Wellness & spa
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V oblasti Bavaro na východě 
Dominikánské republiky.
Vybavení

Rozsáhlý komplex s recepcí, 9 restaurací 
(z toho 5 à la carte, 2 bufetové, 
1 pizzerie, palačinkárna), 7 barů, 

3 bazény, internetová místnost, 
bankomat, minimarket, lékárna, butiky.  
Pláž

Dlouhá pláž Bavaro s jemným bílým 
pískem přímo u hotelu. Lehátka 
(zdarma), bar a restaurace na pláži.
Pokoj

DR: ve vilkách, individuální klimatizace, 
koupelna/WC, vysoušeč vlasů, stropní 
ventilátor, lednička, plazmová TV/sat., 
trezor (za poplatek) a terasa, 
dále od pláže.
DRS: viz DR, v budovách, kávovar 
a francouzský balkon. 

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: jízda na koni, motorizované 
vodní sporty na pláži, potápění, golf – 
18jamkové golfové hřiště Cocotal Golf 
Club je vzdáleno 2 km.
Zábava

Denní i večerní animační programy, 
diskotéka.
Pro děti

3 dětská brouzdaliště, nový miniklub 
(4–12 let), minidisko, hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek).

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: na pokojích i v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.lopesan.com

  Zrenovované spa centrum nabízí různé druhy masáží (hloubkovou, švédskou, 
hydromasáž, ...) a terapií (refl exní, aromaterapii, ...)
  Sauny, parní komory, jacuzzi, salon krásy a kompletní lázeňská péče

   Oblíbený hotel střední kategorie

   Dobrý poměr kvality a ceny

   Nový dětský klub

   Široká pláž s bílým pískem

   Vhodné také pro páry

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a koktejly
  Možnost večeří v restauracích à la carte (mexická, pizzerie, gurmánská, italská 
a orientální kuchyně – nutno předem rezervovat na recepci); humr (za poplatek)
  Pizza snack
  Palačinkárna
  Nemotorizované vodní sporty na pláži 1 hodinu denně (kajaky, katamarán, 
šnorchlování, windsurfi ng) 
  Tenis v denních hodinách, stolní tenis, basketbal, šipky, fi tness, volejbal, aerobik
  Diskotéka včetně místních nápojů
  Shuttle po resortu

Wellness & spa

Program all inclusive

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (113)  4,2
Hotel IFA Villas Bavaro Resort & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Dvoulůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj superior

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj superior (DR/DRS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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V oblasti Bavaro. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 10 restaurací 
(z toho 7 à la carte – italská, mexická, 
brazilská, španělská, japonská 
a pizzerie), rybí a s mořskými plody 
za poplatek, 2 snack bary, 6 barů, 
3 bazény, 2 venkovní jacuzzi, obchod

se suvenýry, butik, konferenční 
místnost, kasino, WiFi (za poplatek) 
a směnárna.
Pláž

Písečná pláž Bavaro přímo u hotelu.
Pokoj

DR: koupelna/WC, kávovar, vysoušeč 
vlasů, klimatizace, telefon, TV/sat.,
WiFi (za poplatek), minibar, trezor 
a balkon.
DRSV: viz DR, za příplatek.
Na vyžádání junior suite, které mají 
navíc obývací část a zahrnují služby 
Elite Clubu.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 

Za poplatek: potápění, mořský rybolov, 
jízda na koni; golf na nedalekém 
18jamkovém golfovém hřišti White 
Sands Golf Course.
Zábava

Hotel pořádá různé animace a večerní  
programy. Jednou týdně party na pláži, 
diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (4–12 let).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokojích 
a ve společných prostorách.
Platební karty

VISA, MC.

www.barcelo.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj s výhledem
na moře (DRSV): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive v ceně

   Vhodné pro mladé

   Golfové hřiště nedaleko hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost obědů a večeří v restauracích à la carte (nutná rezervace); restaurace 
El Bucanero za poplatek

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby po celých 24 hodin
  Snack 24 hodin denně
  Lekce španělštiny a tance
  2 tenisové kurty, stolní tenis, kajaky, fi tness, basketbal, volejbal, šipky, aerobik, 
1 úvodní hodina potápění v bazénu, plavba katamaránem, šnorchlování, 
windsurfi ng, biliár 

  Spa centrum (jacuzzi, sauna, pára, různé druhy masáží, terapie, ...), salon krásy

Program all inclusive

Wellness & spa

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (115)  4,1
Hotel Barceló Dominican Beach cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel nižší kategorie leží v oblasti Bavaro. 
Asi 1 km od hotelu je nákupní centrum.

Vybavení

Recepce, bufetová restaurace, 
à la carte restaurace, 3 bary 
(z toho 1 na pláži), bazén, 
WiFi (zdarma) v lobby.
Pláž

Světlá písečná pláž se nachází 
50 m od hotelu. Na pláž vede málo 
frekventovaná silnice (na pláži 
se nenachází restaurace, pouze bar). Pokoj

DR: sprcha/WC, klimatizace, lednice, 
telefon, trezor (za poplatek), TV/sat. 
a balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, prostornější a zrenovované.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění, golf – 18jamkové golfové 
hřiště Cocotal Golf Club vzdáleno cca 
2 km.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.whalahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj superior (DR/DRS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel pro nenáročnou klientelu

   Program all inclusive v ceně

   Částečně zrenovovaný hotel

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Snack
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Kajaky, šnorchlování

Program all inclusive

 Oblast Punta Cana / Bavaro Naši klienti hodnotí (104  4,3
Hotel Whala!bávaro ccc

 Pro seniory

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Resort leží ve východní oblasti Punta 
Cana v části Uvero Alto.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 6 à la carte 
restaurací (italská, francouzská, asijská, 
mexická, středozemní, rybí a mořské 
plody), 1 bufetová restaurace, gril na pláži, 
kavárna, 8 barů, 5 bazénů (z toho 2 pouze 
pro členy Opulence Clubu), 2 venkovní 
jacuzzi, kasino, bankomat. 
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu.
Pokoj

JSA: koupelna/WC, jacuzzi, klimatizace, 

ventilátor, vysoušeč vlasů, minibar, 
plazmová TV/sat., kávovar, internet, 
balkon nebo terasa.
JSSVA: viz JSA, výhled na moře.
JSOC: viz JSA, služby Opulence Clubu.
Stravování

Viz program Unlimited Passion®.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program Unlimited 
Passion®.
Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf, jízda na koni, rybaření. 
Zábava

Denní i večerní zábava, živá hudba, 
promítání fi lmů na pláži, tematické 
večery.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
Zdarma: pro členy Opulence Clubu.

Platební karty

VISA, MC, AMEX. 

www.breathlessresorts.com

  Junior suite allure / junior suite 
Opulence Club (JSA/JSSVA/JSOC): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

  Vhodné pro mladé a pro páry

  Unlimited Passion® v ceně

  Pro náročné

  V blízkosti golfové hřiště

  Nově postavený hotel

 Oblast Punta Cana / Uvero Alto  Novinka
Hotel Breathless Punta Cana ccccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost stravování ve všech à la carte restauracích (1 restaurace pouze pro 
členy Opulence Clubu)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje prémiových značek
  Nemotorizované vodní sporty, vybavení na šnorchlování, úvodní lekce potápění 
v bazénu, windsurfi ng

  Fitness, 2 tenisové kurty, basketbal, plážový volejbal, stolní hry, aerobik, 
aquaaerobik, lekce tance, lekce španělštiny

  Privátní check-in a check-out
  Vstup do Opulence Club lounge
  2 bazény pouze pro členy Opulence Clubu
  Jacuzzi na balkoně
  WiFi zdarma
  Přístup k PC zdarma
  Upgrade minibaru 
  Kontinentální snídaně v lounge
  Odpolední snack, dezerty a likéry v lounge
  Restaurace pouze pro členy Opulence Clubu (snídaně a večeře)

Program Unlimited Passion®

Opulence Clubu

  Masáže, terapie, jacuzzi, relaxační zóna, salon krásy, kadeřnictví

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Luxusní hotel pro náročné klienty 
leží v nejznámějším letovisku 
Punta Cana v části 
Uvero Alto.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 prostorné 
bazény, 2 venkovní jacuzzi, 8 à la carte 
restaurací (francouzská, mexická, 
steaková, pizzerie, středozemní, 
italská, orientální, gril, plody moře), 
10 barů, bar u pláže, u bazénu, 
konferenční místnost, butiky.
Pláž

Dlouhá písečná pláž se žlutým pískem 
přímo u hotelu.

Pokoj

JS: koupelna/WC, vířivka, vysoušeč 
vlasů, klimatizace, TV/sat., CD/DVD 
přehrávač, telefon, trezor, kávovar, 
minibar, balkon nebo terasa.
JSSV: viz JS, výhled na moře.
JSEX: viz JS, VIP služby Excellence Clubu.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, šnorchlování, lekce 
tance, vodní pólo, 3 tenisové kurty, 
squash, aerobik, jóga, plážový volejbal, 
fotbal, basketbal, stolní tenis, šipky, 
biliár, stolní hry, jízda na koni (30 minut 
za pobyt). 
Za poplatek: potápění, rybaření 
a motorizované sporty.
Zvláštnosti

Excellence Club.
Zábava

Kasino, diskotéka. 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi.

Platební karty

VISA, MC, Diners Club.

www.excellence-resorts.com

  Junior suite (JS): 

  Junior suite s výhledem na moře / 
junior suite Excellence Club
(JSSV/JSEX):

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Hotel vhodný pro novomanžele

   Program all inclusive v ceně

   Široká nabídka spa centra

 Oblast Punta Cana / Uvero Alto Naši klienti hodnotí (97)  4,8
Hotel Excellence Punta Cana ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Pouze pro dospělé osoby

  Uvítací koktejl
  Snídaně a oběd formou bufetu nebo menu
  Večeře pouze formou menu ve všech 8 à la carte restauracích
  Alkoholické nápoje místní i zahraniční výroby, nealkoholické nápoje
  Minibar (denně doplňován pivem a nealkoholickými nápoji)
  Jízda na koni (30 minut za pobyt)
  Úvodní lekce potápění v bazénu
  Nemotorizované vodní sporty, fi tness

  Soukromný check-in a check-out
  Služby komorníka
  Privátní lounge s přístupem k PC a internetu (07.00–23.00 hod.)
  Toaletní potřeby značky Bvlgari
  Upgrade minibaru – víno a likéry
  Soukromá část pláže
  Denní tisk na pokoji
  Denně čerstvé ovoce na pokoji
  Plážová taška
  Plazmová TV
  1 wellness procedura ve vodních lázních na osobu/pobyt

Program all inclusive

Excellence Club

  Velice kvalitně zařízené spa centrum nabízí saunu, jacuzzi, masáže, různé terapie

Wellness & spa

95
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Poloha

Tento luxusní hotel leží v zálivu 
Samaná přímo na malém ostrově Cayo 
Levantado. Město Samaná je vzdáleno 
15 minut jízdy a hlavní město Santo 
Domingo 2,5 hodiny. Transfer na ostrov 
je zajištěn člunem (10 minut). 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bufetová 
restaurace, 3 à la carte restaurace 

(gurmánská, italská, středozemní), 
snack bar, 5 barů, 2 bazény, jacuzzi, 
WiFi v lobby a malé nákupní centrum 
v dominikánském stylu Pueblo 
Principe. 
Pláž

Krásná písečná pláž se nachází přímo 
u hotelu.
Pokoj

DRS: koupelna, WC, klimatizace, 
ventilátor, vířivka, vysoušeč vlasů, 
kávovar, minibar, telefon, TV/sat., WiFi 
(za poplatek), trezor a terasa nebo 
balkon.
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované sporty.
Zábava

Celodenní i večerní zábavné programy 
a animace.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.

Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.bahia-principe.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Klidná dovolená

   Spa centrum součástí hotelu

   Pro náročnější klienty

   Vhodné pro novomanžele

 Oblast Cayo Levantado Naši klienti hodnotí (40)  4,8
Hotel Grand Bahia Principe Cayo Levantado ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Večeře v à la carte restauracích 
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a některých originálních značek 
  Minibar (nealkoholické nápoje a pivo) 
  Nemotorizované vodní sporty, fi tness, aerobik, plážový volejbal, biliár, 
fotbal, basketbal, katamarán, člun na pobřeží, 1 hodina potápění v bazénu, 
windsurfi ng, šnorchlování, tenis

Program all inclusive

 V hotelu je k dispozici spa centrum, které nabízí masáže, terapie a zábaly

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Hotel v zálivu Samaná, který je 
obklopen bujnou tropickou vegetací. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace 
(z toho 3 à la carte – gurmánská, 
středozemní a italská), 2 snack bary, 
4 bary (1 u bazénu), 3 bazény, terasa 
na slunění, WiFi v lobby (za poplatek), 
směnárna, nákupní centrum Pueblo 
Principe ve městě Samaná (doprava 
zdarma).
Pláž

Krásná písečná pláž se nachází přímo 
u hotelu.

Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, jacuzzi, 
minibar, telefon, TV/sat., kávovar,
trezor (za poplatek) a terasa nebo 
balkon. 
Na vyžádání ubytování v junior suite.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: potápění, jízda na koni, 
rybaření, motorizované vodní 
sporty.
Zábava

Hotel pořádá animační programy. 
Diskotéka, kasino.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.bahia-principe.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Klidná dovolená

   Romantické místo vhodné pro svatební cestu

   Wellness centrum se širokou nabídkou služeb

   Vodní sporty

 Oblast Samaná Naši klienti hodnotí (30)  4,7
Hotel Grand Bahia Principe Cayacoa ccccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  3 večeře za týden v à la carte restauracích (nutná rezervace) 
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní i zahraniční výroby po celých 
24 hodin kromě nápojů v Pueblo Principe 
  Minibar (voda, nealko a pivo) doplňován denně 
  Fitness, aerobik, lekce tance, volejbal, stolní hry, biliár 
  1 hodina denně zdarma – windsurfi ng, katamarán, kajaky, šnorchlování 
  1 úvodní lekce potápění v bazénu zdarma 
  Transfer do nákupního centra Pueblo Principe

Program all inclusive

  Wellness centrum nabízí širokou škálu služeb a saunu

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Resort leží v nádherné oblasti Samaná 
na severu Dominikánské republiky.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 3 à la carte restaurace 
(gurmánská, italská, středozemní), 5 barů, 
butiky, WiFi v lobby, jacuzzi, bazén. 
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu.
Pokoj

DR: koupelna, WC, vířivka, vysoušeč 
vlasů, klimatizace, ventilátor, TV/sat., 
kávovar, minibar, trezor (za poplatek), 
WiFi (za poplatek), balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované sporty, golf, 
rybaření, jízda na koni.
Zábava

Denní i večerní animační program pro 
děti i dospělé. 

Pro děti

Dětský klub, dětský bazén, hlídání 
dětí (za poplatek), dětský program 
v průběhu dne.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.bahia-principe.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   All inclusive v ceně

   Přímo na pláži

   Vhodné pro rodiny s dětmi

 Oblast Samaná / Las Terrenas  Novinka
Hotel Grand Bahia Principe El Portillo ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost stravování v à la carte restauracích (3 večeře/týden; nutná rezervace 
předem)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a a některých originálních značek
  Fitness, nemotorizované sporty (1 hodina denně – katamarán, kajaky, vybavení 
na šnorchlování, windsurfi ng, kola), fotbal, šipky, aerobik, volejbal, biliár, lekce 
tance, stolní tenis, tenis 
  Vstup na diskotéku včetně místních nápojů a piva
  Minibar (denně doplňován)

Program all inclusive

  Masáže, procedury, sauna, kadeřnictví ve spa centru

Wellness & spa
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Hotel leží v nádherné oblasti Las 
Galeras v části Samaná na severu 
Dominikánské republiky.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bufetová 
restaurace, gril, 2 à la carte restaurace 
(italská a s mořskými plody), 5 barů, 
3 bazény, WiFi (za poplatek). 
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 
vysoušeč vlasů, trezor (za poplatek), 
minibar.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované sporty, 
rybaření, potápění, jízda na koni.
Zábava

Animační programy v průběhu dne 
i večera pro děti i dospělé, diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, hlídání dětí (za poplatek), 
dětský klub.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi.
Platební karty

VISA, MC. 

www.amhsamarina.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidná dovolená

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   All inclusive v ceně

 Oblast Samaná / Las Galeras  Novinka
Hotel Grand Paradise Samaná Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Večeře v à la carte restauracích (některá jídla za doplatek; nutná rezervace 
předem)
  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (do 02.00 hod.)
  Snack (do 02.00 hod.)
  Nemotorizované sporty (windsurfi ng, šnorchlování, šlapadla, kajaky), stolní 
tenis, biliár, stolní hry, tenis, volejbal, úvodní lekce potápění v bazénu, 
badminton, kola, aerobik, aquaaerobik, minigolf, lekce tance

Program Unlimited Luxury®

  Masáže za poplatek

Wellness & spa
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Poloha

Resort leží v jihovýchodní části 
Dominikánské republiky v letovisku 
Bayahibe.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací 
(7 à la carte – italská, francouzská, 
asijská, gril, mexická, s mořskými plody, 
dominikánská), 2 bistra, kavárna,
7 barů, 2 bazény, 1 bazén pouze pro 
část Preferred Club, jacuzzi, butiky, 
banka, bankomat, 8 konferenčních 
místností.
Pláž

Krásná písečná pláž přímo u hotelu.
Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, 

vysoušeč vlasů, CD/DVD přehrávač, 
kávovar, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa.
DRSSX: viz DRX, směrem k moři.
DRPCX: viz DRX, směrem do zahrady, 
plazmová TV, služby Preferred Clubu.
Stravování

Viz program Unlimited Luxury®.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program Unlimited Luxury®. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění, rybaření, golf – 18jamkové 
golfové hřiště Teeth of the Dog je 
vzdáleno 30 minut jízdy.
Zvláštnosti

Služby Preferred Clubu. 
Zábava

Denní zábava pro děti i dospělé, 
promítání večerních fi lmů, kasino. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (3–12 let), 
junior klub (děti nad 13 let), hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
Platební karty

VISA, MC, AMEX. 

www.dreamsresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe / 
dvoulůžkový pokoj de luxe Preferred 
Club (DRX/DRSSX/DRPCX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Hotel ležící u Karibského moře

   Program Unlimited Luxury® v ceně

   Hotel s klubem pro děti a juniory

   Klidná poloha

 Oblast Bayahibe Naši klienti hodnotí (102)  4,6
Hotel Dreams La Romana Resort & Spa ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Francouzská restaurace pouze pro dospělé osoby
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní a mezinárodní výroby
  Minibar (denně doplňován nealkoholickými nápoji a pivem)
  Snack
  Fitness, windsurfi ng, kajaky, šnorchlování, kola, 4 tenisové kurty, aerobik, 
aquaaerobik, lekce tance, plážový volejbal, stolní tenis, stolní hry

  Možnost večeří v hotelech Dreams Palm Beach ccccc a Now Larimar ccccc 
(kromě svátků)

  Privátní lounge
  Služby komorníka
  Privátní bazén a bar u bazénu
  Privátní část pláže
  Denní tisk na pokoji (anglický a španělský)
  Přístup k internetu na pokoji a v lounge
  Upgrade minibaru
  Denně kontinentální snídaně v lounge, odpolední dezerty a likéry v lounge

Program Unlimited Luxury®

Preferred Club

  Spa centrum má k dispozici salon krásy, manikúru, pedikúru, saunu, jacuzzi 
a masáže

Wellness & spa
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Poloha

Hotel leží v oblasti Bayahibe 
u Karibského moře.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 bufetové 
restaurace, palačinkárna, pizzerie, 
3 à la carte restaurace (steaková, 
mexická, italská), 1 restaurace pro členy 
Privileged Clubu, 3 bary (bar El Gato 
Borracho za poplatek), bazén, jacuzzi, 
konferenční místnost, WiFi (zdarma). 
Pláž

Písečná pláž s bílým pískem je přímo 
u hotelu.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, klimatizace, 

ventilátor, vysoušeč vlasů, TV/sat., 
WiFi (zdarma), trezor (zdarma), minibar 
(doplňován vodou). 
DRSPR: viz DRS, navíc nový 
nábytek a dekorace, minibar (voda, 
nealkoholické nápoje a pivo), kávovar, 
plazmová TV/sat., navíc služby 
Privileged Clubu.. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované sporty, golf. 
Zábava

Denní zábava pro děti i dospělé, 
diskotéka. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (4–12 let), 
klub pro juniory (13–17 let), hlídání dětí 
(za poplatek). 
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby a na pokoji.

Platební karty

VISA, MC, Diners Club, AMEX.

www.hoteles-catalonia.com

  Dvoulůžkový pokoj superior / 
dvoulůžkový pokoj superior 
Privileged (DRS/DRSPR): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Přímo na pláži

   Klidná oblast u Karibského moře

   All inclusive v ceně

   Vhodné pro rodiny s dětmi

 Oblast Bayahibe  Novinka
Hotel Catalonia Grand Dominicus cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Stravování v à la carte restauracích (1 večeře v každé restauraci/týden; nutná 
rezervace)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Vstup na diskotéku včetně místních alkoholických a nealkoholických nápojů 
  Fitness, tenis, basketbal, fotbal, aerobik, aquaaerobik, plážový fotbal, lekce tance, 
nemotorizované sporty, windsurfi ng, kajaky, úvodní lekce potápění v bazénu

  Separátní část pláže
  Privátní lounge
  Služby komorníka
  Soukromý check-in
  10% sleva na služby spa
  Separátní část restaurace v průběhu snídaně
  Plážové osušky na pokoji
  20% sleva na romantickou večeři na pláži
  Restaurace a lounge na pláži pouze pro Privileged klienty

Program all inclusive

Privileged Club

  Masáže, terapie, salon krásy, kadeřnictví

Wellness & spa

Pokoj privileged

D
o

m
in

ik
á

n
sk

á
 r

e
p

u
b

li
k

a



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27102

Poloha

Na jižním pobřeží v zátoce 12 km 
od města La Romana.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
à la carte (italská, rybí a gurmánská), 
snack, 6 barů, bazén, jacuzzi, 
minimarkety.

Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu.
Pokoj

JSS: koupelna/WC, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, TV/sat., 
telefon, kávovar, minibar, trezor 
(za poplatek) a terasa nebo balkon.
JSG: viz JSS, služby Club Golden 
Principe.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované sporty –
2 tenisové kurty, stolní tenis, fi tness, 
kajaky, windsurfi ng. 

Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf – nejbližší 18jamkové 
golfové hřiště Teeth of the Dog se 
nachází u města La Romana.
Zvláštnosti

Služby Club Golden Principe.
Zábava

Celodenní program, večerní program, 
kasino, diskotéka. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (4–12 let), 
minidisko.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.
Zdarma: v lobby.
Platební karty

VISA, MC, Diners Club.

www.bahia-principe.com

  Junior suite superior / junior suite 
Golden (JSS/JSG): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive v ceně

   V blízkosti golfového hřiště

   Prostorné pokoje

 Oblast La Romana Naši klienti hodnotí (105)  4,4
Hotel Grand Bahia Principe La Romana ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  3 večeře za týden v à la carte restauracích dle výběru (nutná rezervace)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby v barech (do 02.00 hod.)
  Minibar (doplňován denně nealkoholickými nápoji a pivem)
  Nemotorizované vodní sporty, fi tness, aerobik, stolní tenis, biliár, fotbal, volejbal, 
basketbal, lekce tance, šipky
  Úvodní lekce potápění v bazénu
  Vstup do diskobaru včetně místních nápojů (nad 18 let)
  1 hodina denně – kajaky, kola, šnorchlování, windsurfi ng, tenis, katamarán

  Soukromá recepce
  Uvítací nápoj
  Denní tisk a internet v Club House
  4 večeře za týden v à la carte restauracích (nutná rezervace)

Program all inclusive

Club Golden Principe

  Wellness centrum nabízí klientům různé druhy masáží a terapií

Wellness & spa
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  Hlavní město ostrova 
s neopakovatelnou atmosférou, 
naleznete zde pestrobarevnou 
směsici kolo niálních památek
  Navštivte zdejší muzea 
a galerie, projděte se 
křivolakými uličkami staré 
Havany – La Habana Vieja
  Zaposlouchejte se do rytmů 
pouličních hudebníků
  Navštivte světoznámý bar 
La Bodeguita del Medio 
a ochutnejte vyhlášený koktejl 
mojito

  Malebné koloniální městečko 
proslulé pěstováním a zpracováním 
cukrové třtiny

  Od r. 1988 patří Trinidad mezi 
světová kulturní dědictví UNESCO

  Nejznámější turistické středisko 
na Kubě, vyhlášené nádhernou 
bělostnou pláží o délce 16 km

  Národní park Viñales je jedním 
z nejnavštěvovanějších míst na Kubě
  Je zde soustředěno největší množství 
tabákových plantáží na Kubě
  Zvláštností této oblasti jsou strmé 
mogoty, skalnaté vápencové útvary

  Kuba nabízí skvělé podmínky pro 
potápění

  Ostrov Cayo Largo je mnohými 
považován za nejkrásnější místo 
na Kubě, nabízí 27 km fascinujících 
bělostných pláží s průzračným mořem, 
korálové útesy a nedotčenou přírodu

  Ostrov obklopuje korálový útes 
s bohatým podmořským životem

Poznejte to nejkrásnější
› Kuba

Trinidad

Varadero

Viñales Ráj potápěčůOstrov Cayo Largo

Cayo Santa MaríaHavana
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Santa ClaraSanta Clara

TrinidadTrinidad

CamagüeyCamagüey
Guardalavaca

HolguínHolguín
Baracoa

Santiago de Cuba

Cayo Largo

Cayo Guillermo
Cayo CocoCayo Coco

Isla de la Juventud
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Náš názor

Místní režim dnes na jednu stranu izoluje zemi od hlavních globálních vlivů světa, 
na druhou stranu však uchovává pro turisty tradiční a neopakovatelnou atmosféru, 
která se postupem času ve většině zemí světa vytrácí. Na Kubě si užijete nádherné 
slunce, písečné pláže, tyrkysové průzračné moře i historické památky španělského 
období. Kuba má také nejbohatší fl óru v celém Karibiku. Kolem Kuby je více než 
4 000 korálových ostrůvků, kde jsou ideální podmínky k potápění.

Charakteristika destinace

Kuba patří mezi největší, nejrozmanitější a nejkrásnější ostrovy Velkých Antil.
Bývá označována jako perla Karibiku, a to díky svým bělostným plážím a syté zeleni  
tropického pralesa ve vnitrozemí. Na Kubě naleznete sedm míst prohlášených 
organizací UNESCO za památky světového významu. Mezi ně patří uličky staré 
Havany La Habana Vieja, historické centrum města Santiago de Cuba, malebné 
městečko Trinidad a cukrovary v nedalekém úrodném údolí Valle de las Ingenios, 
dále pak hornatá oblast kolem Topes de Collantes, pevnost Punta Gorda nedaleko 
města Cienfuegos a údolí Viñales.

Zajímavá místa

Cayo Santa María

Ostrov Cayo Santa María leží v Atlantském oceánu, patří do souostroví Cayos – 
Královské zahrady (Jardines del Rey). S pevninou ostrov spojuje 48 km dlouhá 
hráz. Naleznete zde 10 km nádherných pláží lemovaných korálovým útesem 
s pestrobarevným životem. Zdejší ekosystém vyhlásilo UNESCO rezervací biosféry.

Cayo Coco a Cayo Guillermo

Malé ostrůvky Cayo Coco a Cayo Guillermo, které jsou s pevninou spojeny 17 km 
dlouhou hrází, patří mezi nejkrásnější letoviska na severu Kuby. Jsou součástí 
panenského souostroví Archipiélago de Camagüey, známého pod jménem Jardines 
del Rey (Královské zahrady). Ostrůvky jsou obklopeny druhou největší korálovou 
bariérou na světě (po Velké australské) s rozmanitým mořským životem. Čekají zde 

› Kuba

Země plná historie, salsy a nekonečných pláží
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na vás nádherné bílé písečné pláže lemované palmami a průzračné teplé moře 
vybízející k celé řadě vodních sportů či jen k báječné a zasloužené relaxaci.

Trinidad

Malebné koloniální městečko, proslulé pěstováním a zpracováním cukrové třtiny, je 
jedním z turisticky nejatraktivnějších měst na Kubě. Od r. 1988 patří Trinidad mezi 
světová kulturní dědictví UNESCO. Nádherné náměstí Plaza Mayor je obklopeno 
výstavními panskými domy. Kouzlo celého náměstí umocňují udržované zelené 
ploty, pohodlné lavičky a palmy. Dominantou města a současně jeho nejvyšší 
stavbou je Convento San Francisco (klášter svatého Františka), ve kterém je dnes 

muzeum kontrarevoluce. V blízkosti Trinidadu naleznete i nádhernou 4 km dlouhou 
pláž Playa Ancón s bílým pískem.

Praktické tipy

Doutníky, rum, hudba a všechno možné, na čem je Che Guevara, patří mezi typické 
kubánské suvenýry. Nenechte si ujít návštěvu provincie Pinar del Río, oblasti plné 
tabákových plantáží, kde se můžete seznámit s výrobou proslulých kubánských 
doutníků. Milovníci hudby nesmí vynechat návštěvu některého z Buena Vista Social 
Clubů, kterých jsou po celé zemi roztroušeny desítky.

Rodinná dovolená (zábava)

Mezi nezapomenutelné zážitky z vaší dovolené bude určitě patřit i přímý kontakt 
s populárním mořským savcem – delfínem. Kromě show cvičených delfínů nabízí 
delfi nárium i možnost koupání s delfínem. Koupání probíhá v přírodním prostředí, 
voda se proto nečistí. Další variantou výletu je návštěva delfi nária Rancho Cangrejo 
uprostřed oceánu, kam se dopluje katamaránem z jachtařského klubu Marina Gaviota.
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Teplota vody a vzduchu
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Navštívit Kubu a nezastavit se v Havaně 
je těžko odpustitelná chyba. Kubánská 
metropole je největším a zároveň 
i nejkrásnějším městem Karibiku. 
Najdete zde řadu koloniálních památek, 
monumentů okázalosti mafi ánských 
bossů 30. let, památníků reálného 
socialismu „karibského“ typu – to vše 

podbarvené vůní kubánských doutníků, 
chutí kubánského rumu a rytmu 
karibské hudby. Program výletu vás 
zavede do historické části Havany, 
zapsané na seznamu UNESCO, projdete 
se po hlavních náměstích Plaza de 
Armas a Plaza Vieja, uvidíte havanskou 
katedrálu, řadu paláců ve stylu 

kubánského baroka a samozřejmě 
i hotel Ambos Mundos, kde byl ubytován 
Ernest Hemingway.
Program vám umožní poznat i nové 
části Havany, např. budovu Kapitolu, 
známé nábřeží Malecon, náměstí 
Revoluce se sochou Josého Martího 
či čtvrť Vedado. Zajímavým doplněním 
programu je i návštěva továrny 
na výrobu kubánských doutníků nebo 

projížďka Havanou dobovými auty 
(dle programu výletu). V ceně výletu je 
zahrnut oběd.
Změna programu vyhrazena.

Další variantou výletu do kubánské 
metropole je kombinace celodenní 
prohlídky a návštěvy kabaretu 
Tropicana či dvoudenní výlet spojený
s návštěvou údolí Viñales.

Nejkrásnější pláže v Karibiku najdete 
na korálovém ostrově Cayo Largo, který 
leží jižně od Kuby a je dlouhý pouhých 
26 km a široký 2 km. Let z Varadera 

na Cayo Largo trvá cca 30 minut. 
Po příletu transfer do přístavu a plavba 
lodí či katamaránem na ostrov Cayo 
Iguanas, kde uvidíte leguány. 

Dále budete pokračovat kolem 
korálových útesů (možnost šnorchlování) 
a doplujete na pohádkovou pláž 
Sirena. Bílý písek této pláže a naprosto 
průzračná voda jako by ani nebyly z toho 
světa. Na pláži oběd a volno na koupání 

a opalování. V odpoledních hodinách 
přelet do Varadera, transfer do hotelů. 
V ceně výletu zahrnut oběd, konzumace 
čepovaných nápojů v baru u pláže 
a během plavby při cestě z přístavu 
na pláž. Změna programu vyhrazena.

Nabídka výletů › Kuba
Kuba určitě neláká jen plážemi s jemným bílým pískem a průzračným mořem. Váháte, kam se na Kubě podívat 

za přírodou, památkami nebo kde si užít ty nejlepší adrenalinové sporty? Kam zavítat, když chcete poznat místní 

náturu, zvyky a kulturu? Vybrali jsme pro vás to nejlepší, co lze na Kubě poznat. S námi se můžete vypravit 

do hlavního města Havany, které vás překvapí svou pestrostí a typickou atmosférou. Na doslova rajská místa vás 

zavedeme při výletu do národního parku Viñales nebo na ostrov Cayo Largo, kde se ocitnete na nejkrásnějších 

plážích celé Kuby. Nechybí samozřejmě ani plavby na katamaránu, potápění mezi korály a mnoho dalšího.

Orientační cena pro dospělou osobu  72 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  54 €

Orientační cena pro dospělou osobu  160 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  145 €

Havana

Ostrov Cayo Largo

    Celodenní výlet autobusem do kubánské 

metropole

    Letecký výlet na korálový ostrov Cayo Largo 

s nejkrásnější pláží v Karibiku

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27106
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Jednodenní autobusový výlet 
za poznáním historických a přírodních 
krás jižního pobřeží a kubánského 
venkova. Přejezd k jižnímu pobřeží 
s krátkou zastávkou trvá cca 4 hodiny
Navštívíte architektonický skvost 
Karibiku – nejlépe dochované koloniální 
město Trinidad. Dodnes si toto město 

plné koloniálních paláců a křivolakých 
dlážděných ulic dochovalo atmosféru 
období, kdy díky pěstování cukrové 
třtiny zažilo největší rozkvět. 
Čeká vás prohlídka staré části města 
s návštěvou muzea v jednom ze 
šlechtických paláců a volno. Další 
zastávka vás zavede do města 

Cienfuegos, které Kubánci považují 
za „perlu jihu“. Zážitkem jsou i přejezdy 
mezi městy ojedinělou krajinou, neboť 
na jižní straně město Trinidad omývají 

vlny Karibiku a nad městem se tyčí 
pohoří Escambray. V ceně výletu je 
zahrnut oběd.
Změna programu vyhrazena.

Nezapomenutelný den uprostřed 
Atlantiku na palubě moderního 
katamaránu. Plavba vás zavede 
k jednomu z korálových útesů, kde 
bude čas na šnorchlování, a na korálový 
ostrov Cayo Blanco (oběd a čas 
na koupání na pláži s jemným bílým 
pískem). Zpestřením programu 

bude na závěr show cvičených 
delfínů v delfi náriu Varadero. V ceně 
výletu občerstvení během plavby 
(nealkoholické nápoje, pivo a kubánský 
rum) a oběd na pláži. Za příplatek 
možnost kratšího koupání s delfíny.
Změna programu vyhrazena.

Orientační cena pro dospělou osobu  76 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  57 €

Orientační cena pro dospělou osobu  90 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  45 €

Jih Kuby – města Trinidad a Cienfuegos

Katamarán Seafari Cayo Blanco

   Celodenní autobusový výlet s prohlídkou měst 

Trinidad a Cienfuegos

   Plavba na katamaránu na ostrov Cayo Blanco, 

show cvičených delfínů / koupání s delfíny

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 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.
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1. den  Praha – Varadero – Havana. 
2. den  Havana. 
3. den  Havana – Soroa – Viñales –
Havana. 
4. den  Havana – Santiago de Cuba. 
5. den  Santiago de Cuba. 
6. den  Santiago de Cuba – Bayamo – 
Santa Lucia. 

7. den Playa Santa Lucia – Camaguey –
Trinidad. 
8. den  Trinidad – Cienfuegos. 
9. den  Cienfuegos – Cayo Santa María.
10.–11. den  Cayo Santa María.
12. den  Cayo Santa María – Varadero –
Praha.

Více na www.fi scher.cz

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27108

 Nechte se unést unikátní atmosférou země mnoha přírodních krás i kulturních památek. 

Počet dní  12Velký okruh Kubou

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Varadero – Praha, letištní taxy 
a další poplatky, 11 nocí v hotelech střední kategorie, 8x snídani, 7x oběd, 
8x večeři, 3x program all inclusive (10.–12. den), vstupy dle programu, přepravu 
klimatizovaným autobusem, služby místních česky/slovensky mluvících průvodců
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, víza (700 Kč), místní odletovou taxu
(25 CUC), fakultativní výlety, spropitné 
  Minimální počet účastníků: 6

Přehledné informace

   Prohlídka historické části Havany

   Návštěva oblasti Viñales a vodopádů Soroa

   Celodenní prohlídka města Santiago de Cuba

   Koloniální město Trinidad a pěší túra pralesem

   Pobyt na ostrově Cayo Santa María 

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Bayamo

Viñales

Guamá

Trinidad

Cienfuegos

VaraderoHavana

Soroa

Playa Santa Lucia

Camaguey

Santiago de Cuba

  Kultura
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1. den  Varadero – Havana.
2. den  Havana.
3. den  Havana – Viñales – Havana. 

4. den  Havana – Guama – Cienfuegos.
5. den  Cienfuegos – Trinidad – Topes.
6. den  Trinidad – Cayo Santa María / 
Cayo Coco.

Více na www.fi scher.cz

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 109

 Poznejte nejzajímavější místa Kuby. 

Počet dní  6Malý okruh Kubou

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Varadero – Praha, letištní taxy 
a další poplatky, 5 nocí v hotelech střední kategorie, 5x plnou penzi, 5x program 
all inclusive na Cayo Santa Maria/Cayo Coco, vstupy dle programu, přepravu 
klimatizovaným autobusem, služby místních česky/slovensky mluvících průvodců
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, víza (700 Kč), místní odletovou taxu
(25 CUC), fakultativní výlety, spropitné 

  Minimální počet účastníků: 6

Přehledné informace

   Prohlídka Havany

   Návštěva údolí Viñales

   Koloniální město Trinidad a pěší túra pralesem

   Pobyt na ostrovech

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Viñales

Guamá

TrinidadCienfuegos

VaraderoHavana

  Kultura
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Pobytové oblasti › Kuba
Varadero

Největší a nejznámější turistické středisko Kuby Varadero se nachází 140 km 
východně od Havany. Tvoří ho nádherná bělostná pláž o délce 16 km, podél níž je 
postaveno přes 50 hotelů a velkých turistických komplexů. Naleznete zde bohatou 
nabídku nejrůznějších aktivit (golf, výlety lodí, delfi nárium).

1    Hotel Sol Sirenas Coral cccc str. 119
2    Hotel Be Live Las Morlas cccc str. 121
3    Hotel Club Tropical ccd str. 123
4    Hotel Villa Tortuga ccc str. 123
5    Hotel Blau Privilege Cayo Libertad ccccc str. 116
6    Hotel Blau Marina Varadero cccc str. 120
7    Hotel Meliá Peninsula Varadero ccccd str. 117
8    Hotel Memories Varadero Beach Resort cccc str. 118
9    Hotel Ocean Varadwro El Patriarca ccccc str. 114 
10   Hotel Paradisus Varadero Spa ccccc str. 112
11   Hotel Iberostar Varadero ccccc str. 111
12   Hotel Royal Hicacos Resort & Spa ccccc str. 115
13   Hotel Be Live Turquesa cccc str. 122

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut

1

2

4

3

7

8

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

letiště Varadero (23 km)
Havana (142 km)
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10

12

13
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6

9

11

5

Cayo Coco

Malý ostrůvek patří mezi nejkrásnější letoviska na severu Kuby. S pevninou je 
spojen 17km hrází a je obklopen druhou největší korálovou bariérou na světě.

14    Hotel Memories Caribe Beach Resort cccc  str. 128
15    Hotel Memories Flamenco 

Beach Resort ccccc  str. 127

Cayo Santa María

Ostrov je spojen s pevninou 48km hrází. Nachází se zde korálový útes a nádherné 
písečné pláže.

16    Hotel Royalton Cayo Santa Maria ccccc  str. 125
17    Hotel Memories Paraiso Azul ccccc  str. 126

Cayo Coco

Cayo Santa María

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut

14

16

15

17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Jeden z nejlepších hotelů ve Varaderu leží 
přímo u dlouhé písečné pláže. Centrum 
Varadera je vzdáleno 12 km. V případě 
příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
Vybavení

Vstupní hala, hlavní a 3 tematické 
restaurace, 5 barů, kadeřnictví, 
obchod se suvenýry, hotelový lékař, 

internetový koutek. K venkovnímu 
vybavení patří 3 velké bazény, jacuzzi, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky, 
bar u bazénu. 
Pláž

Hotel leží přímo u překrásné písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, minibar, trezor, 
kávovar, balkon nebo terasa.
JS: viz DR, za příplatek.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: jízda na koni, potápění. 

Zábava

V hotelu probíhá bohatý animační 
program, živá hudba, diskotéka, taneční 
představení.
Pro děti

Dětský bazén, miniklub (4–12 let), 
hlídání dětí (za poplatek). 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby, internetový 
koutek v lobby.

Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.iberostar.com

  Dvoulůžkový pokoj / junior suite 
(DR/JS):  

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Jeden z nejlepších hotelů ve Varaderu

   Hotel spravuje španělský řetězec Iberostar 

(záruka kvalitních služeb)

   Vyhlášená výborná kuchyně

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a originálních značek
  Večeře v restauracích à la carte (nutno předem rezervovat, omezeno kapacitou)
  Nemotorizované vodní sporty na pláži (kánoe, šlapadla)
  Tenis, posilovna, aerobik, taneční hodiny, fotbal
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách)

Program all inclusive

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (90)  4,8
Hotel Iberostar Varadero ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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  Spa centrum v hotelu
  Sauna, jacuzzi a různé druhy masáží (za poplatek)

Wellness & spa
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Jeden z nejluxusnějších hotelů v oblasti 
Varadero leží v tropické zahradě přímo 
u překrásné písečné pláže. Centrum 
Varadera je vzdáleno 11 km. V případě 
příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
Vybavení

421 pokojů, spa centrum, hlavní 
restaurace, 4 restaurace à la carte, 
1 restaurace pouze pro klienty části 
Royal, 4 bary, 2 bary pouze pro 
část Royal, kadeřnictví, salon krásy, 
obchody se suvenýry, butiky, půjčovna 
automobilů a motocyklů. K venkovnímu 
vybavení patří bazén (2 400 m2), terasa 
na slunění s lehátky.
Pláž

Přímo u dlouhé písečné pláže, plážový 
bar. Lehátka, slunečníky a osušky 
(zdarma).
Pokoj

JS: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, kávovar, žehlička 
s žehlicím prknem, minibar, trezor, 
balkon nebo terasa.
JSR: viz JS, služby Royal Service.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, aerobik, 
plážový volejbal, stolní tenis, 

  Junior suite / junior suite Royal
(JS/JSR): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Jeden z nejvyhledávanějších hotelů

  Přímo na pláži

  Program all inclusive v ceně

  Pro nejnáročnější možnost Royal Service

  Wellness & spa

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (103)  4,8
Hotel Paradisus Varadero Spa ccccc

Junior suite
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

stolní fotbal, pétanque, půjčovna 
kol, nemotorizované vodní sporty, 
šnorchlování, kánoe, kajaky, 
aquaaerobik, windsurfi ng, sauna, 
jacuzzi.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
jízda na koni, basketbal.
Zvláštnosti

Pokud vyhledáváte luxus 
a individuální přístup, doporučujeme 
vám část hotelu Royal Service. 
Nabízí ubytování ve 48 luxusních 
master junior suite, které jsou 
prostornější než klasické junior suite 
a mají navíc šatnu, jacuzzi v koupelně 
a sprchuna terase. 
Zábava

Animační program.

Pro děti

Část bazénu pro děti, miniklub 
(1–4 roky a 5–12 let).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek.
Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.meliacuba.com

  V hotelu se nachází spa centrum, které nabízí saunu, různé druhy zábalů 
a masáží

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Večeře v restauracích à la carte (nutno předem zarezervovat, omezeno kapacitou)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby po celých 24 hodin
  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, nealkoholické nápoje) 

  VIP recepce
  Individuální check-in a check-out
  Přednost při rezervaci ve specializovaných restauracích
  Restaurace a bar
  Bazén a vyhrazený úsek pláže
  24hodinová pokojová služba
  Služby majordoma
  Minibar s prémiovými nápoji
  Župan a pantofl e, plážová taška s osuškou
  Individuální transfer letiště–hotel–letiště
  Návštěva hydrotermálního okruhu (jednou za pobyt, na vyžádání)
  15minutová masáž (jednou za pobyt, na vyžádání)

Program all inclusive

Royal Service Paradisus Varadero

Wellness & spa

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotelový komplex se nachází v nové 
části střediska Varadero, centrum 
střediska je vzdáleno cca 12 km, 
nejbližší obchodní centrum Plaza 
América (5 km) a jachtařský klub 
Marina Gaviota 2 km. V případě příletu 
do Havany je doba transferu z letiště 
do hotelu cca 150 minut.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
3 restaurace à la carte (italská, orientální, 
gurmetská), 5 barů, 3 bazény (z toho 
1 pro děti), konferenční místnosti, obchod. 
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky (zdarma).
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, 
vysoušeč vlasů, TV/sat., žehlička, žehlicí 
prkno, minibar, trezor, kávovar a balkon 
nebo terasa.
DRXP: viz DRX, část Privilege, větší 
výběr amenit, na pokoji plážová osuška, 
župan a pantofl e.
JSP: viz DRX, prostornější pokoje 
s odděleným salonkem. 

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění, jízda na koni.
Zábava

Denní a večerní zábava pro děti 
i dospělé. 
Pro děti

1 dětský bazén, miniklub (0–12 let). 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby, 
WiFi v lobby a v části Privilege.
Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

www.oceanhotels.net

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):  
 / 

  Dvoulůžkový pokoj de luxe Privilege / 
junior suite Privilege (DRXP/JSP):   

 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Nově postavený hotel 

   Díky kvalitním službám se řadí mezi 

nejvyhledávanější hotely střediska Varadero

   Bohatý program all inclusive v ceně

   Pro náročné klienty možnost ubytování 

v exkluzivní části Privilege

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v à la carte restauracích
  Menší občerstvení formou snacku po celých 24 hodin
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a originálních značek 
  Nemotorizované vodní sporty (windsurfi ng, šlapadla, kajaky, katamarán), 
plážový volejbal, fi tness, tenis

  Trezor
  Pokojový servis
  Minibar (doplňován 1x denně)

  Oddělená část resortu s vlastním bazénem a barem
  Separátní check-in a check-out
  Early check-in a late check-out (dle obsazenosti hotelu)
  VIP uvítací koktejl
  Možnost přednostní rezervace do tematických restaurací
  Služby komorníka
  Snídaně à la carte v baru Privilege
  WiFi v prostorách části Privilege, 1 hodina na pobyt zdarma
  Část Privilege akceptuje pouze hosty starší 18 let

Program all inclusive

Služby Privilege

 Oblast Varadero  Novinka
Hotel Ocean Varadero El Patriarca ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa Despacio (masáže, různé relaxační 
procedury, jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

Wellness & spa
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 115

Poloha

U písečné pláže na konci poloostrova 
Hicacos. Centrum Varadera je vzdáleno 
asi 10 km. V případě příletu do Havany 
je doba transferu z letiště do hotelu cca
150 minut.
Vybavení

Resort postavený v jamajsko-
-kubánském stylu. Vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, 
4 à la carte restaurace (italská, 
s mořskými plody, karibská, gril), 
5 barů, obchod se suvenýry, internetová 
místnost. V tropické zahradě 3 bazény, 
vířivka, terasa s lehátky a slunečníky.
Pláž

Přímo u dlouhé písečné pláže. 
Pokoj

JS: koupelna/sprcha/WC, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, lednice, 
kávovar, TV/sat., telefon, trezor, balkon 
nebo terasa. 
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní sporty, 
tenis, stolní tenis, biliár, squash, fi tness, 
jacuzzi.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
golf – golfové hřiště cca 7 km.
Zvláštnosti

Hotel je určen pouze pro páry 
(muž a žena) starší 18 let. 
Zábava

Animační program, denně živá hudba.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.sandalshicacos.com

  Junior suite (JS): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Vyhledávaný hotel přímo u pláže

   Kvalitní program all inclusive v ceně

   Wellness & spa

   Vhodné pro novomanžele

   Hotel pouze pro páry

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných hodinách
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby (do 01.00 hod.)
  Možnost večeří v restauracích à la carte (nutno předem rezervovat, omezeno 
kapacitou)

Program all inclusive

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (90)  4,5
Hotel Royal Hicacos Resort & Spa ccccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  V hotelu se nachází spa centrum, které nabízí masáže, různé druhy zábalů, 
saunu

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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Hotel se nachází na samém konci 
poloostrova Varadero. 
Centrum Varadera vzdáleno cca 15 km. 
V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 150 
minut.
Vybavení

Restaurace à la carte, 24hodinový 
pokojový servis, bazén s lehátky 
a slunečníky, venkovní jacuzzi 

a doutníkový bar s živou hudbou, 
salon krásy, kadeřník, obchod se 
suvenýry, směnárna, půjčovna aut, 
pošta, velký bazén se sladkou vodou, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky, 
bar u bazénu.
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
Pokoj

DRSV: klimatizace, ventilátor, koupelna 
/sprcha/WC, vysoušeč vlasů, minibar, 
TV/sat., DVD přehrávač, telefon, trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa, výhled 
na moře.
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: masáže. 
Zvláštnosti

Součástí resortu je i hotel Blau Marina 
Varadero. Část Blau Cayo Libertad 
určená pouze pro dospělé osoby se 
nachází na menším ostrůvku. Hosté 
této části mohou využívat služby celého 
komplexu.
Zábava

V hotelu probíhá bohatý animační 
program, živá hudba.

Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

http://www.blauhotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV): 
 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Kvalitní hotel spravovaný španělským řetězcem 

Blau

   Klidná dovolená

   Pouze pro dospělé osoby

   All inclusive v ceně

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby po celých 24 hodin
  Možnost večeří v restauracích à la carte 
  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, nealko nápoje)
  Nemotorizované vodní sporty na pláži (windsurfi ng, katamarány, kajaky, 
šnorchlování)

  Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, půjčovna jízdních kol, posilovna, jacuzzi
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách)

Program all inclusive

Hotel Blau Privilege Cayo Libertad ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (95)  4,7

Pouze pro dospělé osoby
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Komplex v koloniálním stylu leží 
v nejsevernější části poloostrova Varadero, 
přímo v národním parku Punta Hicacos. 
Centrum je vzdáleno asi 15 km. V případě 
příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, 4 à la carte restaurace, 

lobby bar, karaoke klub, diskotéka, 
kadeřnictví, salon krásy. Součástí hotelu 
je bazén, 2 dětská brouzdaliště, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky a bar 
u bazénu.
Pláž

Přímo u písečné pláže, lehátka, 
slunečníky a ručníky (zdarma).
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/sprcha/WC, 
vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, TV/
sat., telefon, trezor, terasa nebo balkon.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní sporty na pláži, tenis, 

squash, stolní tenis, badminton, 
posilovna, jacuzzi, sauna.
Za poplatek: masáže.
Pro děti

Dětský bazén a dětské hřiště, miniklub 
(0–4 roky), dětský klub (5–12 let), 
animační programy pro děti, hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.meliacuba.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive v ceně

   Oblíbený hotel vyšší kategorie

   Animační program

   Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby po celých 24 hodin
  Možnost obědů a večeří v restauracích à la carte (nutno předem rezervovat, 
omezeno kapacitou)

  Pravidelné doplňování minibaru (voda, pivo, nealkoholické nápoje)
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách)

  V hotelu se nachází spa centrum, které nabízí saunu, různé druhy zábalů 
a masáží

Program all inclusive

Wellness & spa

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (101)  4,3
Hotel Meliá Peninsula Varadero ccccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Hotel v koloniálním stylu se nachází 
přímo u pláže asi 15 km od centra 
Varadera. V případě příletu do Havany 
je doba transferu z letiště do hotelu 
cca 150 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
9 restaurací (z toho 8 à la carte – 

italská, karibská, japonská, francouzská, 
mexická, středozemní, kreolská 
a s mořskými plody). Francouzská 
restaurace pouze pro klienty Diamond 
Clubu. Dále je k dispozici 8 barů (z toho 
1 na pláži, 2 u bazénu, 2 snack bary), 
4 bazény (z toho 2 pro děti), jacuzzi 
a několik obchodů. 
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky (zdarma).
Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, TV/sat., 
telefon, trezor (za poplatek), minibar, 
vysoušeč vlasů a balkon nebo terasa.

Na vyžádání suite s výhledem
na moře.
DRDCX: viz DRX, navíc služby Diamond 
Clubu. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní sporty 
(katamarán, windsurfi ng, šlapadla, 
šnorchlování, úvodní lekce potápění), 
3 tenisové kurty, plážový volejbal, fi tness. 
Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění.
Zábava

Animační program, diskotéka.
Pro děti

2 dětské bazény, brouzdaliště, hlídání 

dětí (za poplatek), miniklub (do 4 let), 
dětský klub (5–12 let).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek.
Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

www.memoriesresorts.com  Dvoulůžkový pokoj (DRX/DRDCX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Dobrý poměr kvality a ceny

   All inclusive v ceně

   Vhodné i pro mladé a páry

   Dětská skluzavka v resortu

   Sleva pro seniory nad 60 let

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v restauracích à la carte (nutná rezervace předem), francouzská 
restaurace pro členy Diamond Clubu

  Alkoholické, nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby a některých 
originálních značek
  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, nealkoholické nápoje)

  Francouzská restaurace 
  Soukromý check-in a check-out
  Separátní část pláže
  Vstup do VIP Diamond Lounge
  Nápoje a snacky v Diamond Lounge
  Výběr z prémiových nápojů
  Separátní část v bufetové restauraci
  Sleva 20 % na služby spa 

Program all inclusive

Diamond Club

 Oblast Varadero  Novinka
Hotel Memories Varadero Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poplatek: masáže

Wellness & spa
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Hotelový resort v tropické zahradě leží 
přibližně 2 km od centra Varadera. 
V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 
150 minut.
Vybavení

Komplex tvoří dvě části – Sol Sirenas 
a Sol Coral. Každá má svoji vlastní 
recepci, hosté využívají služby obou 
částí. K dispozici jsou 4 restaurace, 
snack, 7 barů, několik obchodů, 

směnárna, konferenční místnost, 
půjčovna automobilů. V zahradě 
3 bazény, terasa s lehátky, slunečníky 
a ručníky zdarma.
Pláž

Přímo u písečné pláže. Lehátka 
a slunečníky (zdarma), ručníky (oproti 
kauci).
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/sprcha/WC, 
vysoušeč vlasů, minibar (doplňován 
vodou), TV/sat., telefon, trezor a balkon.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Zvláštnosti

Za příplatek možnost ubytování v nově 
zrekonstruované části Los Cosmonautos 

(přímo na pláži, pokoje s výhledem 
na moře, vlastní bar a restaurace).
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované sporty, kola, 
golf – golfové hřiště 2 km od hotelu.
Zábava

Animační program.
Pro děti

Miniklub (do 4 let), dětský klub
(5–12 let).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek.
Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.meliacuba.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Přímo na pláži

   Program all inclusive v ceně

   Animační program

   Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Večeře v restauracích à la carte (nutno předem zarezervovat, omezeno kapacitou)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby
  Nemotorizované vodní sporty na pláži (windsurfi ng, kánoe, katamarány, 
šnorchlování, šlapadla)

  Tenis (osvětlení za poplatek), volejbal, basketbal, aerobik, fi tness, sauna
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách) 

Program all inclusive

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (119)  4,5
Hotel Sol Sirenas Coral cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Masáže, salon krásy za poplatek

Wellness & spa
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Rozsáhlý resort se nachází na samém 
konci poloostrova Varadero. Centrum 
Varadera je vzdáleno cca 15 km. 
V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 
150 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a lobby barem, 
6 restaurací, 6 barů, diskotéka, salon 
krásy, obchody, konferenční místnosti, 
3 bazény, dětský bazén, terasa 

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

Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
Pokoj

DR: klimatizace, ventilátor, koupelna/
sprcha/WC, vysoušeč vlasů, minibar, TV/
sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Zábava

V hotelu probíhá bohatý animační 
program, živá hudba.
Pro děti

Dětský bazén a dětské hřiště, dětský 

klub, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek). 
Ofi ciální třída

cccc

Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

http://www.blauhotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Optimální poměr mezi kvalitou a cenou

  Program all inclusive v ceně

  Přímo u písečné pláže

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (91)  4,6
Hotel Blau Marina Varadero cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby po celých 24 hodin
  3x večeře v restauracích à la carte za týden (mexická, italská, rybí, středozemní); 
nutné předem zarezervovat, omezeno kapacitou, vyžadováno formální oblečení

  Nemotorizované vodní sporty na pláži (windsurfi ng, katamarány, kajaky, 
šnorchlování)

  Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, biliár, aerobik, fi tness
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách)

Program all inclusive

  Masáže, pára, sauna (za poplatek)

Wellness & spa
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Hotel se nachází 2 km od centra 
Varadera. V případě příletu do Havany 
je doba transferu z letiště do hotelu cca 
150 minut.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 148 pokojů, 
3 restaurace, 3 bary, obchod se 
suvenýry, hotelový lékař, sauna, spa 
centrum (za poplatek). K venkovnímu 
vybavení patří velký bazén, terasa 
s lehátky a slunečníky, bar na pláži. 
Pláž

Přímo u krásné písečné pláže, lehátka, 
slunečníky a ručníky (zdarma). Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, minilednice, trezor 
(za poplatek) a balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní sporty 
na pláži, stolní tenis, volejbal, aerobik, 
fi tness.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění, golf – golfové hřiště 3 km 
od hotelu.
Zábava

Animační program v průběhu dne 
i večera.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, miniklub 
(4–7 let), dětský klub (8–12 let).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek, v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.belivehotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený menší hotel se stálou klientelou

   Přímo na nejkrásnější části pláže

  Program all inclusive v ceně

  Animační program

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby po celých 24 hodin 

Program all inclusive

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (101)  4,3
Hotel Be Live Las Morlas cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Hotel leží asi 10 km od centra Varadera.
V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 
150 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
snack, 2 bary, butik. K venkovnímu 
vybavení patří velký bazén s oddělenou 
částí pro děti, terasa na slunění s lehátky.

Pláž

Hotel přímo u dlouhé písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky 
zdarma.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, minibar (za poplatek), 
TV/sat., trezor (za poplatek), telefon, 
pokoje mají balkon nebo terasu.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: potápění, půjčovna kol, 
golfové hřiště vzdálené cca 5 km.

Zábava

Večer živá hudba nebo zábavná show.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, miniklub 
(4–7 let), dětský klub (8–12 let), 
hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek.

Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.belivehotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Program all inclusive v ceně

  Přímo na pláži

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Tematická restaurace
  Snack
  Alkoholické i nealkoholické nápoje místní výroby po celých 24 hodin
  Nemotorizované vodní sporty na pláži
  Tenis (osvětlení za poplatek), aerobik, fotbal, basketbal, fi tness, stolní tenis
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách) 

Program all inclusive

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (102)  4,6
Hotel Be Live Turquesa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Malé spa centrum, sauna

Wellness & spa
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Poloha

V jižní části Varadera jen pár minut 
od malého centra. V případě příletu 
do Havany je doba transferu z letiště 
do hotelu cca 150 minut.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
4 bary, diskotéka, obchody. Venku 
bazén, dětský bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky, 
bar u bazénu.
Pláž

Hotel přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky zdarma, plážový bar.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/sprcha/WC, 
TV/sat., telefon, trezor (za poplatek) 
a balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
masáže.

Zábava

Animační program.
Pro děti

Dětský bazén, miniklub (4–12 let).
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.gran-caribe.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel pro nenáročné

   Vhodné i pro seniory

   All inclusive v ceně   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v restauracích à la carte (nutno předem rezervovat, omezeno kapacitou)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Tenis (umělé osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal, fi tness
  Nemotorizované vodní sporty na pláži (šlapadla, kajaky, windsurfi ng)
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách) 

Program all inclusive

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (112)  4,0
Hotel Villa Tortuga ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Poloha

V centru Varadera v blízkosti obchůdků, 
místních trhů a restaurací. V případě 
příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
2 bary, obchod se suvenýry, bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky.
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma. Ručníky 
na vratnou zálohu.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/sprcha/WC, 
TV/sat., telefon, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.

Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění.
Zábava

Animační program během dne, 
pravidelné večerní zábavné programy.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccc

Internet:

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

www.islazul.cu

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Jednoduchý hotel pro nenáročné

   Ideální poloha přímo u pláže a zároveň v centru 

střediska Varadero

  All inclusive v ceně

  Optimální poměr mezi kvalitou a cenou

Hotel Club Tropical ccd  Jednotlivci a mladí 

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (70)  4,0
Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby, koktejly 
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Vybrané nemotorizované vodní sporty, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness

Program all inclusive
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Poloha

Hotel se nachází v bezprostřední 
blízkosti pláže Lindarena na korálovém 
ostrově Cayo Largo del Sur. Letecké 
spojení z Havany a Varadera (lety denně, 
doba přeletu cca 30 minut).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
Las Dunas, restaurace à la carte, 
3 bary a divadlo s diskotékou. Uprostřed 
tropické zahrady je rozsáhlý bazén.
Pláž

Hotel se nachází přímo u překrásné 
pláže Lindarena s jemným bílým 
pískem. Lehátka, slunečníky a ručníky 
zdarma. Na vyhlášenou panenskou pláž 
La Sirena doprava taxi (za poplatek) 
nebo hotelovým vláčkem (zdarma).
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, stropní ventilátor, lednička, 
TV/sat., telefon, trezor, terasa nebo 
balkon.

DRSV: mají osušky na pláž, naplněný 
minibar při příjezdu, varnou konvici 
a závěsné lehátko na terase. Výhled 
na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění. 
Zábava

V hotelu probíhají animační programy 
po celý den. Kromě nejrůznějších 
sportovních aktivit mají hosté možnost 
absolvovat lekce španělštiny, salsy či se 
zúčastnit některého z výletů do okolí. 
Ve večerních hodinách probíhají živá 
vystoupení.
Pro děti

Část bazénu pro děti, dětský miniklub 
(5–12 let).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek 
v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.meliacuba.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Na korálovém ostrově Cayo Largo najdete jednu 

z nejkrásnějších pláží Karibiku – La Sirena

   Oblíbený hotel s kvalitními službami

   Ideální místo pro klidnou, relaxační dovolenou

   Možnost kombinace s pobytem ve Varaderu 

a v Havaně

 Ostrov Cayo Largo Naši klienti hodnotí (97)  4,6
Hotel Sol Cayo Largo cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu 

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných hodinách
  Večeře v restauracích à la carte El Ranchon a Las Trinas (nutná rezervace 
předem, omezeno kapacitou)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly místní výroby po celých 
24 hodin
  Nemotorizované vodní sporty na pláži La Sirena (windsurfi ng, kánoe, 
katamarány), šnorchlování

  Tenis, sauna, posilovna, jacuzzi, půjčovna kol
  Výlety do okolí s ekologickou tematikou 
  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity v denních i večerních hodinách)
  Doprava minivláčkem na nejkrásnější pláže ostrova (Paraiso a La Sirena)

Program all inclusive
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Hotel Royalton Cayo Santa Maria ccccc

Poloha

Nově postavený hotel leží na korálovém 
ostrově Cayo Santa María. Přímo 
u hotelu se nachází malé obchodní 
centrum Pueblo La Estrella. S pevninou 
je ostrov spojen 46 km dlouhou hrází.  
Kromě přímých letů z Evropy na letiště 
Santa Clara i možnost leteckých 
transferů (lety denně z Havany) a taxi 
či autobusových transferů (z Havany 

i Varadera). V případě příletu do Santa 
Clary je doba transferu z letiště 
do hotelu cca 90 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 à la carte 
restaurace (mezinárodní, gurmánská, 
karibská), 3 bary, bazén. 
Pláž

Nádherná písečná pláž s jemným 
světlým pískem přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky (zdarma).
Pokoj

JS: klimatizace, ventilátor, koupelna/
WC, plazmová TV/sat., minibar, trezor, 
kávovar, vysoušeč vlasů, žehlička, 
žehlicí prkno, balkon nebo terasa.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění.
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze klienty starší 
18 let.
Zábava

Denní animační programy na pláži. 
Občasné večerní programy.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby.
Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

www.royaltonresorts.com

  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa Pueblo La Estrella v blízkosti hotelu 
(masáže, různé relaxační procedury, jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

Wellness & spa

   Jeden z nejkvalitnějších hotelů na Kubě

   Luxusní hotel pro náročné klienty

   Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží Kuby

   All inclusive v ceně

   Nově možnost letů z Evropy na letiště Santa Clara

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou menu à la carte
  Občerstvení formou snacku během dne
  Možnost využívat služby v sousedním hotelu Memories Paraiso Azul ccccc 
(nutná rezervace předem)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a originálních značek, 
koktejly
  Minibar (doplňován 1x denně)
  Pokojový servis (24 hodin)
  Trezor
  Uvítací koktejl
  Služby komorníka (24 hodin)
  Nemotorizované vodní sporty (windsurfi ng, kajaky, šlapadla, katamarán), 
fi tness v centru Pueblo La Estrella, tenis v sousedním hotelu Memories 
Paraiso Azul ccccc

  Sleva 20 % na služby centra krásy a spa Pueblo La Estrella (hydrotermální 
terapie zdarma)

Program all inclusive

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

 Platinium

  Junior suite (JS):

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

 Ostrov Cayo Santa María   Novinka

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Hotelový komplex skládající se ze dvou 
hotelů (Memories Paraiso a Memories 
Azul) leží na ostrově Cayo Santa María. 
Klienti využívají služby obou hotelů, 
rozdělování pokojů v jednotlivých částech 
provádí recepce. S pevninou je ostrov 
spojen 46 km dlouhou hrází. Kromě 
přímých letů z Evropy na letiště Santa 

Clara i možnost leteckých transferů (lety 
denně z Havany) a taxi či autobusových 
transferů (z Havany i Varadera). V případě 
příletu do Santa Clary je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 90 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací, 
6 à la carte restaurací (italská, 2 karibské, 
asijská, 2 gurmánské, středozemní, 
mexická), 9 barů, 5 bazénů (z toho 2 pro 
děti), 2 konferenční místnosti. 
Pláž

Nádherná pláž s jemným světlým 
pískem přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky (zdarma).
Pokoj

JS: koupelna/WC, klimatizace, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., CD přehrávač, žehlička, 
žehlicí prkno, minibar, trezor, kávovar 
a balkon nebo terasa.

JSSV: viz JS, výhled na moře.
JSDC: viz JS, navíc služby Diamond 
Clubu.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění.
Zábava

Denní a večerní zábava pro děti 
i dospělé, diskotéka.
Pro děti

2 dětské bazény, miniklub (0–12 let),  
dětské hřiště.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby.
Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

www.memoriesresorts.com

  Junior suite (JS): 
 / 

  Junior suite s výhledem na moře 
(JSSV):  

 / 
  Junior suite Diamond Club (JSDC): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel v exotickém prostředí korálového 

ostrova Cayo Santa María

   Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží

   All inclusive v ceně

   Nově možnosti letů z Evropy na letiště Santa Clar

   Sleva pro seniory a pro kombinované pobyty 

v hotelech Memories

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v à la carte restauracích (nutná rezervace)
  Menší občerstvení formou snacku po celých 24 hodin)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a originálních značek, 
koktejly 
  Nemotorizované vodní sporty (windsurfi ng, šlapadla, kajaky, katamarán), plážový 
volejbal, fi tness (v centru Pueblo La Estrella), tenis, úvodní lekce potápění

  Trezor
  Minibar (pravidelně doplňován)

  Separátní check-in a check-out
  Early check-in a late check-out (dle obsazenosti hotelu)
  VIP uvítací koktejl
  20% sleva na procedury ve spa a v salonu krásy v Pueblo La Estrella
  Vyhrazená restaurace pouze pro hosty se službou Diamond Club  
  Vyhrazený úsek pláže s číšníkem 
  Větší výběr amenit v koupelně, pantofl e, župan
  Místnost Diamond VIP (nápoje, občerstvení)
  Výběr prémiových nápojů v hotelových barech
  Plážová osuška na pokoji

Program all inclusive

Diamond Club

 Ostrov Cayo Santa María   Novinka
Hotel Memories Paraiso Azul ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa v centru Pueblo La Estrella v blízkosti 
hotelu (masáže, různé relaxační procedury, jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

Wellness & spa

K
u

b
a



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 127

Hotel Memories Flamenco Beach Resort ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Poloha

Nově postavený resort se nachází 
na korálovém ostrově Cayo Coco, který 
je spojen s pevninou 17 km dlouhou 
hrází. Možnosti leteckého spojení 
z Havany (lety denně, cca 70 minut), 
př. taxi či autobusový transfer z Havany 
či Varadera (cca 6 hodin).

Vybavení 

Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
z toho 3 à la carte (asijská, kreolská, 
karibská), 4 bary, diskotéka, 2 bazény 
(jeden pro děti).
Pláž

Krásná písečná pláž se světlým pískem 
je přímo u hotelu, v některých částech 
pláže při vstupu kamenité podloží.
Pokoj

JS: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., minibar, trezor, žehlička, 
žehlicí prkno, kávovar a balkon nebo 
terasa. 
JSDC: viz JS, navíc služby Diamond 
Clubu.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění.
Zábava

Denní a večerní animační program pro 
děti i dospělé, diskotéka. 
Pro děti

Miniklub (0–12 let), hřiště, dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby.
Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

www.memoriesresorts.com
  Junior suite (JS):

 / 
  Junior suite Diamond Club (JSDC):

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Nově postavený hotel

   Díky kvalitním službám je považován za nejlepší 

hotel soustroví Cayo Coco / Guillermo

   Přímo u krásné písečné pláže

   All inclusive v ceně

   Možnost kombinace s pobytem v Havaně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v à la carte restauracích (nutná rezervace)
  Menší občerstvení formou snacku po celých 24 hodin
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a originálních značek, 
koktejly
  Nemotorizované vodní sporty (kajaky, kánoe, windsurfi ng, šlapadla), stolní tenis, 
stolní hry, šipky

  Trezor
  Minibar (pravidelně doplňován)

  Separátní check-in a check-out
  Early check-in a late check-out (dle obsazenosti hotelu)
  VIP uvítací koktejl
  20% sleva na procedury ve spa a v salonu krásy
  Vyhrazený úsek pláže s číšníkem 
  Větší výběr amenit v koupelně, pantofl e, župan
  Výběr prémiových nápojů v hotelových barech
  Plážová osuška na pokoji

Program all inclusive

Diamond Club

  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa (masáže, různé relaxační procedury, 
jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

Wellness & spa

 Ostrov Cayo Coco  Novinka
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Poloha

Hotel se nachází na ostrově Cayo Coco, 
který je spojen s pevninou 17 km 
dlouhou hrází. Možnosti leteckého 
spojení z Havany (lety denně), př. taxi 
či autobusový transfer z Havany či 
Varadera (cca 6 hodin). 

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
z toho 3 à la carte (karibská, italská 
a mezinárodní), 4 bary, diskotéka, 
2 bazény (1 dětský), jacuzzi. 
Pláž

Překrásná písečná pláž s jemným 
světlým pískem přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky (zdarma).
Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, TV/sat., minibar, trezor, 
kávovar a balkon nebo terasa.
DRXDC: viz DRX, navíc služby Diamond 
Clubu.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
jízda na koni, potápění.
Zábava

Denní a večerní zábava pro děti 
i dospělé, diskotéka.
Pro děti

Miniklub, dětský bazén, hlídání dětí 
(za poplatek). 
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby.
Platební karty

VISA, MC (pouze kreditní karty vydané 
mimo USA).

www.memoriesresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe / 
dvoulůžkový pokoj de luxe Diamond 
Club (DRX/DRXDC):  

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel se stálou klientelou

   Přímo u nejhezčího úseku pláže korálového 

ostrova Cayo Coco

   All inclusive v ceně

   Možnost kombinace s pobytem v Havaně

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v restauracích à la carte 
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby a některých 
originálních značek, koktejly
  Nemotorizované vodní sporty (kajaky, windsurfi ng, šlapadla, katamarán, 
šnorchlování), tenis, fi tness, plážový volejbal

  Separátní check-in a check-out
  Early check-in a late check-out (dle obsazenosti hotelu)
  VIP uvítací koktejl  
  Vyhrazený úsek pláže s číšníkem 
  Větší výběr amenit v koupelně
  Výběr prémiových nápojů v hotelových barech
  Plážová osuška na pokoji
  Trezor
  20% sleva na služby centra krásy a spa

Program all inclusive

Diamond Club

 Ostrov Cayo Coco   Novinka
Hotel Memories Caribe Beach Resort cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Hostům je k dispozici menší centrum krásy a spa (masáže, různé relaxační 
procedury, jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

Wellness & spa
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Poloha

Hotel má ideální polohu v samém 
středu Havany, jen pár metrů od hotelu 
se nachází Centrální park a budova 
Kapitolu. Stará Havana a havanské 

nábřeží jsou vzdáleny jen pár minut 
chůze. V případě příletu do Varadera je 
doba transferu z letiště do hotelu cca 
90 minut.
Vybavení

V části Iberostar Parque Central: 
2 restaurace, 3 bary, bazén s terasou 
na střeše budovy.
V části Iberostar Parque Central Torre: 
2 bary, 1 restaurace a bazén na střeše 
hotelu s terasou s výhledem na Havanu. 
O ubytování v konkrétní části hotelu 
rozhoduje recepce.
Pokoj

DR: Část Parque Central: 278 pokojů 
s klimatizací, telefon, minibar, trezor, TV/
sat., koupelna/WC s vysoušečem vlasů. 

Část Parque Central Torre: 
149 pokojů s klimatizací, telefon, 
minibar, trezor, plazmová TV/sat., 
koupelna/WC, vysoušeč vlasů. WiFi 
připojení k internetu přímo na pokojích 
(za poplatek).
Stravování

Snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří formou bufetu 
nebo menu (při nižší obsazenosti 
hotelu).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.

www.iberostar.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Jeden z nejvyhledávanějších hotelů v Havaně

   Ideální poloha v blízkosti hlavních pamětihodností 

Havany (budova Kapitolu, stará Havana, havanské 

nábřeží Malecon)

Hotel Iberostar Parque Central ccccc  Jednotlivci a mladí

 Oblast Havana Naši klienti hodnotí (90)  4,7
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Město založil 25. srpna 1515 španělský 
dobyvatel Diego Velázquez původně 
na jiném místě, než se nachází dnes. 
Teprve o několik let později se 
16. listopadu 1519 sloužila na dnešním 
náměstí Zbraní slavnostní mše při 
znovuzaložení města San Cristóbal 
de la Habana. Právě v těchto místech 
(dnes zde stojí chrám El Teplete) 
začínaly dějiny města, které bylo 
nejvýznamnější metropolí v dobách, kdy 
Evropané objevovali Nový svět. Právě 
v 18. a 19. století Havana vzkvétala 
jako centrum koloniální Kuby a velmi 
rychle se rozrůstala, a proto se právem 
začala považovat za Paříž Karibiku. 
Tehdy vzniklo mnoho dnes známých 
koloniálních památek a obranný systém, 
který je unikátním dílem španělského 
vojenského stavitelství. 

Další období rozkvětu přichází v první 
polovině 20. století, kdy vzniká známé 
havanské nábřeží Malecon, bulvár 
Paseo del Prado, staví se luxusní 
hotely Nacional, Riviera ve čtvrti 
Vedado a budovy Kapitolu, havanské 
burzy a divadla Federica Garcíi Lorcy. 
Spisovatel Ernest Hemingway strávil 
právě v tomto období v Havaně 
s přestávkami 20 let svého života. 

Po roce 1961 se situace změnila, 
Kuba získala pomoc od SSSR 
a začaly se rychle budovat moderní 
stavby. Ekonomická krize 

v 80. a 90. letech, zapříčiněná 
rozpadem SSSR, hlavního 
hospodářského partnera Kuby, 
se projevila i v Havaně a vedla 
ke zhoršení stavu řady havanských 
budov. Po zapsání Havany na seznam 
světového dědictví lidstva UNESCO se 
začalo s rekonstrukcí budov staré části, 
a tak se postupně ve staré Havaně 
oživuje to opravdové kouzlo, kterým 
se kdysi město pyšnilo. V současném 
globalizovaném světě je Havana jednou 
z mála metropolí, které si uchovaly svou 
vlastní vůni, chuť a atmosféru. Právě 
proto je město právem považováno 
za nejkrásnější a nejbarvitější město 
Karibiku. 

Hotelovou nabídku Havany jsme 
rozdělili do tří skupin podle polohy 
hotelů. U hotelů v centru města 
oceníte především dostupnost řady 
významných památek (jen pár kroků 
od hotelů se nachází budova Kapitolu, 
divadlo Federica Garcíi Lorcy, Muzeum 
moderního umění, barvitá náměstí 
Park bratrství a Centrální park 
a několik set metrů vzdálené náměstí 
staré Havany). Hotely nacházející se 
ve čtvrti Vedado v blízkosti havanského 
nábřeží vám připomenou jedinečnou 
atmosféru první poloviny 20. století. 
V hotelech rezidenční čtvrti Miramar, 
která je dnes nejluxusnější částí 
města, si vychutnáte kvalitní služby 
nejmodernějších hotelů.

Havana
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Poloha

Hotel se nachází v rezidenční čtvrti 
Miramar pouhých 15 km od letiště.  
Cesta do staré Havany trvá cca 
15 minut, možnost využít bezplatný 

hotelový autobus. V případě příletu 
do Varadera je doba transferu z letiště 
do hotelu cca 95 minut.
Vybavení

Několik restaurací, barů, konferenčních 
místností, směnárna, venkovní bazén, 
jacuzzi, masáže, sauna, fi tness centrum, 
squash, tenisové kurty. Možnost cenově 
výhodného ubytování v sousedním 
aparthotelu Occidental Montehabana 
(stravování v hotelu Occidental 
Miramar).
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, 
TV/sat., telefon, rádio, minibar, 
vysoušeč vlasů.

Stravování

Snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří formou 
bufetu. 
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby, PC koutek.

http://www.occidental-hoteles.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Příjemný hotel s kvalitními službami

   Ideální volba pro krátký pobyt v Havaně při 

kombinovaných pobytech

 Oblast rezidenční čtvrť Miramar Naši klienti hodnotí (110)  4,5
Hotel Occidental Miramar cccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Poloha

Hotel se nachází v centru Havany 
nedaleko známého havanského nábřeží 
Malecon. Vzdálenost od staré Havany 
cca 4 km. V případě příletu do Varadera 
je doba transferu z letiště do hotelu 
cca 90 minut.
Vybavení

5 restaurací, 3 bary, venkovní bazén, 
směnárna, konferenční místnost, kadeřnictví, 
obchody a noční klub El Turquino.

Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, telefon, 
TV/sat., trezor, minibar, vysoušeč vlasů, 
balkon s výhledem na oceán nebo 
na město. Pokoje ve vyšších patrech 
za příplatek, na vyžádání.
Stravování

Snídaně formou bufetu, možnost 
dokoupení večeří formou bufetu. 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

http://www.meliacuba.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Jeden z emblematických hotelů Havany s bohatou 

historií

   Ideální poloha v blízkosti havanského nábřeží

   Pokoje ve vyšších patrech nabízejí 

nezapomenutelný výhled na kubánskou metropoli

Hotel Tryp Habana Libre cccc  Jednotlivci a mladí 

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast čtvrť Vedado u havanského nábřeží  Naši klienti hodnotí (100)  4,5
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Dítě   za zvýhodněnou cenu
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  Když se řekne dlouhá bílá pláž   Dvě kultury – jeden ostrov

Poznejte to nejkrásnější
› Karibské ostrovy
Bahamy St. Martin
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  Ráj nejen pro zamilované

St. Lucia

  Tak trochu „free“ ostrov v rytmu 
reggae

  Plážová pohoda i drsná krása 
přírody

Jamajka Aruba
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Aruba

Je-li pravda, že protiklady se přitahují, potom je Aruba jedním z nejpřitažlivějších 
ostrovů na světě. Už nápis na letišti „Bon Bini – vítejte“ je napsán jazykem 
papiamento, který je svéráznou směsicí evropských jazyků a přesně odráží mísení 
kultur a civilizací, jež proběhlo v minulosti tohoto ostrova. Kromě Evropanů zdejší 
dějiny ovlivnila původní indiánská populace, která na ostrově žila ještě před 
necelými sto lety. Proti velmi živému městuOranjestad, postavenému v holandském 
koloniálním stylu, leží velká území prakticky bez osídlení. Pravým protikladem 
jihozápadu ostrova s dlouhými bílými plážemi a bujnou vegetací je severovýchod 

Aruby, kde se moře tříští o rozsáhlé skalní útesy a kde jsou pouště s kaktusy 
dosahujícími velikosti dospělého člověka. Ofi ciálním jazykem ostrova je holandština, 
ale naprostá většina obyvatel ovládá angličtinu, jelikož ostrov s velkou oblibou 
navštěvuje americká klientela.

Jamajka

Krásné písečné pláže oblasti Negril a Runaway Bay, stejně jako pestrý noční život, 
ale i perfektní greeny golfových hřišť, předurčují Jamajku jako místo ideálního 
odpočinku pro milovníky aktivní dovolené, turisty vyhledávající zajímavosti života 
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Ostrovní ráj písečných pláží

› Karibské ostrovy



jiných kultur, ale i pro ty, kteří si rádi na dovolené zalenoší. Lidé z této země ignorují 
problémy, nebo je alespoň zmenšují do přijatelné podoby. Na rytmus jamajského 
života si zvyknete rychle. Prostoupí vás od vašich prvních krůčků na ostrově a 
spolu s všudypřítomným reggae (nejvýznamnější postavou Jamajky je Bob Marley, 
jehož píseň No woman no cry proslavila ostrov po celém světě) a vynikajícím 
jamajským rumem ve vás zanechá světlou stopu ještě dlouho poté, co se vrátíte 
zpět do našeho světa.

Antigua

Antigua je jedním z menších karibských ostrovů (má jen 280 km2), přesto pokud 
budete chtít na každé z místních pláží strávit jeden den, bude váš pobyt trvat 
přesně rok – 365 dní a 365 pláží, a ne ledajakých, ale opravdu bílých pláží toho 
nejvyššího karibského standardu. Právě nádherné pláže, skrytá zákoutí a luxusní 

malé restaurace jsou důvodem, proč někteří považují Antiguu za nejromantičtější 
ostrov Karibiku.

St. Lucia

Klidné prostředí tohoto karibského ráje je důvodem, proč byl ostrov St. Lucia 
opakovaně vyhlášen renomovanými agenturami nejlepší světovou destinací pro 
strávení svatební cesty. Nejznámějším obrázkem ostrova jsou sopečné kužely Gros 
a Petit, které stoupají strmě vzhůru z pobřeží a jsou pokryté sytě zeleným kobercem 
tropické vegetace. Zeleň a zejména několik druhů orchidejí jsou pro celý ostrov 
typické a spolu s menšími písečnými plážemi a romantickými zátokami přitahují 
turisty z celého světa. Přivoňte si k podmanivé kráse ostrova Svatá Lucie.

Bahamy

Bahamské souostroví se nachází jihovýchodně od Floridy a je tvořeno několika 
většími ostrovy a stovkami menších ostrůvků. Bílý písek a tyrkysově modré moře 
jsou atributem prakticky každého z ostrovů a ostrůvků a doslova lákají ke strávení 
klidné, ničím nerušené dovolené. Proslulé čisté moře a světoznámý místní rum 
vám dají zapomenout na jakékoli všední starosti. Drtivá většina bahamských 
ostrovů je pokryta palmovými háji. Návštěvníky sem lákají především dlouhé 
písečné pláže a průzračná mořská voda. Díky poměrně mělkému moři jsou v okolí 
většiny ze 700 ostrovů přímo ideální podmínky pro potápění, a proto nesmí 
nikdo z vyznavačů tohoto sportu zapomenout doma výbavu pro šnorchlování 
nebo potápění. Na Bahamách najdete velké množství kasin, prakticky v každém 
turistickém středisku. Oblíbeným druhem zábavy je tu také golf, tenis a karnevaly 
s typickou latinskoamerickou hudbou a pestrobarevnými kostýmy. Restaurace jsou 
drahé a kvalitní. Oblíbenými jídly jsou grilované kotlety, krabi v ančovičkové omáčce 
a samozřejmě ryby. Součástí každého jídla jsou hromady ovoce. Pije se pivo Kalik 
a rum, domorodý likér Nissau Royal nebo džusy z čerstvého ovoce.
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 Ostrov Jamajka – Whitehouse Naši klienti hodnotí (18)  4,8

Hotel Sandals Whitehouse European 
Village & Spa ccccc

 Platinium

Poloha

Hotel leží na klidném místě u dlouhé 
písečné pláže v jižní části ostrova. 
Rušné středisko Negril vzdáleno 
asi 60 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, 5 tematických restaurací 
à la carte (italská, jamajská, asijská 
kuchyně, středozemní, s mořskými 
plody a karibský gourmet restaurant), 
kavárna Café de Paris, 6 barů, piano 

bar, WiFi, diskotéka, komplex bazénů, 
jacuzzi, bar u bazénu a terasa 
na slunění.
Pláž

Hotel leží přímo u 3,5 kilometru dlouhé 
písečné pláže. Lehátka a osušky 
(zdarma).
Pokoj

Luxusní klimatizované pokoje se 
nacházejí ve třech částech – holandské, 
francouzské a italské.
DRSVX: koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., trezor, kávovar, stropní 
ventilátor, telefon, internet (za poplatek), 
minibar a balkon nebo terasa, výhled 
na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: kurzy potápění. 
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze páry 
(muž a žena) starší 18 let.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.sandals.com

  Red Lane Spa
  Masáže (romantická pro páry, západoindická, sportovní), zábaly (káva, zázvor), 
scrub

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRSVX):

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Karibský ráj na jižním pobřeží Jamajky

   Bohatá nabídka vodních sportů

   Vynikající kuchyně

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Pouze pro dospělé osoby

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v restauraci à la carte
  Snack (10.00–06.00 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
  Basketbal, tenis, squash, volejbal, fi tness, šachy, stolní tenis, šipky
  Windsurfi ng, vodní lyže, kajaky, šlapadla

Program all inclusive
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Poloha

Hotel leží přímo na pláži v centru 
střediska Negril.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a piano barem, 
hlavní bufetová restaurace, 4 restaurace 
à la carte (karibská, asijská a italská 
kuchyně, mořské speciality), beach grill, 
5 barů, salon krásy, prádelna/čistírna, 
obchod se suvenýry. Venku soustava 

bazénů, 3 vířivky, bar u bazénu 
(swim-up bar) a terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky.
Pláž

Hotel leží přímo u dlouhé písečné pláže 
Seven Miles Beach. Lehátka a osušky 
(zdarma), bar na pláži.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., stropní ventilátor, trezor, telefon, 
kávovar, minibar a balkon nebo terasa.
DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: kurzy potápění.

Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze páry 
(muž a žena) starší 18 let.
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.sandals.com

  Red Lane Spa
  Masáže (romantická pro páry, západoindická, sportovní), zábaly (káva, zázvor), 
scrub

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe 
(DRX/DRSVX):

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Romantický resort přímo na pláži Seven Miles 

Beach

   Red Lane Spa

   Pobyty pouze pro pár

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Pouze pro dospělé osoby

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v restauraci à la carte
  Snack (10.00–06.00 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
  Tenis, stolní tenis, volejbal, fi tness centrum, basketbal, šachy, šipky
  Windsurfi ng, vodní lyže, kajaky, šnorchlování

Program all inclusive

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 Ostrov Jamajka – Negril Naši klienti hodnotí (10)  4,7
Hotel Sandals Negril ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

135
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Dítě  za zvýhodněnou cenu

 Ostrov Jamajka – Negril Naši klienti hodnotí (18)  4,7
Hotel Beaches Negril Spa & Beach Resort ccccc

 Platinium

Poloha

Hotel se nachází v klidné poloze přímo 
u moře, 3,5 km od centra Negrilu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací (gril, 
pizzerie, italská, mezinárodní, jamajská, 
japonská a mexická), 6 barů (2 bary 

u bazénu), 2 bazény, 3 jacuzzi, obchod 
se suvenýry a WiFi v lobby.
Pláž

Resort se nachází přímo u pláže 
v oblasti Negril, která je považována 
za nejkrásnější pláž ostrova.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, TV, vysoušeč vlasů, 
kávovar, telefon s přímou volbou, rádio, 
lednice, internet (za poplatek), trezor, 
klimatizace, ventilátor a balkon nebo 
terasa.
DRSVX: viz DRX, v linii přímo u moře, 
za příplatek.
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty 
a potápění.
Zábava

Hotel pořádá animační programy pro 
děti i dospělé. Živá hudba, zábavné 
večery.
Pro děti

Bazén pro děti se skluzavkou, dětský 
klub. Možnost hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby, na pokojích 
připojení přes ethernetový kabel.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

http://www.beaches.com

  Spa centrum
  Masáže, různé léčebné a relaxační procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DRX):
 / 

  Dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře (DRSVX):

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 16 let

Nabízené pokoje

   Poloha na legendární Seven Miles Beach

   Resort oceněn jako „Nejlepší rodinný resort 

v Karibiku“

   Výborná kuchyně

   Široká sportovní nabídka

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení během dne
  Alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–03.00 hod.)
  2 tenisové kurty, biliár, fi tness, stolní tenis, plážový volejbal, minigolf, 
nemotorizované vodní sporty na pláži – kajaky, windsurfi ng a šnorchlování

Program all inclusive

K
a

ri
b

sk
é
 o

st
ro

vy



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 137

Poloha

Hotel leží přímo na pláži v centru 
střediska Negril.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 5 restaurací à la carte 
(jamajská, japonská, francouzská, 
italská a mezinárodní kuchyně), 6 barů, 
salon krásy, prádelna/čistírna, obchod 

se suvenýry. Venku bazény, 
5 vířivek a terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky.
Pláž

Hotel leží přímo u dlouhé písečné pláže 
Seven Miles Beach. Lehátka a osušky 
(zdarma), bar na pláži.
Pokoj

JSX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., klimatizace, trezor, telefon, 
kávovar, minibar a balkon nebo terasa.
JSSVX: viz JSX, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi ve společných prostorech 
a na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.grandlidoresorts.com

  Junior suite de luxe / junior suite 
de luxe (JSX/JSSVX):

 / 
 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   5 restaurací à la carte

   Pobyty pouze pro dospělé a rodiny s juniory od 16 let

   Zábavné programy

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v restauraci à la carte
  Snack (10.00–06.00 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodin denně
  Stolní tenis, beach volejbal, fi tness

Program all inclusive

Hotel Grand Lido Negril ccccc

 Pro páry 

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Masáže 
  Sauna, pára

Wellness & spa

 Ostrov Jamajka – Negril   Novinka

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

V klidné poloze, od centra Negrilu 
vzdálen cca 2 km.
Vybavení

Hotel se skládá ze 3 komplexů, Merril 

I, II a III. Recepce, restaurace, bazén 
(v komplexu Merril II), bar na pláži 
(Merril I, II), obchod se suvenýry, 
možnost připojení k internetu.
Pláž

Hotel se nachází v blízkosti dlouhé 
písečné pláže Seven Miles Beach, která 
je považována za nejkrásnější pláž 
Jamajky. 
Pokoj

DR: sprcha/WC, klimatizace, telefon, 
TV a balkon nebo terasa s výhledem 
do zahrady.
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Za poplatek: Vodní sporty na pláži. 
Zábava

Hotel pořádá 2x týdně zábavné večery. 
Ofi ciální třída

ccc

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

http://www.merrilsbeach.com

Hotel RIU Club Negril cccc

 Rodinná dovolená

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Cenově výhodný hotel v oblasti Negril

  Tropická zahrada

Hotel Merril’s Beach Resort ccc

Poloha

Hotel leží přímo u pláže, pouhých 7 km 
od centra Negrilu.
Vybavení

4 restaurace (z toho 3 à la carte – 

gril/steakhouse, italská, brazilská, 
gurmánská), 5 barů (z toho 1 u pláže 
a 1 u bazénu), 2 bazény, jacuzzi, butik. 
Pláž

Písečná pláž s bílým pískem je přímo 
u hotelu. 
Pokoj

DR: koupelna/WC, centrální klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, telefon, TV/
sat., minibar, trezor (zdarma), a balkon 
nebo terasa.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
golf, jízda na koni. 
Zábava

Animační a zábavný program, živá 
hudba, noční klub Pacha (otevřeno 
6x týdně).
Pro děti

Dětský klub (4–12 let), dětské hřiště.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
Platební karty

MC, AMEX, VISA, Diners Club. 

http://www.riu.com

   Ideální poloha v nejznámějším jamajském 

středisku Negril 

   Noční klub Pacha

 Pro páry

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Ostrov Jamajka – Negril Naši klienti hodnotí (10)  4,5

 Ostrov Jamajka – Negril Naši klienti hodnotí (25)  3,8

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Spa centrum nabízí masáže a různé procedury přímo v hotelu

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v restauracích à la carte 
(v restauracích à la carte nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
  Snack 24 hod. denně
  Fitness, stolní tenis, volejbal, 2 tenisové kurty, sauna, jacuzzi
  Nemotorizované vodní sporty (windsurfi ng, kajaky, katamarán, vybavení pro 
šnorchlování), 1 úvodní lekce potápění v bazénu

  Vstup do nočního klubu Pacha 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–22.00 hod.)

Program all inclusive

Program all inclusive
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Poloha

Hotel leží přímo na pláži v hotelové zóně 
střediska Montego Bay.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 7 restaurací à la carte 
(jamajská, asijská, francouzská, italská, 
mexická kuchyně, rybí restaurace, gril 

a výběrová kavárna), 9 barů, salon 
krásy, obchod se suvenýry. Venku 
bazén a terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky, bar u bazénu.
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže. 
Lehátka a osušky (zdarma), bar na pláži.
Pokoj

JSSVX: koupelna/WC s hydromasáží, 
vysoušeč vlasů, TV/sat., klimatizace, 
trezor, telefon, minibar a balkon nebo 
terasa s výhledem na moře.
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze páry (osoby 
starší 18 let).
Zábava

Tematické zábavné večery.
Ofi ciální třída

ccccc 
Internet

Za poplatek: na pokojích.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.secretsresorts.com/st-james-
montego-bay

  Masáže

Wellness & spa

  Junior suite de luxe (JSSVX):
 / 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Koncept Unlimited Luxury 

   Pobyty pouze pro dospělé

   Zábavné programy

   7 restaurací à la carte

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Pouze pro dospělé osoby

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v restauraci à la carte
  Doplňování minibaru
  Značkové alkoholické a nealkoholické nápoje 24 hodin denně
  Stolní tenis, volejbal, fotbal, basketbal, tenis, aerobik, nemotorizované vodní 
sporty

Program all inclusive

Hotel Secrets St. James / Wild Orchid ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

 Ostrov Jamajka – Montego Bay   Novinka
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Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Poloha

Hotel se nachází na pláži ve středisku 
Runaway Bay na severu Jamajky.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
a 5 restaurací à la carte, 6 barů, menší 
spa a wellness centrum, 3 bazény, 
jacuzzi a tropická zahrada s terasou, 
lehátka, slunečníky a ručníky (zdarma).
Přímo u hotelu obchodní a zábavní 
centrum Pueblo Principe s množstvím 
obchůdků, barů a restaurací.

Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky (zdarma).
Pokoj

JS: klimatizace, ventilátor, koupelna/WC 
s oddělenou sprchou a hydromasážní 
vanou, vysoušeč vlasů, TV/sat., trezor 
(za poplatek), kávovar, minibar, telefon, 
terasa nebo balkon a obývací část.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty na pláži, vyjížďky na koni, lekce 
windsurfi ngu, vyjížďky na jachtě, sauna; 
golfové hřiště je vzdáleno cca 2 km 
od hotelu.

Pro děti

2 dětské bazény, dětský klub Principito 
(4–12 let).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: v lobby.
Za poplatek: na pokoji.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

http://www.bahia-principe.com

  Junior suite (JS):  
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Moderní resort na severním pobřeží Jamajky

   Golfové hřiště v blízkosti hotelu

   Doplňování minibaru na pokoji v ceně all inclusive

 Ostrov Jamajka – Runaway Bay Naši klienti hodnotí (15)  4,7
Hotel Grand Bahia Principe Jamaica ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci
  Večeře v jedné z restaurací à la carte (italská, japonská kuchyně, rybí 
restaurace, gril house, gourmet restaurace – možnost rezervovat 3x za každý 
týden pobytu)
  Snack a lehké občerstvení ve snack baru 
  Alkoholické a nealkoholické nápoje (do 23.30 hod. ve snack baru, dále na 
diskotéce v Pueblo Principe)
  Pravidelné každodenní doplňování minibaru (nealkoholické nápoje a pivo)
  Fitness centrum
  Mezinárodní animační program
  1 hodina sportovních aktivit denně – windsurfi ng, tenis (osvětlení za poplatek), 
šnorchlování, katamarán, kajaky, vyjížďky na kole

Program all inclusive
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 Ostrov Antigua – Dickenson Bay Naši klienti hodnotí (14)  4,7

Hotel Sandals Grande Antigua 
Resort & Spa ccccc

Poloha

Hotel leží u písečné pláže Dickenson 
Bay. Hlavní město St. John je vzdáleno 
asi 20 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací 
(mezinárodní, italská, francouzská, 

asijská, mořské plody, pizzerie, 
karibská, sushi), 7 barů, wellness 
centrum, 6 bazénů, vířivky a sportoviště.
Pláž

Hotel leží přímo u pláže z bílého písku. 
Slunečníky a lehátka (zdarma). 
Pokoj

DRX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
ventilátor, telefon, lednička, TV, kávovar, 
trezor a terasa. Za příplatek možno 
knihovat pokoje vyšší kategorie.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Za poplatek: golf, jízda na koni.
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze páry 
(muž a žena) starší 18 let.
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.sandals.com

  Red Lane Spa
  Švédské masáže, aromaterapie, bylinné zábaly, eukalyptová pára a další
  Služby spa nejsou součástí programu all inclusive

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):
 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Luxusní resort přímo na dlouhé bílé pláži

   Pouze pro dospělé páry

   Resort vyhlášen 3 roky po sobě jako 

„World´s Leading Honeymoon Resort“

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje
  Tenis, volejbal, stolní tenis, aerobik, šipky, fi tness, šnorchlování, windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla
  Zábavné programy

Program all inclusive

Pouze pro dospělé osoby
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

 Platinium
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 Ostrov St. Lucia – Castries Naši klienti hodnotí (18)  4,8
Hotel Sandals La Toc Golf Resort & Spa ccccc

 Platinium

Poloha

Resort v tropické zahradě s možností 
ubytování pouze pro páry se nachází 
u moře v klidném prostředí.
Vybavení

Recepce, 8 restaurací (italská, asijská, 
francouzská, karibská, rybí, středozemní, 
pizzerie, mezinárodní), 10 barů, 
3 bazény, 4 jacuzzi, konferenční místnost, 
směnárna, obchod se suvenýry. 

Pláž

Resort leží u písečné pláže.
Pokoj

DRX: klimatizace, vysoušeč vlasů, 
telefon, koupelna/WC, trezor, rádio, 
kávovar, TV. 
DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: devítijamkové golfové 
hřiště v blízkosti hotelu.
Zvláštnosti

V hotelu nelze ubytovat děti, pouze páry 
(muž a žena) starší 18 let.

Zábava

Hotel pořádá zábavné a tematické 
večery (denně), koktejl party. 
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.sandals.com

  Red Lane Spa 
  Sauna, parní sauna, kosmetický salon, masáže, léčebné a relaxační procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):

 dospělá osoba,  dítě do 16 let

Nabízené pokoje

   Ideální místo pro romantickou dovolenou ve dvou

   Golfové hřiště v resortu

   Vysoký standard služeb řetězce Sandals

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 75 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení během dne
  Alkoholické a nealkoholické nápoje
  Vodní sporty na pláži, tenis, fi tness, volejbal, basketbal, biliár, golf

Program all inclusive

Pouze pro dospělé osoby

K
a

ri
b

sk
é
 o

st
ro

vy



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Hotel přímo u pláže Palm Beach 
a 5 km od hlavního města Oranjestad. 
V okolí restaurace, obchůdky a zábavní 
podniky. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací, 
4 bary, WiFi (za poplatek), konferenční 
místnosti, salon krásy, minimarket, velký 

bazén, 2 jacuzzi, bar u bazénu a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky. 
Pláž

Hotel leží přímo u nejlepší pláže 
na ostrově, Palm Beach, lehátka 
a slunečníky (zdarma).
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, 
vysoušeč vlasů, ventilátor, TV/sat., 
telefon, rádio, minibar, kávovar, trezor 
(za poplatek) a balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště, 
možnost jízdy na koni.
Zábava

V hotelu probíhají denní animační 
programy. Večerní show v muzikálovém 
stylu, diskotéka, v blízkosti hotelu 
kasino.
Pro děti

Dětský klub (4–12 let, za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.occidentalhotels.com/

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Ideální poloha přímo v živém středisku Palm 

Beach

   Bohatá sportovní nabídka

   Velmi kvalitní stravovací služby

 Ostrov Aruba – Palm Beach Naši klienti hodnotí (14)  4,4
Hotel Occidental Grand Aruba ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
  Možnost obědů a večeří v restauracích à la carte (mezinárodní a italská kuchyně, 
pizzerie, mexická, karibská – nutno předem rezervovat na recepci)

  Nemotorizované vodní sporty na pláži (kajaky, šnorchlování)
  Tenis, stolní tenis, basketbal, šipky, vodní aerobik
  Posilovna, jacuzzi, sauna

Wellness & spa
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 Bahamy – ostrov Great Exuma Naši klienti hodnotí (18)  4,8
Hotel Sandals Emerald Bay ccccc

 Platinium

Poloha

Hotel přímo u pláže ostrova Great 
Exuma. Hlavní město Nassau je 
vzdáleno asi hodinu letu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, piano bar, 
hlavní bufetová restaurace, 
4 tematické restaurace à la carte 
(italská, francouzská a karibská 

kuchyně, anglický pub, s mořskými 
plody, pizzerie), 6 barů, 3 bazény, 
několik vířivek, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky (zdarma), 
služby butlera a bar u bazénu. 
Pláž

Hotel leží přímo u pláže z bílého písku, 
lehátka a osušky (zdarma), 
služby butlera, restaurace na pláži.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., stropní ventilátor, trezor, telefon, 
minibar a balkon nebo terasa. 
DRSVX: viz DRX, výhled na moře. 
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: kurzy potápění, 18jamkové 
golfové hřiště navržené Gregem 
Normanem a považované za jedno 
z nejlepších v Karibiku.
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze páry 
(muž a žena) starší 18 let.
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.sandals.com

  Hotelové centrum Red Lane Spa
  Masáže (romantická pro páry, západoindická, sportovní), zábaly (káva, zázvor), 
scrub

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj de luxe (DRX/DRSVX):

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Klidné prostředí ostrova Great Exuma

   Přímo na písečné pláži

   Golfové hřiště

   Resort pouze pro dospělé páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v restauraci à la carte
  Snack (10.00–06.00 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
  Tenis, volejbal, fi tness centrum, biliár
  Windsurfi ng, kajaky, šlapadla

Program all inclusive

Pouze pro dospělé osoby
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 Bahamy – ostrov Nassau Naši klienti hodnotí (18)  4,6

Hotel Sandals Royal Bahamian 
Spa Resort & Offshore Island ccccc

Poloha

Luxusní hotel leží přímo u písečné 
pláže. Město Nassau 7 km od hotelu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a lobby barem, 
7 restaurací (francouzská, pizzerie, 
bahamská, asijská, italská, gril, 

mezinárodní), 8 barů, diskotéka, 
směnárna, půjčovna aut, obchod se 
suvenýry. Venku 7 bazénů, 6 jacuzzi, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky, 
bar u bazénu.
Pláž

Hotel leží přímo u krásné písečné pláže. 
Pokoj

DRGV: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, minibar, TV/sat., 
CD přehrávač, telefon, trezor 
a internet.
DRSVX: viz DRGV, výhled na moře. 
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze páry (muž 
a žena) starší 18 let. 
Zábava

V hotelu probíhá bohatý animační 
program. Živá hudba. 
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

http://www.sandals.com

  Red Lane Spa
  Široká nabídka procedur, jako jsou švédské masáže, aromaterapie, bylinné 
zábaly, eukalyptová pára a další

  Služby spa nejsou součástí all inclusive

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj s výhledem do 
zahrady / dvoulůžkový pokoj de luxe 
s výhledem na moře (DRGV/DRSVX):

 
 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Ideální poloha v blízkosti hlavního města Nassau

   Pobyty pouze pro dospělé páry 

   Překrásné pláže z bílého písku

   10 restaurací

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly po celých 24 hodin
  Možnost večeří v restauracích à la carte (nutno předem rezervovat na recepci, 
vyžadováno formální oblečení)

  Vodní sporty na pláži (windsurfi ng, kajaky, šnorchlování, šlapadla)
  Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, biliár, tenis 
  Posilovna, jacuzzi, aerobik

Program all inclusive

Pouze pro dospělé osoby
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

 Platinium
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Poloha

Komplex se nachází na ostrově 
Harbour Island, který leží asi 
200 km severovýchodně od hlavního 
města Nassau. Nedaleko je menší 
historické městečko Dunmore 
Town.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
společenská místnost a knihovna.
Venku bazén a terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky.
Pláž

Hotel přímo u pláže s jemným 
růžovým pískem korálového původu, 
která je jednou z nejvěhlasnějších 
na světě. Lehátka a slunečníky 
(zdarma).
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, telefon a trezor.
DRSV: viz DR, terasa nebo balkon.
Stravování

Snídaně formou bohatého bufetu, 
večeře v restauraci à la carte.

Sportovní nabídka

Zdarma: vodní sporty na pláži (kajaky, 
šnorchlování).
Za poplatek: tenis a půjčování kol.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, AMEX, MC, Diners Club.

http://www.coralsands.com

Hotel Superclub Breezes Bahamas ccc

 Pro páry

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj s výhledem na moře 
(DR/DRSV):

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Exkluzivní prostředí ostrova Harbour Island

  Překrásná pláž z růžového písku 

  Elegantní resort v koloniálním stylu

Hotel Coral Sands cccc

Poloha

Prázdninový klub se nachází na Cable 
Beach asi 10 minut od centra hlavního 
města Nassau. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a bufetovou 
restaurací, gril bar u bazénu, 2 restaurace 
à la carte, 4 bary a diskotéka, 5 bazénů 

propojených soustavou vodopádů, jacuzzi 
a terasa na slunění s lehátky.
Pláž

Hotel leží u pláže s jemným bílým pískem. 
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., CD přehrávač, kávovar, telefon, 
klimatizace, trezor a balkon nebo terasa. 
DRSVX: viz DR, výhled na moře. 
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 
v blízkosti komplexu.
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze klienty starší 14 let. 

Zábava

V hotelu probíhá bohatý animační 
program. Denně živá hudba, diskotéka.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, Diners Club.

http://www.superclubs.com
   Bohatá sportovní nabídka

   Nejrušnější oblast Baham

   Dlouhá bílá pláž

 Pro páry

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj de luxe s výhledem na moře 
(DR/DRSVX):  

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Bahamy – ostrov Nassau Naši klienti hodnotí (30)  3,8

 Bahamy – ostrov Harbour Island Naši klienti hodnotí (12)  4,7

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Pouze pro dospělé osoby

Pouze pro dospělé osoby

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu (možnost večeří v restauracích à la carte)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly po celých 24 hodin
  Snack
  Nemotorizované vodní sporty na pláži (kajaky, jachty, windsurfi ng, vodní lyže)
  Základní kurz potápění
  Tenis (včetně instruktora), stolní tenis 
  Posilovna, jacuzzi, umělá horolezecká stěna, trampolíny, kurzy suma, půjčování 
kol, basketbal

  Kurzy merengue a reggae 

Program all inclusive
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  Mexiko je ráj pro golfi sty
  Pobřeží je lemováno kvalitními golfovými hřišti

  Jedno z nejvýznamnějších a největších mayských míst s nejznámější stavbou – 
Kukulkánovou pyramidou

  „Ostrov žen“ s tyrkysově modrým mořem a bohatým podmořským životem 
nabízí skvělé podmínky k šnorchlování

  Neodolatelné kouzlo karibských 
pláží

  Známá a oblíbená na celém světě
  Ochutnejte enchiladas mexicanas, 
burritos, fajitas, tacos

Poznejte to nejkrásnější
› Mexiko

Riviera Maya Mexická kuchyně Golf

Chichén Itzá Isla Mujeres
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Náš názor

Co si vybavíte, když se řekne Mexiko? Tequilu, margaritu, fazolové pokrmy 
a sombrera? Pokud byste tohle vše rádi viděli a zažili na vlastní kůži, není nic 
jednoduššího než se vydat na dovolenou do Mexika. Mexiko má bohatou historii, 
navíc vám příznivé mexické počasí umožní prožít žhavé večery spolu s hudbou 
pravých Mariachi.

Charakteristika destinace

Mexiko, které je největším státem Střední Ameriky, je spojovacím článkem mezi 
Severní a Jižní Amerikou. Díky subtropickému klimatu je zde sezóna po celý 
rok. V letních měsících dosahují teploty až k 40 °C. Mexiko je velká a různorodá 
země s barvitou kulturou a bohatou historií. Nabízí zajímavé památky ještě z dob 
původního obyvatelstva – Aztéků, Mayů a Toltéků. Právě kombinace překrásných 
pláží, bohatého sportovního, kulturního a společenského života, bujné tropické 
vegetace a památek na zaniklé civilizace je předpokladem pro skvělou dovolenou. 
Turistickou atraktivitu oblasti zvyšuje i bohatý podmořský život.

Zajímavá místa

Ciudad de México

Hlavní město Spojených států mexických je jednou z největších metropolí Ameriky 
(celá aglomerace Mexico City bývá dokonce někdy označována jako největší 
na světě). První zážitek, který vás čeká, je pocit, že na vašem životním tachometru 
někdo během letu natočil o 10 let více, ale buďte si jisti, že podobný pocit je daný 
nadmořskou výškou přes 2 200 metrů a pozná ho každý návštěvník. Pravděpodobně 
se s ním potýkali i původní obyvatelé oblasti, kteří v údolí, kde dnes město leží, založili 
významné centrum Teotihuacán, Aztékové, kteří zde ve 14. století vystavěli legendární 
Tenochtitlán, ale i Španělé, kteří údolí ovládli o dvě století později a zahájili koloniální 
éru v historii země. Všechny kultury i současná tvář se prolínají v samotném centru 
města, na náměstí Plaza Mayor (častěji nazývaném Zocalo), ale i v dalších zákoutích 
tohoto města, které představuje to nejlepší i to nejhorší, co Mexiko nabízí.

› Mexiko

Mezi Aztéky a Mayi
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Cancún – Riviera Maya – Yucatan

Poloostrov Yucatan se stal turistickou oblastí číslo jedna celého Mexika.
Kromě památek mayské civilizace, které přitahují pozornost laiků i odborníků z celého 
světa již několik století, vzniklo na krásných písečných plážích Karibského moře 
turistické středisko Cancún, následované centry Playa del Carmen a Riviera Maya.

Acapulco – Puerto Vallarta

Acapulco se již dávno zařadilo do elitní společnosti nejvyhlášenějších přímořských 
letovisek a jeho bohatý denní i noční život je více než podmanivý. Celé pacifi cké 
pobřeží navíc nabízí velmi pestrou mořskou faunu a mnohé oblasti nabízejí skvělé 
příležitosti k pozorování velryb a dalších mořských živočichů.

Praktické tipy

Mezi nejznámější mexické suvenýry patří šály, šátky, kožené zboží, košíky, 
keramika, obrázky na papíru ze stromové kůry a stříbro. Nenechte si ujít příležitost 
navštívit mexický trh – najdete ho prakticky v každém městě. Tento labyrint 
barev, zvuků a atrakcí je skutečnou pastvou pro oči: na každém kroku se setkáte 
s rukodělnou výrobou, květinami, oblečením a předměty běžné denní potřeby.

Rodinná dovolená (zábava)

Skvělým tipem pro rodinnou dovolenou je aquapark Wet and Wild. Profesionální 
show i možnost plavání s delfínem v malé skupině ocení zkrátka každý.
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Teplota vody a vzduchu
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Jednodenní výlet za poznáním mexické 
fauny, fl óry, historie, atmosféry 
a také tanců, tradic a folklóru. Jde 
o výjimečný přírodně-zábavní park, 
ve kterém najdete téměř vše, co je pro 
Mexiko typické. Od různých druhů zde 
žijících živočichů a rostlin přes makety 

archeologických nalezišť, repliku 
mexického hřbitova a haciendy 
z 19. století po ukázky mexického 
rodea, indiánských tanců a rituálů, 
včetně velkolepé závěrečné 
noční show, v níž účinkuje 
300 umělců. 

Jednodenní výlet na překrásné 
karibské ostrovy! Katamaránem 
dojedeme na Isla Contoy, ostrov, který 

není obydlen, a tudíž nabízí dokonalou 
podívanou na přírodní krásy a zákoutí. 
Zastávka na šnorchlování vám umožní 

setkat se s nejdelším korálovým 
útesem v Americe. 
Po obědě se přesuneme na „Ostrov 
žen“, Isla Mujeres, jehož název 
odkazuje na starou legendu 
o španělských pirátech, kteří 

na ostrově nechávali své milenky. 
Ostrov má velmi pohodovou atmosféru 
a zároveň je lemován nádherně 
tyrkysově modrým mořem, proto 
je v mexickém Karibiku jedním 
z nejoblíbenějších turistických cílů.

Nabídka výletů › Mexiko
Zapáleni pro Mexiko určitě nebudete jen kvůli vynikající mexické kuchyni. Právě tady si budete moci užívat hlavně 

neskutečně dlouhých pláží, pít nejlepší margaritu na světě a vlnit se při hudbě pravých Mariachi. A pokud vás omrzí 

lenošení, určitě se vypravte za historií Aztéků, Mayů a Toltéků, poznat místní kulturu a tradice či unikátní přírodní 

skvosty. S námi se přesvědčíte, že Mexiko má zkrátka něco do sebe.

Orientační cena pro dospělou osobu  139 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  111 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  129 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  103 USD

Xcaret

Isla Contoy + Isla Mujeres

    Ekologicko-archeologický park

    Mexická fl óra, fauna, historie a tradice

    Plavba katamaránem

    Šnorchlování u nejdelšího korálového útesu 

v Americe

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27150
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Ráno vás vyzvedneme v hotelu 
a pojedeme se podívat do starého 
mayského městského státu Cobá. 
Projdeme si areál, popovídáme o historii 
Cobá a vylezeme na nejvyšší mayskou 
pyramidu na yucatanském poloostrově 
(42 m), která se jmenuje Nohoch Mull.  
Po obědě vyrazíme navštívit rodinu 
současných indiánských obyvatel, 
Mayů. Seznámíme se s jejich životním 
stylem a uvidíme, jak dnes bydlí. Pak 
budeme pokračovat do cenote neboli 
jeskynního útvaru s podzemní vodou, 
v níž se vykoupeme...

Během jednodenního výletu se 
seznámíte s nejslavnějším mayským 
nalezištěm na Yucatanu a zároveň 
od roku 2007 novým sedmým divem 

světa. Chichén Itzá byla několikrát 
osídlena, ale její rozkvět zaznamenal 
až příchod Toltéků v 10–11. st. n. l. 
Z té doby se dochovala architektonicky 

dokonalá Kukulkánova pyramida, 
největší hřiště na míčové hry a Palác 
válečníků. Z předchozího období 
pochází observatoř, která mayským 
astrologům umožňovala pozorovat 
nebeskou oblohu a na základě výpočtů 

a záznamů pak sestavit mayský 
kalendář. Během cesty se uskuteční 
zastávka v koloniálním městě Valladolid 
a v cenote (podzemní řeka), kde se 
budete moci vykoupat v posvátných 
vodách Mayů.

Orientační cena pro dospělou osobu  109 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  87 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  119 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  95 USD

Cobá + Mayové + cenote

Chichén Itzá

    Nejvyšší mayská pyramida na Yucatanu

    Návštěva u současných indiánských obyvatel

    Nejslavnější mayské naleziště na Yucatanu

    Koupání v posvátných vodách Mayů

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

 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.
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Pobytové oblasti › Mexiko
Playa del Carmen
Riviera Maya
Playa del Carmen – srdce Mayské riviéry, kterou obklopují nejkrásnější pláže široko 
daleko, celá řada obchodů a samozřejmě restaurace, kavárny a bary, které zavírají 
až s východem slunce. Playa del Carmen je ideální pro odpočinkovou i aktivní 
dovolenou. Vyzkoušejte potápění, adrenalinové aktivity, vyplujte na moře nebo se 
vypravte na výlet poznat historii jednoho z nejslavnějších národů.
Riviera Maya nabízí desítky kilometrů překrásných pláží a mimo jiné také největší 
korálový útes na západní straně polokoule. Pyšní se romantickými zákoutími 
i místy, kde budete moci poznat podmořský život v celé jeho kráse. Ani večer 
nebudete mít o zábavu nouzi. Restaurace, bary, diskotéky a obchody jsou otevřeny 
do pozdních večerních hodin. Nechybí samozřejmě možnost výletů jak za zábavou, 
tak za poznáním.

1     Hotel Ocean Coral Turquesa ccccc str. 162
2     Hotel Now Jade Riviera Cancun ccccc str. 158
3     Hotel Real Playa del Carmen cccd str. 166
4     Hotel Sandos Caracol Eco Resort & Spa cccc str. 165
5     Hotel The Royal Playa del Carmen cccccd str. 163
6     Hotel Barceló Maya Caribe Beach ccccc str. 160
7     Hotel Catalonia Royal Tulum

Beach & Spa Resort ccccc str. 164
8     Hotel Grand Bahia Principe Tulum ccccc str. 161
9     Hotel Dreams Tulum Resort & Spa ccccc str. 159

Cancún

Cancún je místem, odkud se nebudete chtít vrátit. Patří k nejznámějším v Mexiku. 
Místní pláže se řadí k nejkrásnějším a voda k nejčistším v oblasti. Pokud vás 
na chvíli omrzí lenošení na pláži, máte celou škálu příležitostí k vodním sportům 
i výletům, obzvlášť za mayskými památkami. Určitě nevynechejte ani ochutnávku 
mexické kuchyně. Možná vám přijde trochu ostřejší, určitě ale stojí za to.

10    Hotel Dos Playas ccd str. 157
11    Hotel Dreams Cancun Resort & Spa ccccc str. 154
12    Hotel The Royal Cancun cccccd str. 153
13    Hotel Barceló Tucancún Beach cccc str. 156
14    Hotel Gran Caribe Real Resort & Spa ccccc str. 155

Playa del Carmen / Riviera Maya

Cancún

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

11

12

14
13
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Poloha

Hotel leží na nejlepším úseku pláže 
střediska Cancún.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací 
(karibská, asijská, mexická, gurmánská, 
španělská, mezinárodní), kavárna, 
7 barů, kadeřnictví, klenotnictví, butiky, 
společenská místnost s velkoplošnými 
plazmovými TV, 2 bazény, terasa 
na slunění a bar u bazénu.

Pláž

Hotel leží přímo u 250 metrů dlouhé 
písečné pláže. Na pláži jsou klientům 
k dispozici služby komorníka.
Pokoj

JSR: klimatizace, koupelna/WC 
s vířivkou, vysoušeč vlasů, 
TV s 32“ obrazovkou, DVD/CD 
přehrávač, žehlicí prkno, žehlička, 
kávovar, trezor, pravidelně doplňovaný 
minibar, „magic box“ pro diskrétní 
servírování jídla a nápojů hotelovou 
službou, telefon a balkon nebo terasa 
s výhledem na moře.
JSSVR: viz JSR, vyšší patro.
Stravování

Viz program all inclusive.

Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze klienty starší 
16 let.
Ofi ciální třída

cccccd

Internet

Zdarma: WiFi v lobby a v areálu.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.realresorts.com/
The_Royal_Cancun

  Junior suite royal (JSR/JSSVR): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Pro nejnáročnější klienty 

   Kvalitní program all inclusive v ceně

   U vybraných pokojů golf zdarma

   Přímo u písečné pláže

   Pouze pro osoby nad 16 let

  Snídaně, oběd a večeře (výběr z 6 restaurací)
  Snacky a lehké občerstvení ve VIP lounge (24 hodin denně) a v dalších barech
  Alkoholické a nealkoholické nápoje originální výroby (24 hodin denně) kromě 
archivních vín a destilátů (za příplatek)
  Odborné ochutnávky vín s výkladem sommeliéra
  Kompletně vybavené fi tness centrum
  Tenis, volejbal, šipky, biliár, fi tness, úvodní lekce potápění v bazénu
  Možnost ubytování v sesterském hotelu The Royal Playa del Carmen 
(v závislosti na obsazenosti hotelu) 

  Pokoje kategorie Royal Junior Suite Oceanfront a vyšší – golf zdarma (hrací 
časy podle obsazenosti hřiště po 11. hod., hřiště Trent Jones v Cancúnu – 
nezahrnuje transfer na hřiště)

  Hydroterapie ve spa centru 

Program all inclusive

 Oblast Cancún Naši klienti hodnotí (96)  5,0
Hotel The Royal Cancun cccccd

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Pára
  Masáže (možnost masáže na pokoji)
  Temazcal – původní předkolumbovské procedury
  Shiatsu – orientální masáže

Wellness & spa

 Platinium

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Hotel leží na severovýchodním výběžku 
hotelové zóny a je ze tří stran obklopen 
Karibským mořem. V okolí hotelu jsou 
k dispozici restaurace a bary. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bazén, 
6 restaurací – 1 bufetová, 4 à la carte 
(mezinárodní, rybí, mexická, asijská, 

gril) a kavárna, dále 5 barů, konferenční 
místnosti, butik.
Pláž

Dvě písečné pláže jsou přímo u hotelu. 
Pokoj

DRX: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, 
kávovar, WiFi (za poplatek), balkon nebo 
terasa.
DRXD: viz DRX, výhled na delfi nárium.
DRPCSVX: viz DRX, výhled na moře, 
služby Preferred Clubu; jsou situovány 
ve výškové budově s přímým přístupem 
na pláž.
Stravování

Viz Unlimited Luxury®. Sportovní nabídka

Zdarma: viz program Unlimited Luxury®.
Za poplatek: windsurfi ng, plavání 
s delfíny, golf, rybaření, motorizované 
vodní sporty. 
Zvláštnosti

Hotel má vlastní delfi nárium. Plavání 
s delfíny (za poplatek).
Zábava

Animační program pro děti i dospělé, 
kino na pláži.
Pro děti

Dětský klub pro děti 3–12 let, dětský 
bazén, hlídání dětí (za poplatek).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
Platební karty

AMEX, VISA, MC.

http://www.dreamsresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe
(DRX/DRXD/DRPCSVX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Delfi nárium přímo v resortu

   Kvalitní program Unlimited Luxury® v ceně

   Bohatý dětský klub

   Přímo u písečné pláže

 Oblast Cancún  Novinka
Hotel Dreams Cancun Resort & Spa ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v à la carte restauracích
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní a zahraniční výroby
  Minibar (doplňován denně vodou, nealkoholickými nápoji a pivem)
  Green fee na 18jamkovém golfovém hřišti Playa Mujeres Golf Course
  Plážový volejbal, tenis, kajaky, vybavení na šnorchlování, aerobik
  Lekce španělštiny, tance, kino na pláži

  Soukromý check-in a check-out
  Privátní lounge
  Upgrade minibaru
  Zdarma internet v suite
  Zdarma přístup k internetu v lounge
  DVD přehrávač
  Kontinentální snídaně a odpolední dezerty a likéry v lounge

Program Unlimited Luxury®

Preferred Club

  Masáže, terapie, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, jacuzzi

Wellness & spa
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Poloha

Hotel leží uprostřed hotelové zóny.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací 
(z toho 4 à la carte), 8 barů, několik 
butiků, spa & beauty salon, 2 bazény, 
dětský vodní park, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, 
bar u bazénu.
Pláž

Hotel leží přímo na jedné z nejlepších 
pláží v Cancúnu, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma.
Pokoj

JS: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, trezor, minibar 
a balkon nebo terasa.
Na vyžádání rodinné junior suite.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty 
na pláži, golf (18 jamek).
Pro děti

Dětský vodní park Oki Splash, dětský 
klub, T-zone pro juniory (12–17 let).
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.realresorts.com

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   All inclusive v ceně

   Přímo u písečné pláže

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v některé z restaurací à la carte 
(nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Pravidelné každodenní doplňování minibaru (nealkoholické nápoje a pivo)
  Fitness centrum, squash, tenis
  Nemotorizované vodní sporty
  Mezinárodní animační program

Program all inclusive

 Oblast Cancún Naši klienti hodnotí (97)  4,8
Hotel Gran Caribe Real Resort & Spa ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Sauna, pára, vířivka, masáže (za poplatek)

Wellness & spa
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Poloha

Hotel se nachází přímo u krásné 
písečné pláže. V blízkosti hotelu 
naleznete nákupní centrum, restaurace 
a bary.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
5 barů, obchod se suvenýry. 
K venkovnímu vybavení patří 3 bazény, 
terasa s lehátky a slunečníky.
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, TV/sat., telefon, 
minibar, trezor (za poplatek), 
klimatizace; některé pokoje mají balkon 
nebo terasu.
DRSV: viz DRS, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: masáže, motorizované 
sporty. 

Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (4–12 let), 
hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.barcelo.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRS/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive v ceně

   V okolí hotelu nákupní možnosti

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost využití à la carte restaurace (nutná rezervace)
  Snacky
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Minibar (doplňován denně)
  Vodní sporty na pláži v Aquaworld Marina – 10 minut od hotelu (windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla); nezahrnuje dopravu 
  Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, vodní pólo, aerobik, basketbal, šipky, 
badminton 

Program all inclusive

 Oblast Cancún Naši klienti hodnotí (96)  4,4
Hotel Barceló Tucancún Beach cccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel se nachází přímo u písečné 
pláže. V okolí hotelu naleznete mnoho 
restaurací a obchodů.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 129 pokojů, 
restaurace, bar, trezor, směnárna. Venku 
bazén, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky (zdarma).
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, TV/sat., 
telefon.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenis.
Ofi ciální třída

ccc

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.celuisma.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   V okolí hotelu obchůdky, restaurace

   Přímo u písečné pláže

   Vhodné pro nenáročné klienty

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Cancún Naši klienti hodnotí (96)  3,9
Hotel Dos Playas ccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel leží u druhého největšího korálu 
na světě. V blízkosti hotelu se nachází 
rybářská vesnička Puerto Morelos. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 bazény (z toho 
1 pouze pro dospělé osoby a 1 pro děti), 
1 bufetová restaurace, 5 restaurací 
à la carte, kavárna, 6 barů, konferenční 
místnosti, WiFi (za poplatek).
Pláž

Písečná pláž s bílým pískem přímo 
u hotelu.
Pokoj

JS: koupelna, WC, klimatizace, jacuzzi, 

vysoušeč vlasů, kávovar, TV/sat., 
minibar, trezor, WiFi (za poplatek), 
obývací část (není oddělena od pokoje) 
a balkon.
SUPCSV: viz JS, navíc oddělený 
obývací pokoj, jacuzzi na balkoně 
s výhledem na moře a služby
Preferred Clubu. 
Stravování

Viz program Unlimited Luxury®.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program Unlimited Luxury®.
Za poplatek: rybaření, windsurfi ng, 
potápění, motorizované vodní sporty.
Zábava

Kino na pláži, zábavné večery.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (3–12 let),
aktivity pro juniory. Hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
Platební karty

AMEX, VISA, MC.

http://www.nowresorts.com

  Junior suite / suite se službami 
Preferred Club (JS/SUPCSV): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený řetězec Now Resorts zaručuje kvalitní 

služby

   Unlimited Luxury® v ceně

   Klidná oblast

   Nádherné spa centrum

 Oblast Riviera Maya   Novinka
Hotel Now Jade Riviera Cancun ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Večeře v à la carte restauracích (italská, francouzská, mexická, asijská, 
středozemní)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní a mezinárodní výroby
  Minibar (doplňován denně nealkoholickými nápoji, vodou a pivem)
  Fitness centrum, tenis, kajaky, kola, vybavení na šnorchlování
  1x green fee za den na nedalekém hřišti Grand Coral Riviera Maya

  Soukromý check-in a check-out
 Preferred Club lounge   
 Privátní části v resortu
 Zdarma internet v suite
 Zdarma přístup k internetu v lounge
 Upgrade minibaru
 Kontinentální snídaně, odpolední dezerty a likéry v lounge

Program Unlimited Luxury®

Preferred Club

  Masáže, terapie, jacuzzi, sauna, parní lázeň, kadeřnictví 

Wellness & spa
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Poloha

Resort oblíbeného řetězce Dreams se 
nachází ve středisku Riviera Maya. 
Pyramidy Tulum jsou vzdáleny pouhých 
5 minut, městečko Playa del Carmen 
30 minut. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 bazény, 
9 restaurací, z toho 1 bufetová 
(mezinárodní), 6 à la carte (středozemní, 
italská, asijská, mexická, steaková, 

francouzská a japonská), kavárna 
a gril, 6 barů, internetový koutek, 
butik, konferenční místnost, 
bankomat.
Pláž

Bílá písečná pláž je přímo u hotelu. 
Pokoj

DRX: koupelna, WC, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, TV/sat., 
WiFi (za poplatek), minibar, DVD/CD 
přehrávač, trezor, kávovar, balkon nebo 
terasa. 
JSBFPR: viz DRX, navíc obývací pokoj, 
jacuzzi, služby Preferred Clubu. 
Stravování

Viz program Unlimited Luxury®. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz Unlimited Luxury®.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
rybaření, potápění.

Zábava

Zábavné tematické večery, kino na pláži.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub s mayskou 
tematikou pro děti 3–12 let, hlídání dětí 
(za poplatek). 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích. 

Platební karty

AMEX, VISA, MC.

http://www.dreamsresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Junior suite v první řadě u moře 
Preferred Club (JSPRBF): 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Klidná poloha

   Unlimited Luxury® v ceně

   Oblíbený řetězec Dreams Resorts

   Písečná pláž u hotelu

   Green fee v ceně

 Oblast Riviera Maya   Novinka
Hotel Dreams Tulum Resort & Spa ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Možnost večeří ve všech à la carte restauracích
  Snacky
  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní a zahraniční výroby
  Minibar doplňován denně vodou, pivem a nealkoholickými nápoji
  1x green fee za den v Riviera Maya Golf Club
  Stolní tenis, tenis, úvodní lekce potápění v bazénu, aquaaerobik, aerobik, 
volejbal, windsurfi ng, kajaky, vybavení na šnorchlování, lekce tance

  Vstup do lounge
  Kontinentální snídaně, odpolední dezerty v lounge
  Zdarma přístup k internetu v suite
  Upgrade minibaru

Program Unlimited Luxury®

Preferred Club

  Masáže, terapie, jacuzzi, salon krásy, kadeřnictví 

Wellness & spa
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Poloha

Areál se nachází asi 15 minut 
od střediska Playa del Carmen.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací 
(2 bufetové, 2 tematické a 2 na pláži), 
6 barů, konferenční místnost, diskotéka, 
salon krásy, obchod se suvenýry. Venku 

2 bazény, jacuzzi, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky.
Pláž

Písečná pláž s jemným pískem přímo 
u hotelu.
Pokoj

DRS: klimatizace, ventilátor, koupelna/
WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., telefon, 
kávovar, minibar, trezor.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované sporty.

Zábava

Bohatý animační program, diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, miniklub (5–12 let), klub 
pro juniory, hlídání dětí (za poplatek), 
minidisko.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi.

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.barcelo.com

  Nové spa centrum nabízí masáže, terapie, saunu, páru

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive v ceně

   Vhodné i pro páry 

   Klub pro děti i juniory

   Wellness centrum

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost stravování v à la carte restauracích (španělská, mexická), 
3 večeře / 7 dní pobytu (nutná rezervace předem)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
  Snack 
  Nemotorizované vodní sporty na pláži (windsurfi ng, katamarány, kajaky, 
šlapadla, šnorchlování), úvodní lekce potápění v bazénu

  Fitness, tenis, stolní tenis, fotbal, plážový volejbal, basketbal, minigolf, 
aquaaerobik, aerobik, vodní pólo, lekce tance, jacuzzi, sauna

  Vstup na diskotéku včetně místních nápojů (do 02.00 hod.) 

Program all inclusive

Wellness & spa

 Oblast Riviera Maya Naši klienti hodnotí (85)  4,6
Hotel Barceló Maya Caribe Beach ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotely leží asi 20 km jižně od Playa del 
Carmen.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
a 3 restaurace à la carte (brazilská, 
gurmánská, mexická), snack, 9 barů 
a menší wellness & spa centrum. Venku 
3 bazény, jacuzzi a tropická zahrada 

s terasou (lehátka, slunečníky a ručníky 
zdarma), bar u bazénu. Klienti mohou 
využívat služby vedlejšího hotelu Gran 
Bahia Principe Akumal (kromě bufetové 
restaurace). 
Pláž

Hotely leží přímo u dlouhé písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
Pokoj

DRS: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, TV/sat., trezor 
(za poplatek), minibar, telefon, WiFi 
(za poplatek), terasa nebo balkon.
JSS: viz DRS, navíc obývací část, 
hydromasážní vana.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty na pláži, vyjížďky na koni, lekce 
windsurfi ngu, vyjížďky na jachtě.
Zvláštnosti

Hotely jsou součástí komplexu Gran 
Bahia Principe Riviera Maya Resort 
a jsou postaveny v karibském stylu.
Zábava

Přímo u hotelu se nachází obchodní 
a zábavní centrum Hacienda Doña 
Isabel s množstvím obchůdků, barů 
a restaurací. 
Pro děti

2 dětské bazény, dětský klub (4–12 let).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.bahia-principe.com

  Masáže, terapie, procedury, salon krásy, kadeřnictví

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

  Junior suite superior (JSS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Možnost ubytování 2 dětí na pokoji

  All inclusive v ceně

  Možnost využití služeb i ve vedlejším hotelu Akumal

  Vhodné i pro mladé a páry

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci
  Možnost večeří v à la carte restauracích (3x za pobyt, nutná rezervace)
  Služby vedlejšího hotelu Grand Bahia Principe Akumal (kromě bufetové restaurace)
  Snacky a lehké občerstvení ve snack baru (po 23.30 pouze nealkoholické nápoje)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (do 23.30 hod.)
  Vstup a nápoje na diskotéce 
  Minibar (doplňován denně nealkoholickými nápoji a pivem)
  2x green fee za týden zdarma (povinný poplatek za golf cart)
  1 hodina sportovních aktivit denně: windsurfi ng, tenis (osvětlení za poplatek), 
šnorchlování, katamarán, kajaky, kola
  Fitness, biliár, lekce aerobiku a merengue, volejbal 

Program all inclusive

Wellness & spa

 Oblast Riviera Maya Naši klienti hodnotí (99)  4,8
Hotel Grand Bahia Principe Tulum ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotelový komplex se nachází na krásné 
soukromé pláži s bílým pískem 
a křišťálově čistou vodou. Středisko 
Cancún je vzdáleno 32 km a Playa del 
Carmen 35 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bufetová 
restaurace, 4 à la carte restaurace 
(orientální, mexická, italská, americká), 
gril na pláži, 4 bary, snack bar, obchody, 
salon krásy, konferenční místnost, 
4 bazény, 1 dětský bazén.
Pláž

Přímo na bílé písečné pláži. 
Pokoj

JS: koupelna/WC, klimatizace, vysoušeč 

vlasů, telefon, plazmová 
TV/sat., minibar, kávovar, trezor 
(zdarma) a balkon nebo terasa. 
Na vyžádání pokoje se službami Privilege.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: aquaaerobik, plážový fotbal 
a volejbal, taneční lekce, multisportovní 
hřiště.
Za poplatek: potápění, windsurfi ng, 
katamarány, jízda na kajaku, tenis.
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Miniklub (4–12 let), dětský bazén, 
hlídání dětí (za poplatek), dětské hřiště.
Klub pro juniory (od 10 let).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.

Platební karty

AMEX, VISA, EC/MC.

www.oceancoralturquesa.com

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Výjimečné služby a zařízení, jako lázeňské 

centrum s komplexní péčí, gurmánské restaurace

   Bohatá nabídka rekreačních aktivit

   Vhodné jak pro páry, tak i pro rodiny s dětmi

   All inclusive v ceně

 Oblast Puerto Morales   Novinka
Hotel Ocean Coral Turquesa ccccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Možnost stravování ve všech à la carte restauracích (v gril restauraci některá 
jídla za doplatek)

  Minibar (denně doplňován vodou, sodou a pivem)
  Pokojový servis (11.00–23.00 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby ve vybraných restauracích
  Velký výběr předkrmů, zákusků, sendvičů, káva a čaj ve vybraných restauracích 
nebo ve snack baru
  Potápění v bazénu (1 lekce za pobyt)

  Jacuzzi na pokoji
  Snídaně na pokoj
  Přednostní rezervace v tematických restauracích
  Slevy do lázní a potápěčského centra
  Exkluzivní Privilege Lounge – barový servis, noviny, internet a další
  Privátní část pláže

Program all inclusive

Privilege

  Lázeňské centrum Metamorphosis nabízí různé masáže, termální bazén, páru, 
hydromasáže, kosmetiku, kadeřnictví

Wellness & spa



Poloha

Hotel se nachází přímo u pláže 
v blízkosti střediska Playa del Carmen.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací 
(karibská, asijská, mexická, gurmánská, 
mezinárodní, španělská), 6 barů, 
kadeřnictví, butiky a společenská 

místnost s velkoplošnými plazmovými 
TV, 2 bazény, terasa na slunění a bar 
u bazénu.
Pláž

Hotel leží přímo u Karibského moře 
u 200 m dlouhé písečné pláže. Na pláži 
jsou klientům k dispozici služby 
komorníka.
Pokoj

JSR: klimatizace, koupelna/WC 
s vířivkou a vysoušečem vlasů, 
TV s 29" obrazovkou, DVD/CD 
přehrávač, žehlicí prkno, žehlička, 
kávovar, trezor, pravidelně doplňovaný 

minibar, „magic box“ pro diskrétní 
servírování jídla a nápojů hotelovou 
službou, telefon, balkon nebo 
terasa. 
JSSVR: viz JS, výhled moře. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: motorizované sporty, golf. 
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze klienty starší 
16 let.
Ofi ciální třída

cccccd

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích a v areálu 
hotelu, PC koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.realresorts.com/
The_Royal_Playa_Carmen/

  Junior suite royal (JSR/JSSVR): 
 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Luxusní ubytování

   Pouze pro osoby nad 16 let

   All inclusive v ceně

   Ve vybraných pokojích golf zdarma

   Služby na nejvyšší úrovni

 Oblast Playa del Carmen Naši klienti hodnotí (75)  4,9
Hotel The Royal Playa del Carmen cccccd

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Snídaně, oběd a večeře ve všech restauracích
  Snacky a lehké občerstvení ve VIP lounge (24 hodin denně) a v dalších barech
  Alkoholické a nealkoholické nápoje (24 hodin denně) kromě archivních vín 
a destilátů (za příplatek)
 Odborné ochutnávky vín a tequily s výkladem sommeliéra
  Možnost ubytování v sesterském hotelu The Royal Cancun (v závislosti 
na obsazenosti hotelu) 

  Pokoje kategorie royal junior suite a vyšší – golf zdarma (hrací časy podle 
obsazenosti hřiště po 11. hod., hřiště Trent Jones v Cancúnu – nezahrnuje 
transfer na hřiště)

  Fitness centrum, úvodní lekce potápění v bazénu, tenisové kurty, volejbal, biliár, 
stolní hry, šipky

  Hydroterapie ve spa centru

Program all inclusive

  Masáže (možnost masáže na pokoji)
  Temazcal – původní předkolumbovské procedury 
  Shiatsu – orientální masáže 

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Hotel se nachází asi 20 km jižně od Playa 
del Carmen.
Vybavení

Recepce, lobby bar, 5 restaurací 
à la carte (italská, mexická a mezinárodní 
kuchyně, gril a tapas bar), butik 
a diskotéka, sladkovodní bazén, 
4 venkovní jacuzzi, bar u bazénu a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky.
Pláž

Hotel leží přímo na pláži z jemného písku. 
Pokoj

DRS: klimatizace, koupelna/WC, telefon, 
kávovar, TV/sat., minibar, ventilátor 
a balkon nebo terasa.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: kajaky, katamarány, 
šnorchlování.
Zvláštnosti

Hotel akceptuje pouze klienty starší 
18 let.
Ofi ciální třída

ccccc

Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.hoteles-catalonia.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Vhodné pro novomanžele

   All inclusive v ceně

   Přímo u pláže

  Snídaně a oběd formou bufetu nebo v některé z restaurací à la carte (nutná 
rezervace)

  Večeře v některé z 5 restaurací à la carte
  Snack po celý den
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–02.00 hod.)
  Pravidelné každodenní doplňování minibaru (nealkoholické nápoje a pivo)
  Fitness, stolní tenis, plážový volejbal

Program all inclusive

 Oblast Playa del Carmen Naši klienti hodnotí (80)  4,8
Hotel Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  Pouze pro dospělé

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Masáže, terapie, procedury v hotelovém spa centru za poplatek

Wellness & spa
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Poloha

Hotel leží severně od centra Playa del 
Carmen.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 bufetové 
restaurace (mezinárodní, italská, 

mexická), 6 à la carte restaurací 
(středomořská, brazilská, japonská, 
steakhouse, italská, vegetariánská), 
8 barů, diskotéka, několik butiků a spa, 
3 bazény, terasa na slunění, lehátka, 
slunečníky a osušky (zdarma). 
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, 
bar na pláži. V blízkosti hotelu je okraj 
korálového útesu (dobré podmínky pro 
šnorchlování). 

Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: rybolov na otevřeném moři, 
potápění.
Zábava

Program v průběhu dne i večera. 
Diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, teenager 
klub pro juniory (12–17 let).

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v areálu hotelu. 
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.sandoshotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Poloha u nedalekého korálového útesu

   All inclusive v ceně

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Přímo u písečné pláže

 Oblast Playa del Carmen Naši klienti hodnotí (70)  4,7
Hotel Sandos Caracol Eco Resort & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Program all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo v některé z restaurací à la carte 
(nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Pravidelné každodenní doplňování minibaru (nealkoholické nápoje a pivo)
  Fitness, tenis, sauna, pára
  Nemotorizované vodní sporty (windsurfi ng, kajak)
  Mezinárodní animační program
  Programy pro děti i dospělé
  Výlety na kajaku na cenoty (podzemní řeky) v okolí hotelu (nutná rezervace)

M
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Poloha

Na legendární 5. avenue oblíbeného 
střediska Playa del Carmen, v okolí 
se nalézá množství obchodů, barů, 
restaurací a diskoték.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace 
(mezinárodní a mexická kuchyně), 
6 barů, plážový klub, snack bar, 
internetová místnost a minimarket. 
K dispozici bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Asi 300 metrů od písečné pláže. 
Součástí hotelu je i vlastní plážový 
klub (privátní písečná pláž, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar na pláži). 
Mezi hotelem a plážovým klubem je 
bezplatná doprava. 

Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, TV/sat., 
telefon, trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa.
SU: viz DR, obývací pokoj, minibar.
Klienti mohou využívat restaurace 
a další zařízení sesterského hotelu Gran 
Porto Real.
Stravování

Bez stravování. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.  
Sportovní nabídka

Zdarma: půjčovna kol.
Pro děti

Dětský bazén.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.realresorts.com/
Real_Playa_Carmen/

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

  Suite (SU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Pláž 300 m od hotelu – privátní plážový klub

   V okolí obchody, možnosti zábavy

   Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Snacky a lehké občerstvení v plážovém klubu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (24 hodin denně) kromě 
archivních vín a destilátů (za příplatek)
  Minibar (nealkoholické nápoje, voda a pivo)

Program all inclusive

 Oblast Playa del Carmen Naši klienti hodnotí (96)  4,5
Hotel Real Playa del Carmen cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poznejte to nejkrásnější
› USA – Florida

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 167

  Pobřežní promenáda s palmami

  Národní park

  Ráj nejen pro děti

  Nekončící noční život

Nekonečné pláže

Everglades

Zábavní parky

Kultura
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Náš názor

Dlouhé písečné pláže a teplé počasí takřka po celý rok lákají na Floridu návštěvníky 
snad ze všech koutů světa. Tento „sluneční stát“ nabízí však mnohem více než jen 
pouhé pláže a sluneční paprsky!

Charakteristika destinace

Najdete zde krajinu řek a jezer, mokřadů, lesů, národních parků s divokou zvěří 
a vzácným ptactvem nebo živý korálový útes lemující jihovýchodní pobřeží Floridy. 
Většině z nás se jako typický představitel fl oridské fauny vybaví aligátor, který se často 
sluní podél břehů řek.

Zajímavá místa

Miami

Miami je bezesporu nejznámějším městem Floridy, žije zde více než 2,2 milionu obyvatel. 
Tato nablýskaná metropole na březích Atlantiku nabízí tropické pláže, pobřežní promenády 
lemované palmami, bohatý noční život a luxusní rezidence světových celebrit. V 50. letech 

začaly na Miami připlouvat tisíce Kubánců prchajících z nedaleké Kuby, kteří se usazovali 
ve čtvrti, jež později proslula jako Malá Havana (Little Havana). Miami lze rozdělit na dvě 
oddělené části, pevninské Miami a město Miami Beach, které leží na 19 km dlouhém 
pásu bílého písku vzdáleném přibližně 6,5 km na východ. Nejzajímavější částí Miami 
Beach je South Beach, kterou tvoří pastelové domy ve stylu art deco, galerie a mnoho 
restaurací, kaváren a barů. Městskou čtvrť Miami Beach Art Deco Historic District tvoří 
více než 1 200 budov postavených ve 30. letech minulého století.

Fort Lauderdale

Přibližně 50 km na sever od Miami leží Fort Lauderdale, který bývá díky velkému 
množství vodních kanálů často označován jako „Benátky Ameriky“. Nenechte si ujít 
příležitost plout na gondole či plachetnici nebo zamiřte na jednu z vyhlášených pláží 
Fort Lauderdale. Ve městě se koná spousta kulturních akcí, u hotelové zóny najdete 
řadu restaurací, barů a kaváren.

Florida Keys

Souostroví, které začíná u jižního výběžku Floridy, tvoří řada více než deseti tisíc 
ostrůvků. Asi 200 km dlouhý pás sahá až do vzdálenosti bezmála 145 km od pobřeží 
Kuby. Celé souostroví je známé díky korálovému útesu Florida Reef, který se táhne jen 
několik mil od pobřeží. Oblast vyhledávají milovníci šnorchlování, rybolovu a potápění. 
Velké popularitě se těší i koupání s delfíny. Řetězec ostrůvků propojuje soustava 
40 mostů, tzv. Overseas Highway US-1.

Orlando

Pokud byste se pokusili na celém světě najít oblast s největší hustotou tematických 
a zábavních parků všeho druhu, zcela jistě byste dříve či později zjistili, že stát 
Florida je v tomto směru naprostým vítězem. Již dlouhá léta přivádí na jihozápad USA 
tisíce malých, ale i dospělých touha vstoupit s pomocí nejmodernějších technologií 
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do nadpozemských říší fantazie, poznat na vlastní kůži atmosféru příběhů známých 
z fi lmových pláten, stát se na chvíli dobyvatelem vesmíru, pozorovat divokou přírodu 
nebo se jen vyřádit v nejdůmyslnějších akvaparcích světa Sea World (Mořský svět).

Praktické tipy

Pro sportuchtivé nadšence jmenujme špičková golfová hřiště, kterých je na Floridě 
bezpočet, výborné podmínky pro surfaře nebo milovníky rybolovu.

Rodinná dovolená (zábava)

Národní park Everglades

Národní park Everglades o rozloze 6 000 km2 je třetím největším národním parkem 
ve Spojených státech. Jeho území zahrnuje pouze 20 % původního rozsahu této 
mokřinové oblasti. Z velké části park pokrývají mokřady, bažiny a malé ostrůvky porostlé 
stromy. Žije zde mnoho chráněných živočišných druhů, za všechny jmenujme aligátory, 
krokodýly, mořské želvy, mývaly, kapustňáky, vzácné ptactvo a mnoho druhů ryb.

Sea World

Mezi nejvýznamnější parky s přírodní tematikou patří Sea World. Naleznete zde 
atraktivní vodní zoo, které se specializuje na chov mořských živočichů a je jednou 
z největších a nejnavštěvovanějších atrakcí v USA. Můžete zde pozorovat život delfínů, 

majestátní běluhy, tučňáky, želvy aj. a zkusit svoji odvahu při plavání se žraloky, delfíny 
nebo rejnoky. Pobavit se pak můžete na jedné z mnoha vodních atrakcí.

www.seaworld.com/orlando

Universal Studios Florida

Dalším lákadlem v Orlandu jsou Universal Studios Florida, kde se můžete 
v interaktivních programech stát protagonisty fi lmů jako Muži v černém nebo Twister. 
Vyzkoušejte různé atrakce inspirované známými fi lmy. Můžete také zhlédnout 
oblíbeného Shreka ve formátu 4D nebo se projet na horské dráze s doprovodnými prvky 
z fi lmu Mumie se vrací.

www.universalorlando.com

Walt Disney World

Samostatnou kapitolou je několik parků patřících do nejlegendárnější společnosti 
zábavního průmyslu – Walt Disney World. Ať se jedná o Magic Kingdom, kde
zejména menší cestovatelé stráví nezapomenutelný den ve společnosti svých 
kreslených hrdinů, přes safari Disney’s Animal Kingdom až po Epcot, postavený 
na nejnovějších technologiích vytvářejících virtuální realitu, nebo Disney MGM Studios, 
kde je možno nahlédnout fi lmařům pod pokličku. Kromě velkých zábavních komplexů 
plných diskoték a barů, jako jsou Universal City Walk nebo Downtown Disney 
& Boardwalk, nabízí Orlando jedny z nejúžasnějších vodních parků na světě, ať už pod 
vlajkou Walta Disneyho, nebo Wet & Wild, jež nabízejí ty nejšílenější atrakce, které se 
dají na světě najít.

www.waltdisneyworld.com

Kennedy Space Center

Nezapomenutelným zážitkem je návštěva Kennedyho vesmírného centra na mysu 
Canaveral, vzdáleného jen 45 minut od Orlanda. Kromě trojrozměrného kina IMAX 
si mohou návštěvníci prohlédnout místa známá z televizních přenosů, na kterých se 
připravovaly těsně před letem posádky mnoha vesmírných expedic. Součástí komplexu 
je i Muzeum kosmonautiky a Síň slávy amerického vesmírného programu. Zcela 
ojedinělou zkušeností je jednodenní zkouška kosmického výcviku.

www.nasa.gov/centers/kennedy/home/index.html

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 169

U
S

A
 –

 F
lo

ri
d

a



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27170

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Poloha

Hotel leží v nové části na módní West 
Avenue jen pár minut od rušného centra 
South Beach.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, venkovní bazén, 
terasa, sluneční terasa, restaurace, 
spa, sauna, obchod, bar u bazénu, 
noční klub, fi tness centrum, business 
centrum. 
Pláž

Hotel je od pláže vzdálen cca 20 minut 
chůze. 
Pokoj

ST: kuchyňský kout, lednice, 
klimatizace, koupelna/WC, TV, DVD/CD 
přehrávač, trezor, telefon, minibar.
Stravování

Vlastní.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: vodní sporty na blízké 
pláži.

Pro děti

Bazén a pískoviště.
Pro handicapované

Bezbariérové pokoje.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: na recepci.
Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.mondrian-miami.com/en-us/

  Spa centrum s šesti místnostmi na procedury a privátní relaxační terasou
  Různé druhy masáží (medová, mléčná)
  Sauna

Wellness & spa

  Studio (ST):   
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

   Unikátní designový hotel

  Vhodné pro náročnou klientelu

  Klidné prostředí

  Spa se soukromou terasou

 Oblast Miami Naši klienti hodnotí (29)  4,7
Hotel Mondrian South Beach ccccd

 Nejlepší výběr

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 km

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel leží severně od Miami Beach 
na Sunny Isles Beach. V jeho okolí 
naleznete bary, taneční kluby, 

restaurace. V nedalekém okolí se 
nachází Sawgrass Mills, jeden 
z největších outletů na světě, Lincoln 
Road, pěší zóna se zahradními 
restauracemi a značkovými obchody, 
a Aventura Mall, kde najdete nejen 
obchody, ale i multikino. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, business 
centrum, restaurace, bazén, spa, 
posilovna, bar.
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu.

Pokoj

DR: koupelna/WC, kávovar, připojení 
k internetu, TV, telefon, vysoušeč 
vlasů, klimatizace a balkon nebo
terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
AP2: koupelna/WC, kávovar, připojení 
k internetu, TV, telefon, vysoušeč vlasů, 
klimatizace a balkon nebo terasa, plně 
vybavená kuchyně.
Stravování

Vlastní.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness s možností osobního 
trenéra (za poplatek).
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 

potápění (Tenneco, největší umělý
útes východního pobřeží USA), 
golf (3 km). 
Zvláštnosti

Check-in a check-out musí provádět 
osoba starší 21 let.
Pro handicapované

Bezbariérové pokoje.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.soleontheocean.com/

Poloha

Hotel se nachází v severní části Miami 

Beach na Sunny Isles Beach. V blízkosti 
naleznete obchody a restaurace. 
Zdarma shuttle na South Beach 
a do obchodní zóny Aventura Mall. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
cofee shop, parkování (za poplatek), 
směnárna, kadeřnictví, business 
centrum. K venkovnímu vybavení patří 

vyhřívaný bazén, vířivka, dětský bazén 
a terasa na slunění s lehátky. 
Pláž

Hotel leží přímo u pláže s bílým pískem.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/sprcha/
WC, vysoušeč vlasů, kávovar, TV/sat., 
telefon, trezor, lednička a terasa/balkon.
DRS: viz DR, lepší poloha v rámci hotelu.
Stravování

Vlastní.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness centrum, vířivka.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
v okolí hotelu golf, rybaření na moři, 
tenis. 

Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

http://www.dayshotelthunderbird.com/

Hotel Solé on the Ocean cccd

 Pro páry

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj superior (DR/DRS):

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Dobrá lokalita

   Výhodný poměr kvality a ceny

Hotel Days Thunderbird ccd

   Strategická poloha

   Pro milovníky hezkého koupání

   Privátní vstup na pláž

   Bazén s výhledem na moře

 Jednotlivci a mladí

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV):
 / 

  Apartmá se 2 ložnicemi (AP2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Miami Naši klienti hodnotí (37)  4,5

 Oblast Miami Naši klienti hodnotí (42)  4,1

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  V hotelu spa centrum
  Masáže (těhotenské, refl exní, sportovní), sauna, pára

Wellness & spa
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Hotel se nachází poblíž přístavu 
v dostupné vzdálenosti golfových hřišť 
umístěných v Hollywoodu a Hallandale. 

V případě příletu do Miami je doba 
transferu z letiště do hotelu 
cca 50 minut.
Vybavení

2 venkovní bazény, wellness & spa, 
restaurace, kavárna, sluneční terasa 
s barem u bazénu, marína.
Pláž

Hotel leží přímo u krásné písečné pláže.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., CD přehrávač / rádio, telefon, 

žehlička, minibar, trezor, výhled 
na město nebo na bazén.
DRX: viz DRS, balkon.
Stravování

Vlastní.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: golf (doprava zdarma), 
tenis (včetně půjčovny a možnosti lekcí).
Zvláštnosti

Check-in a check-out musí provádět 
osoba starší 21 let.
Zábava

Westin Destination Club – pořádání 
rodinných zážitkových programů 
(za poplatek).
Pro děti

Westin Kids Club (za poplatek).

Pro handicapované

Pokoje s bezbariérovým přístupem.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: na recepci. 
Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.diplomatresort.com/

  Heavenly Spa
  Solná pára, aromaterapie

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj superior /
dvoulůžkový pokoj de luxe 
(DRS/DRX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

   Ideální pro rodinnou dovolenou pro náročnou 

klientelu

   Nezapomenutelný výhled na Atlantský oceán

   Vyhlášená restaurace Hollywood Florida

   Nově otevřené spa

 Oblast Fort Lauderdale Naši klienti hodnotí (15)  4,7
Hotel The Westin Diplomat Resort & Spa ccccc

 Nejlepší výběr

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel se nachází v severní části Fort 
Lauderdale, bezprostředně u pláže. 
V okolí hotelu se nacházejí obchody, 
restaurace a bary. Las Olas Boulevard 
je vzdálen cca 5 km. V případě příletu 

do Miami je doba transferu z letiště 
do hotelu cca 60 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
bar, venkovní vyhřívaný bazén s barem, 
bistro, wellness & spa, obchod se 
suvenýry, WiFi, parkování (za poplatek), 
konferenční sál.
Pláž

Pláž se zlatavým pískem se nachází 
pouze přes pobřežní promenádu.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 

vlasů, TV/sat., telefon, internetové 
připojení, trezor, žehlička, žehlicí 
prkno.
DRX: viz DR, lepší poloha v rámci hotelu.
Stravování

Vlastní.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness centrum.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
potápění. 
Zvláštnosti

Check-in a check-out musí provádět 
osoba starší 21 let.
Pro handicapované

Bezbariérové pokoje.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: na recepci i na pokojích.
Platební karty

AMEX, Diners Club, MC, VISA.

http://www.bhotelsandresorts.com/
b-ocean-fort-lauderdale/

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj de luxe (DR/DRX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

   Poloha u pláže

   Pokoje s výhledem na moře

   Hotelový servis na nejvyšší úrovni

 Oblast Fort Lauderdale Naši klienti hodnotí (22)  4,5
Hotel B Ocean Fort Lauderdale cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 100 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Unikátní spa
  Různé druhy masáží (pro páry, thajská, lávovými kameny)
  Hydroterapie

Wellness & spa
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Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Poloha

Hotel se nachází v oblasti Fort 
Lauderdale přibližně 100 m od pláže 
North Beach. V blízkosti hotelu 

naleznete obchody, mnoho restaurací, 
kaváren a barů. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, obchod, spa centrum, kadeřnictví, 
parkování (za poplatek), bazén, terasa 
na slunění s lehátky, vířivka, fi tness, 
konferenční sál. 
Pláž

Hotel leží přibližně 100 m od pláže 

s bílým pískem, lehátka a slunečníky 
za poplatek. 
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/sprcha/
WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., telefon, 
kávovar, kuchyňský kout s malou lednicí, 
sporákem a mikrovlnnou troubou, 
žehlička, trezor a balkon.
Stravování

Bez stravování.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, sauna, plážový volejbal. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
pronájem kol. 

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

http://www.hilton.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 17 let

Nabízené pokoje

   Elegantní prázdninový hotel

   Poloha u vyhlášené pláže

   Prestižní ceny za servis v cestovním ruchu

   Unikátní spa centrum

 Oblast Fort Lauderdale Naši klienti hodnotí (20)  4,0
Hotel Hilton Fort Lauderdale Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 100 m

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel leží v klidné části jen pár minut 
od oblasti s nejslavnějšími zábavními 
parky a atrakcemi. Golfové hřiště se 
nachází 3 km od hotelu.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, konferenční sál, 
osvětlené tenisové kurty, malé fi tness 
centrum, basketbalové hřiště, bazén, 
jacuzzi, restaurace, bar, parkoviště 
(zdarma). 
Pokoj

SU: oddělená ložnice a obývací prostor, 
koupelna/WC, set na přípravu kávy a čaje, 
minilednička, mikrovlnná trouba, TV, 
trezor, připojení k internetu, telefon, WiFi.
Stravování

Americká snídaně.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, basketbal, tenis 
(vybavení za poplatek).
Zvláštnosti

Check-in a check-out musí provádět 
osoba starší 21 let.
Pro děti

Herna.
Pro handicapované

Bezbariérové pokoje.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.buenavistasuites.com

Hotel JW Marriott Grand Lakes ccccc

 Nejlepší výběr

  Suite (SU):
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Rodinná atmosféra hotelu

   Nově zrekonstruované suite

   Bazén uprostřed komplexu

   Strategická poloha blízko zábavních parků

   Snídaně v ceně

Hotel Buena Vista Suites cccc

Poloha

Hotel se nachází přímo u golfového 
hřiště a jezera. V jeho blízkosti naleznete 
tematické parky (Sea World 3,5 km, 
Universal Studios 12 km, Disney World 
25 km, doprava z hotelu zdarma). 
Nákupní centrum Florida Mall je asi 
6,5 km od hotelu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, několik 
restaurací, bar, kavárna, obchody, 
spa centrum, konferenční místnosti, 
dětský klub, parkování (za poplatek). 

Venku několik bazénů, umělá řeka 
s vystavěnými jeskyněmi a vodopády, 
terasa na slunění s lehátky.
Pláž

Nejbližší pláže jsou vzdáleny přibližně 
40 km od Orlanda.
Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/sprcha/
WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., telefon, 
kávovar, žehlička, trezor, minibar, 
některé pokoje mají balkon.
Stravování

Vlastní.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness centrum. 
Za poplatek: sauna, tenis, aerobik, 
basketbal, volejbal, rybaření, vodní sporty 
na jezeře (kajaky), půjčovna kol, golf.  
Pro děti

Dětský klub, dětský bazén.
Pro handicapované

Bezbariérové pokoje.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

jw-marriott.grandelakes.com

   Rodinná dovolená v blízkosti zábavních parků

   Nádherná zahrada s lagunami a umělou řekou

   Vhodné pro milovníky golfu

 Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Orlando Naši klienti hodnotí (13)  4,7

 Oblast Orlando Naši klienti hodnotí (16)  4,5

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 40 km

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 40 km

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Možnost využít spa ve vedlejším hotelu Ritz Carlton

  Karibe Royal Spa v bezprostřední blízkosti hotelu

Wellness & spa

Wellness & spa
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Poloha

Hotel inspirovaný hrdiny z oblíbených 
dětských fi lmů se nachází v blízkosti 
zábavních parků Walt Disney World. 
Nedaleko hotelu se nachází několik 

golfových hřišť a tenisové kurty. Hotel 
nabízí zdarma dopravu do zábavních 
parků a zdarma transfer z/na letiště 
v Orlandu.  
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
2 bazény, terasa na slunění s lehátky, 
parkoviště (zdarma).
Pláž

Nejbližší pláže jsou vzdáleny 40 km 
od Orlanda.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/sprcha/WC, 
vysoušeč vlasů, TV/sat., telefon, žehlička, 
možnost připojení k internetu, trezor.
Stravování

Vlastní.
Sportovní nabídka

Za poplatek: možnost rybaření nedaleko 
hotelu, golf, tenis. 
Pro děti

Dětské hřiště, dětský bazén 
s brouzdalištěm, možnost hlídání 
dětí (za poplatek), zdarma pravidelné 
promítání fi lmů. 
Pro handicapované

Bezbariérové pokoje.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

http://www.disneyworld.disney.go.com/
resorts/all-star-movies-resort

Hotel Sheraton Vistana Resort cccc

 Rodinná dovolená

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Stylový hotel pro pobyt s dětmi

   Dobrá lokalita blízko zábavních parků

   Bazén s pohádkovými postavičkami

   Promítání dětských fi lmů pod širým nebem

Hotel Disney’s All-Star Movies Resort ccc

Poloha

Hotel se nachází jen pár minut od Disney 

Worldu, mořského světa a dalších 
atrakcí. Golfové hřiště 3 km od hotelu. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, minigolf, 
volejbalové hřiště, kulečník, obchod 
s potravinami, dětské hřiště, herna, 
7 vyhřívaných venkovních bazénů, 
9 venkovních jacuzzi, bar u bazénu, spa, 
osvětlené tenisové kurty, restaurace, 
snack bar, parkoviště (zdarma).

Pokoj

AP1: TV, obývací pokoj s pohovkou, 
DVD/CD přehrávač, plně vybavená 
kuchyně (lednice, myčka nádobí, set 
na přípravu kávy a čaje, toustovač), 
jídelní kout, pračka, sušička, koupelna/
WC, terasa nebo balkon, trezor. Velikost 
pokoje cca 44 m2. 
AP2: viz AP1, prostornější (cca 95 m2), 
druhá koupelna, jacuzzi.
Stravování

Vlastní.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, basketbal, volejbal,  
minigolf, biliár, stolní tenis. 
Za poplatek: kola, tenis. 
Pro děti

Dětský klub s pravidelným programem. 
Dětské hřiště a herny.
Pro handicapované

Bezbariérové pokoje.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: na pokojích. 
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.starwoodhotels.com/
sheraton/property/overview/index.

html?propertyID=5608

   Vysoký standard služeb

   Dostupnost zábavních parků

 Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Apartmá s 1 ložnicí (AP1): 
 / 

  Apartmá s 2 ložnicemi (AP2):  
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Orlando Naši klienti hodnotí (20)  4,0

 Oblast Disney World Orlando Naši klienti hodnotí (31)  4,2

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 40 km

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 40 km

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Spa 
  Možnost masáží v prostorách u bazénu

Wellness & spa
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Poznejte to nejkrásnější
› Thajsko
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  Malebné horské scenérie

  Písečné pláže lemované kokosovými palmami  Krásné písečné pláže a bohatý podmořský svět

Severní Thajsko

Ostrov SamuiKhaolak

  Množství chrámů zasvěcených 
Buddhovi   Lahodná chuť exotických specialit

Bangkok Vynikající thajská kuchyně
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Ráj písečných pláží
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Náš názor

Thajsko je tropická země hor, deštných pralesů, rýžových políček, různých etnických 
skupin, buddhistických chrámů a kilometrů písečných pláží. Nadchnou vás však 
nejen přírodní, ale také kulturní krásy.

Charakteristika destinace

Thajské království s hlavním městem Bangkok leží v jihozápadní Asii ve střední 
části poloostrova Zadní Indie. Thajsko je jednou z nejvyhledávanějších turistických 
destinací Asie. Turisté míří především do oblastí středního a jižního Thajska s mnoha 

kilometry krásných písečných pláží. K nejkrásnějším patří pobřeží Andamanského 
moře v západní části země s četnými ostrovy, krasovými útvary a bohatým 
podmořským životem. Hornatý sever přitahuje krásnými přírodními scenériemi 
a rýžovými políčky, návštěvníky středního Thajska okouzlí zejména buddhistické 
chrámy a starobylá města.

Thajsko je destinace vhodná k návštěvě po celý rok, teploty se pohybují 
v přímořských oblastech kolem 30 °C, podnebí je tropické, s vysokou vlhkostí 
vzduchu, ovlivňované monzuny.

› Thajsko
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Zajímavá místa

Bangkok

Návštěva země by nebyla úplná bez zastávky v kosmopolitní metropoli Bangkoku. 
Vedle do nebe šplhajících mrakodrapů tu najdete muzea, chrámy a další pozůstatky 
starobylých kultur. K nezapomenutelným zážitkům patří také nedaleké plovoucí trhy 
v Damnoen Saduak, kde obchodníci nabízí své zboží na malých loďkách. 

Ayuthaya

Starobylé město, které bylo po čtyři staletí hlavním městem království,  je jedním 
z hlavních cílů turistů. V samém srdci města se nachází velký historický areál, který 
byl zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Řeka Kwai

Okolí řeky Kwai a most přes řeku Kwai v provincii Kanchanaburi jsou známé 

především díky „železnici smrti“, při jejíž stavbě zahynulo mnoho válečných zajatců. 
Navštívit můžete muzeum, které připomíná stavbu 415 km dlouhé železnice 
vedoucí z Thajska do Barmy. 

Chiang Mai

V druhém nejdůležitějším thajském městě v severní části země najdete bezpočet 
buddhistických chrámů. Okolí Chiang Mai nabízí malebné přírod ní scenérie. Hlavní 
zajímavostí jsou také horské kmeny Karenů, Akhaů či Lawaů.

Zlatý trojúhelník

Legendární zlatý trojúhelník se rozkládá na hranicích s Laosem a Barmou. Oblast 
bývala největší ilegální pěstírnou opia na světě.

Praktické tipy

Ochutnat můžete některé z mnoha místních specialit, jež oplývají množstvím 
koření, zeleniny a ovoce nejroztodivnějších tvarů i chutí. K nejchutnějším patří 
různé pokrmy s dary moře či s kuřecím nebo vepřovým masem a omáčkou 
z ostrého červeného nebo zeleného kari doplněné přílohami v podobě lepkavé 
rýže či vynikajících nudlí. Thajská strava by nebyla úplná bez proslavených 
polévek Tom Kha Kai s kokosovým mlékem a jak jinak než vydatně okořeněných. 

Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu Thajska je období od listopadu do března. 
Vysoké teploty, nízká vlhkost a nízký počet srážek tvoří vhodné útočiště před 
vlhkou, studenou evropskou zimou. Období mezi dubnem a říjnem je srážkově 
vydatnější, ne ve všech oblastech však prší. Výhodou cest v tomto období jsou 
velmi příznivé ceny a pláže bez davů sluncechtivých turistů. Alespoň jednou 
byste měli absolvovat tradiční thajskou masáž, kterou si můžete objednat 
v některém hotelovém spa nebo přímo na pláži.
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 Přírodní scenérie severního Thajska, buddhistické památky i rušný Bangkok se svými chrámy.

Počet dní   12

1. den  Odlet z Prahy. 
2. den  Přílet do Bangkoku.  
3. den  Bangkok.
4. den Ayuthaya.
5. den  Plovoucí trhy Damnoen Saduak, 
řeka Kwai.
6. den  Řeka Kwai, návrat do Bangkoku.
7. den  Chiang Mai.
8. den  Doi Suthep.
9. den  Zlatý trojúhelník.
10. den  Vodopády Mae Sa, zahrada 
orchidejí.
11. den  Doi Inthanon. 
12. den  Odlet do Prahy.

Více na www.fi scher.cz

Velký okruh Thajskem

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Bangkok – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 10 nocí v hotelech ccc, 10x snídani, vstupy dle programu, přepravu 
klimatizovaným mikrobusem či autobusem, služby česky mluvícího průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, spropitné 
  Minimální počet účastníků: 10

Přehledné informace

   Pulzující metropole Bangkok 

   Památky bývalého hlavního města Ayuthaya 

   Řeka Kwai s legendárním mostem

   Chiang Mai s buddhistickými chrámy

   Oblast zlatého trojúhelníku na hranicích s Laosem 

a Barmou

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Památky

Chiang Rai

BangkokKwai

Ayuthaya

Chiang Mai

Zlatý trojúhelník
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 Bujná tropická vegetace, nádherné písečné pláže a krasové útvary západního pobřeží.

Počet dní  12

1. den  Odlet z Prahy. 
2. den  Přílet do Bangkoku, přelet 
na ostrov Phuket. 

3. den  Pobyt u moře na ostrově 
Phuket.
4. den  Ostrov Phuket – celodenní 
okruh.
5. den  Lodní výlet na ostrov Phi Phi.
6. den  Zátoka Phang Nga, ostrov 
James Bond, ostrov Koh Khai Nai.
7. den  Přelet na ostrov Samui, pobyt 
u moře.
8. den  Celodenní výlet po ostrově 
Samui.
9. den  Lodní výlet na ostrov Koh 
Phangan.
10.–11. den  Pobyt u moře na ostrově 
Samui.
12. den  Odlet do Prahy.

Více na www.fi scher.cz

Za krásami ostrovů jižního Thajska

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Bangkok – Praha, přelety v rámci 
Thajska, letištní taxy a další poplatky, 10 nocí v hotelech ccc/cccc, 
10x snídani, vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným mikrobusem 
či autobusem, služby česky mluvícího průvodce
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, spropitné 
  Minimální počet účastníků: 10

Přehledné informace

   Největší thajský ostrov Phuket

   Romantický ostrov Phi Phi s bílými písečnými 

plážemi

   Zátoka Phang Nga s krasovými útvary

   Ostrov Samui s kokosovými palmami a bujnou 

vegetací

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poznáním přírody

ostrov Phuket

Bangkok

Koh Phangan

Koh Samui

zátoka Phang Nga

ostrov Phi Phi
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Pobytové oblasti › Bangkok
Bangkok

1    Hotel Royal Benja cccd str. 183
2    JW Marriott Hotel Bangkok ccccc str. 184
3    Rembrandt Hotel Bangkok ccccd str. 185

&

Bangkok Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

2
1

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27182

3

Charakteristika destinace

Bangkok neboli Krung Thep, zkrácená 
verze ofi ciálního 15slovného názvu 
v překladu znamenající „město andělů“, 
je hlavním a největším městem 
Thajského království. Se svými 
přibližně 12 miliony obyvatel patří 
zároveň mezi největší asijská 
velkoměsta. Mezi několik desítek pater 
vysokými mrakodrapy se pohybuje 
množství aut, tuk-tuků, mopedů 
i chodců. Zabrousit však můžete 
i do některé z menších uliček, které 
připomínají ospalý thajský venkov.

Bangkok se stal hlavním městem 
Thajska v roce 1782 za panování 

krále Rámy I., který byl prvním králem 
dynastie Chakri, a nahradil tak bývalé 
hlavní město Ayuthaya, ležící 
několik desítek kilometrů severně 
od Bangkoku.

Zajímavá místa

Chrámy v Bangkoku

Při své první návštěvě Bangkoku však 
zajisté začnete prohlídkou chrámů, 
kterých je v Bangkoku celá řada.
Jedním z nejvýznamnějších chrámů 
je Wat Phra Kaew, jenž v sobě ukrývá 
sošku smaragdového Buddhy, která je 
zhotovena z krystalů jaspisu a kterou 
nechal převézt do bangkokského 
chrámu Ráma I. Samotný chrám, 

vybudovaný za účelem vystavení této 
sochy, je architektonickým skvostem 
s pozlacenými stúpami, mozaikami 
zdobenými pilíři a štíty střech ostře 
vystupujícími proti obloze. Nejstarší 
a největší chrám Wat Pho je proslavený 
největší sklánějící se sochou Buddhy 
a největší sbírkou Buddhových soch. 
Zároveň zde bylo jedno z nejstarších 
center vzdělávání, thajského léčitelství 
a thajských masáží.

Zajímavou stavbou je také chrám 
v khmerském stylu Wat Arun, který 
se pyšní úžasnou vysokou pagodou. 
Hlavním sídlem královské rodiny byl 
původně Velký palác, který dodnes slouží 

k slavnostním ceremoniím, jako je výročí 
korunovace.

Praktické tipy

K nezapomenutelným zážitkům patří 
plavba po kanálech „klong“ či po 
řece Chao Phraya, během níž můžete 
pozorovat kulisu do nebe šplhajících 
výškových budov a zároveň život místních 
obyvatel. Pokud jste již unaveni prohlídkou 
četných chrámů, můžete si „odpočinout“ 
při nákupech na některé z hlavních 
tepen města, Silom Road či Sukhumvit 
Road, nebo posedět v některé z mnoha 
restaurací a ochutnat speciality pestré 
thajské kuchyně, pozorujíce každodenní 
dění a šum tohoto velkoměsta.

Bangkok

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Poloha

Cca 100 m od známé nákupní třídy 
Sukhumvit v centru města. Obchody
a restaurace v okolí hotelu.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bar, bar 
u bazénu, bazén, restaurace, 
business centrum, konferenční
centrum.  
Pokoj

DRX: klimatizace, TV, telefon, minibar, 
vysoušeč vlasů, koupelna/WC.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness centrum.
Zábava

Možnosti zábavy v okolí hotelu.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA, Diners Club, AMEX, JCB.

www.royalbenja.th.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Ideální poloha v centru metropole

   Obchody a restaurace v blízkosti hotelu

   Cenově výhodná nabídka

 Oblast Bangkok Naši klienti hodnotí (122)  4,2
Hotel Royal Benja cccd

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Jednotlivci a mladí

 Buddhistické chrámy, množství restaurací s vynikající kuchyní, moderní mrakodrapy.

Počet dní  12

1. den  Odlet z Evropy
2. den  Přílet do Bangkoku, transfer 
z letiště. Možnost prohlídky nočního 
Bangkoku.
3. den  Bangkok – celodenní 
prohlídka: Královský palác, Chrám 
smaragdového Buddhy, Chrám ležícího 
Buddhy Wat Po, Wat Traimit v čínské 
čtvrti, plavba po kanálech (klong).

4. den  Transfer do hotelu na pobřeží. 
Pobyt u moře možno kombinovat se 
všemi hotely u moře.
5.–11. den  Pobyt u moře.
12. den  Odlet do Evropy. 

Více na www.fi scher.cz

Bangkok – město andělů

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Bangkok – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 12 nocí v hotelu dle výběru, 12x snídani, vstupy dle programu, přepravu 
klimatizovaným mikrobusem či autobusem, služby česky mluvícího průvodce
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 
  Minimální počet účastníků: 2

Přehledné informace

   Královský palác 

  Buddhistické chrámy

  Plavba po kanálech

  Bohatý kulturní a společenský život

  Památky
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Poloha

V centru Bangkoku přímo na známé 
Sukhumvit Road. Obchody a restaurace 

v okolí hotelu. Stanice metra a vlaku 
Sky Train v blízkosti hotelu. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, 
bazén, sushi bar, saké bar, lobby bar, 
pekárna, několik restaurací – hlavní 
restaurace, thajská, japonská a čínská 
restaurace, steak house, konferenční 
místnosti, obchod se suvenýry.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, TV, 

telefon, trezor, minibar, vysoušeč vlasů, 
kávovar.
DRE: viz DRX, 16.–24. patro, využití 
executive lounge, business centra.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

JW´s Health Club & Spa – fi tness, jóga, 
pilates, aquafi tness.
Zábava

Možnosti zábavy v okolí hotelu.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji DRE.
Za poplatek: WiFi na pokoji DRX.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.marriott.com/hotels/travel/
bkkdt-jw-marriott--hotel-bangkok

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj executive (DRE): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Luxusní resort s vynikajícími službami

  Ideální poloha v centru města

   Hotel situován přímo na Sukhumvit Road 

s množstvím obchodů a restaurací

 Oblast Bangkok Naši klienti hodnotí (86)  4,9
JW Marriott Hotel Bangkok ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27184

  JW´s Health Club & Spa – sauna, parní sauna, nabídka procedur a masáží

Wellness & spa

Hotel JW Marriott
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Poloha

Ideální poloha v centru Bangkoku. 
Sukhumvit Road s množstvím obchodů 
a restaurací vzdálena cca 150 m. 
Stanice metra a vlaku Sky Train 
v blízkosti hotelu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby 
bar, výtah, bazén, konferenční místnosti, 
několik restaurací – thajská, italská, 
mexická, mezinárodní, indická. Zdarma 
hotelový tuk-tuk na Sukhumvit Road.

Pokoj

DRS: koupelna/WC, TV, klimatizace, 
trezor, telefon, minibar, kávovar, 
vysoušeč vlasů.
DRE: viz DRS, vyšší patra, možnost 
využívání executive lounge.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Zábava

Možnosti zábavy v okolí hotelu.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

AMEX, EC/MC, VISA, Diners Club, JCB.

www.rembrandtbkk.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj executive (DRE): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel vyšší kategorie vhodný pro náročnější klientelu

   Vyhlášená indická restaurace s nádhernými výhledy 

na Bangkok

   Ideální poloha v centru metropole

  Sukhumvit Road v blízkosti hotelu

 Oblast Bangkok Naši klienti hodnotí (96)  4,8
Rembrandt Hotel Bangkok ccccd

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Dítě   za zvýhodněnou cenu

185

  Spa centrum s nabídkou masáží a procedur, sauna, parní lázeň

Wellness & spa
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Náš názor 

Pattaya již po mnoho let patří mezi 
tradiční a oblíbená thajská letoviska. 

Pattaya je bezesporu nejrušnějším 
přímořským letoviskem již od dob 
vietnamské války, kdy zde bylo 
vybudováno středisko pro odpočinek 
amerických vojáků.

Charakteristika destinace

Město Pattaya se nachází přibližně 
150 km jihovýchodně od Bangkoku 
na pobřeží Thajského zálivu. Výhodou 
je rychlé spojení z Bangkoku. Transfer 
z mezinárodního letiště v Bangkoku trvá 
necelé 2 hodiny.

Pattaya se skládá z několika oblastí. 
Nejrušnější částí je Hat Pattaya, 
centrální Pattaya, kde se nachází 
mnoho hotelů, barů, obchodů, 
restaurací a nočních podniků. 
Vzhledem k svému nočnímu životu je 
centrální Pattaya také vyhledávaným 
místem sexuální turistiky.

Pláž v této části města je velmi rušná 
a nepříliš čistá. V klidné severní oblasti 
Naklua se nachází několik obchodů, 
restaurací i barů, do rušné centrální 

Pattayi je možné se dopravit během 
10–15 minut jízdy. 

Jižní část Pattayi – Jomtien – je 
vzdálena od centra města cca 
15 minut jízdy. Zdejší šestikilometrová 
pláž je oddělena od hotelové zóny 
pobřežní komunikací. Koupání je zde 
příjemné, pláž je pěkná, upravená 
a vhodná i pro rodinnou dovolenou. 
V dosahu jsou obchody, restaurace 
a možnosti zábavy.

Pokud vaše představa o dovolené 
koresponduje s klidným prostředím, 
pak ideálním místem pro odpočinek je 
oblast nejjižnější části pláží Jomtien 
a Sattahip, které jsou vzdáleny necelou 
půlhodinu jízdy z centra Pattayi. Tyto 
oblasti jsou charakterem zcela odlišné 
od centra města, okolí je velmi klidné, 
vhodné pro pobyt rodin s dětmi. 
Nachází se zde také velmi pěkné, 
čisté a udržované pláže. Na rozdíl 
od rušné Pattayi jsou zdejší hotelové 
resorty vybudovány ve stylu bungalovů 
a nízkopodlažních budov.

Praktické tipy

K velmi oblíbeným sportům patří 
na Pattaye golf. V dosahu cca 

30 minut se nachází několik 
18jamkových golfových hřišť. Mezi 
nejznámější patří Pattaya Country Club, 
Great Lake Golf Club či Phoenix Golf 
& Country Club.

Celá oblast Pattayi má také vhodné 
podmínky k provozování vodních sportů, 
na plážích je možno provozovat vodní 
lyžování, windsurfi ng, sportovní rybolov 
a další aktivity. Při pobřeží se také 
nachází několik menších ostrůvků, kde 

se můžete věnovat potápění. Zdejší 
podmořský svět však není nejbohatší, 
zkušenějším potápěčům doporučujeme 
pobyty na vzdálenějších, jižních 
ostrovech.

Rodinná dovolená (zábava)

Pokud cestujete s dětmi a chcete jim 
pobyt u moře zpestřit zajímavými 
aktivitami, pak je ideální absolvovat 
výlet na nedalekou krokodýlí farmu, 
sloní vystoupení či plavání s delfíny.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27186
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Pobytové oblasti › Pattaya
Pattaya

1    Hotel Jomtien Palm Beach cccc str. 190
2    Hotel Grand Jomtien Palace cccd str. 191
3    Hotel Pinnacle Grand Jomtien 

Resort & Spa cccd str. 191
4    Hotel Ravindra Beach Resort & Spa cccc str. 189
5    Hotel Sea Sand Sun Resort & Spa ccccd str. 188

Pattaya Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut

2

3

4

5

1

Náš názor 

Oblast ležící cca 2 hodiny jízdy 
jihozápadně od Bangkoku s krásnými 
písečnými plážemi, která dosud 
nebyla objevena davy zahraničních 
turistů.

Charakteristika destinace

Oblast nabízí mnoho zajímavostí. 
Největší thajský národní park Kaeng 
Krachan pokrývá téměř polovinu 
území provincie, letoviska Hua Hin 
a Cha-Am jsou velmi levná a oblíbená. 
Zdejší městečka nebyla zasažena vlivy 
masové turistiky, dosud zde můžete 
vidět původní thajské obyvatele, jejichž 
hlavním zdrojem obživy je zemědělství, 
rybolov a pěstování ananasů.

Ve stejnojmenném hlavním městě 
provincie Phetchaburi se nachází 
mnoho chrámů, watů, které zde stojí 
již několik století. Zajímavou stavbou 
v evropském slohu je palác Phra 
Ratchawang, který byl vybudován pro 
krále Rámu V.

Přibližně 40 km jižně od Phetchaburi 
se nachází letovisko Cha-Am, které 
nabízí možnost odpočinku na krásných 
písečných plážích a útěk před davy 
turistů okupujícími některá přímořská 
letoviska. Na plážích je možno využívat 
nabídky vodních sportů či se projet 
na koni. Příjemné jsou procházky 
centrem Cha-Amu, kde můžete 
pozorovat život místních obyvatel. 
Mezi zajímavosti Cha-Amu patří jedna 
z největších pagod na světě, Phra 
Pathom Chedi.

Cca 20 kilometrů vzdálený Hua Hin, 
který se nachází v sousední provincii 
Prachuap Khiri Khan, nabízí příjemné 
procházky malebným městečkem, 
mezi nezapomenutelné zážitky patří 
nákupy na nočním tržišti. Zdejší krásné 
písečné pláže upoutaly pozornost již 
za vlády krále Rámy VI., který nedaleko 
nechal postavit v roce 1926 letní palác 
z teakového dřeva. Hua Hin byl oblíbený 
u členů královské rodiny, později se stal 
oblíbeným letoviskem Thajců.

Pláže, jeskyně a malebné vesničky 
můžete obdivovat v národním parku 
Sam Roi Yod, v největším z thajských 
národních parků Kaeng Krachan vás 
okouzlí nádherná příroda, věčně zelené 
lesy, vodopády i život místních obyvatel, 
Karenů. 

Dobrodružné jsou také projížďky 
na slonech, které se v této oblasti 
nabízí.

Praktické tipy

I v Hua Hinu jsou provozovány vodní 
sporty. Rok od roku oblíbenost tohoto 
střediska stoupá, zdejší ceny jsou téměř 
poloviční ve srovnání s některými jinými 
thajskými letovisky.

Pokud si chcete zahrát golf, pak je Hua 
Hin ideálním místem pro vaši dovolenou. 
V jeho okolí se nachází několik kvalitních 
18jamkových golfových hřišť.

Hua Hin a Cha-Am

severní Pattaya

centrální Pattaya

pláž Jomtien

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Poloha

V klidném prostředí v oblasti Jomtien/
Sattahip. Rušné letovisko Pattaya je 
vzdáleno cca 10 km. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bazén, bar u bazénu, konferenční 
místnost, obchod se suvenýry.

Pláž

Přímo u krásné písečné pláže. 
Lehátka a slunečníky na pláži 
(zdarma).
Pokoj

GV: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV, minibar, trezor, 
telefon.
SUPP: viz GV, privátní bazén.
SUF: viz SUPP, 2 ložnice.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, badminton, fi tness, 
sauna.
Za poplatek: vodní sporty v okolí, golf 
ve vzdálenosti 5–10 km.

Zábava

Možnosti zábavy v centru letoviska 
Pattaya. 
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.  

Platební karty

EC/MC, VISA.

www.seasandsunpty.com 

  Vila s výhledem do zahrady (GV): 
 / 

  Suite s privátním bazénem (SUPP): 
 / 

  Rodinná suite (SUF): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Resort s rozsáhlou tropickou zahradou 

   Klidná poloha u krásné písečné pláže

   Osobní přístup 

   Vhodné pro náročnější klientelu

 Oblast Pattaya – Jomtien/Sattahip Naši klienti hodnotí (68)  4,9
Hotel Sea Sand Sun Resort & Spa ccccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27188

  Spa centrum s možností masáží a různých procedur

Wellness & spa
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Poloha

Klidná poloha. Rušné letovisko Pattaya 
s bary, obchody a restauracemi je 
vzdáleno cca 15 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 
bar, bar u bazénu, 3 bazény, konferenční 
místnosti.
Pláž

Krásná písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky (zdarma).

Pokoj

DRS: koupelna/WC, TV/sat., klimatizace, 
telefon, balkon, vysoušeč vlasů, trezor, 
kávovar. 
SU: viz DRS, oddělená ložnice.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Zábava

Karaoke. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub.
Pro handicapované

K dispozici pokoje vhodné pro 
vozíčkáře. 
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.ravindraresort.com 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

  Suite (SU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Komplex nízkopodlažních budov v klidném prostředí

   Krásná písečná pláž

   Vhodné pro rodiny s dětmi

 Oblast Pattaya – Jomtien/Sattahip Naši klienti hodnotí (88)  4,5
Hotel Ravindra Beach Resort & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum s nabídkou masáží a terapií

Wellness & spa
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Poloha

Jižní část letoviska Pattaya. Rušné  okolí 
s bary, restauracemi a obchody. 

Vybavení

Recepce, směnárna, restaurace, 
obchod se suvenýry, business 
centrum s možností připojení 
k internetu, bazén.
Pláž

Písečná pláž je oddělena pobřežní 
komunikací.

Pokoj

DRS: koupelna/WC, klimatizace, 
vysoušeč vlasů, TV, telefon
 a minibar.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Zábava

Možnosti zábavy v okolí hotelu, 
karaoke. 
Pro děti

Hlídání dětí (za poplatek).

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.jomtien-palmbeach.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodná nabídka

   Možnosti zábavy v okolí hotelu

 Oblast Pattaya/Jomtien Naši klienti hodnotí (94)  4,1
Hotel Jomtien Palm Beach cccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27190

  Spa s nabídkou olejových a thajských masáží, sauna a jacuzzi

Wellness & spa
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Poloha

V klidné oblasti Sattahip cca 10 km 
jižně od Pattayi. Možnosti nákupů 
a zábavy v centrální Pattayi cca 
20 minut jízdy.

Vybavení

Recepce, 2 bazény, bar u bazénu, 
bar u pláže, restaurace, restaurace 
u pláže, konferenční místnost, salon 
krásy.
Pláž

Přímo u pěkné pláže se světlým pískem. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
Pokoj

DR: klimatizace, minibar, TV, telefon, 
balkon nebo terasa, trezor, kávovar, 
koupelna/WC.
BG: viz DR, za příplatek.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal.
Za poplatek: tenis, fi tness, stolní tenis, 
badminton.

Zábava

Zábavné večery, folklorní a taneční 
vystoupení.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.pinnaclehotels.com

Poloha

V rušné části letoviska Pattaya. V okolí 

restaurace, bary, obchody, možnosti 
zábavy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, možnost 
pronájmu trezoru na recepci, herna, 
směnárna, butik, restaurace, 2 bary, 
konferenční místnost, obchod se 
suvenýry, 2 bazény.

Pláž

Od cca 50 m vzdálené písečné 
pláže Jomtien je hotel oddělen pobřežní 
komunikací. Lehátka a slunečníky 
za poplatek.
Pokoj

DRS: balkon, klimatizace, telefon, 
TV, minibar, sprcha/WC.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: sauna, fi tness centrum.
Za poplatek: windsurfi ng na pláži.
Zábava

Zábavné večery, živá hudba.

Pro děti

Dětský bazén, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA, JCB.

www.grandjomtienpalace.com  

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodná nabídka

   Možnosti zábavy a nákupů v blízkosti hotelu

   Vhodné pro mladé 

 Oblast Pattaya – Jomtien Beach Naši klienti hodnotí (98)  3,9
Hotel Grand Jomtien Palace cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Spa s nabídkou procedur a masáží

Wellness & spa

 Jednotlivci a mladí

 Oblast Pattaya – Jomtien/Sattahip Naši klienti hodnotí (68)  4,1
Hotel Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa cccd

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

   Resort s tropickou zahradou v klidném prostředí 

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Písečná pláž přímo u hotelu

  Dvoulůžkový pokoj / bungalov
(DR/BG): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Klidná poloha mezi letovisky Cha-Am 
a Hua Hin jihozápadně od Bangkoku. 
Zdarma 2x denně hotelový bus do centra 
Hua Hinu, vzdáleného cca 10 minut jízdy. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, restaurace s thajskou 
kuchyní, salon krásy, knihovna, 
2 bazény, konferenční místnost.
Pláž

Přímo u menší pláže se světlým pískem. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
Pokoj

SU: TV, CD, DVD, možnost připojení 
k internetu, klimatizace, telefon, 
minibar, kávovar, koupelna/WC, vnitřní 
i venkovní sprcha, trezor.
VIPP: viz SU, privátní bazén, oddělená 
ložnice.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 

menu nebo bufetu. Zdarma podáván 
odpolední čaj nebo káva.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, plážový volejbal, 
možnost zapůjčení kajaků (zdarma). 
Za poplatek: v dosahu cca 30 minut 
jízdy několik golfových hřišť.
Zábava

Možnosti zábavy v nedalekém letovisku 
Hua Hin.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.asaravillaandsuite.com

  Suite (SU): 
 / 

  Vila s privátním bazénem (VIPP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort s krásnou tropickou zahradou

   Vhodné pro náročnou klientelu

   Kvalitní a široká nabídka Asara Spa

   Klidná poloha u menší písečné pláže

 Oblast Hua Hin Naši klienti hodnotí (56)  4,9
Hotel Asara Villa & Suite ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27192

  Spa centrum Asara s širokou nabídkou masáží a procedur, k dispozici salon 
krásy, sauna, obchod s přírodní kosmetikou

Wellness & spa
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Poloha

Rozsáhlý hotelový komplex v klidném 
prostředí. Vzdálenost od centra Hua Hinu 
s obchody a restauracemi cca 20 minut 
jízdy. Nedaleko hotelu několik obchodů. 

Vybavení

Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 
restaurace s mezinárodní a italskou 
kuchyní, restaurace s thajskou 
kuchyní, restaurace na pláži, pub, 
lobby bar, konferenční místnost, 
salon krásy, obchod se suvenýry, 
bazén.
Pláž

Krásná písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži zdarma.

Pokoj

DRS: balkon, telefon, minibar, kávovar, 
trezor, vysoušeč vlasů, koupelna/WC, 
klimatizace.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, plážový volejbal.
Za poplatek: 4 tenisové kurty, 
squash, stolní tenis, pétanque, 
pronájem kol, několik golfových 
hřišť ve vzdálenosti cca 30 minut 
jízdy.
Zábava

Možnosti zábavy v nedalekém letovisku 
Hua Hin.

Pro děti

Dětský klub, animační programy pro děti, 
dětské hřiště, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.regentchaambeach.com 

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidné prostředí u krásné písečné pláže

   Centrum Hua Hinu s nočními trhy cca 10 minut 

jízdy

   Bohaté sportovní vyžití

 Oblast Hua Hin / Cha-Am Naši klienti hodnotí (78)  4,2
Hotel The Regent Cha-Am Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

193

  Spa centrum Tea Tree s nabídkou masáží a procedur, whirlpool

Wellness & spa
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27194

Náš názor 

Třetí největší thajský ostrov, Samui, patří 
mezi nejoblíbenější thajské destinace. 
Během pouhé hodiny letu z Bangkoku 
se přenesete do skutečného tropického 
ráje.

Charakteristika destinace

Ostrov Koh Samui je součástí 
souostroví 80 menších ostrovů, 
z nichž 6 je obydlených. Tropický 
ostrov, pro nějž je typická kokosová 
palma lemující většinu místních 
pláží, si získá srdce každého 
návštěvníka.

Zajímavá místa

Za posledních několik let doznal 
ostrov četných změn a dříve poklidné 
vesničky se změnily v rušná letoviska. 
Zejména středisko Chaweng je dnes 
velmi rušným centrem s množstvím 
obchodů, restaurací, barů a nočních 
podniků. Zdejší písečná pláž je lemována 
hotelovými resorty a plážovými 
restauracemi. Na rozdíl od rušného 
Chawengu jsou pláže na severu 
ostrova – Maenam Beach a Bho Put 
Beach – velmi oblíbené pro své klidné 
okolí a krásné koupání. V okolí hotelů se 
nachází několik obchodů a restaurací, 

do rušného Chawengu je možné se 
dopravit místními taxíky za několik minut. 
Velmi oblíbeným střediskem turistů je 
oblast Lamai Beach, která se nachází 
cca 15 minut jízdy jižně od Chawengu. 
Zdejší atmosféra je okouzlující, najdete 
zde krásnou pláž i příjemné restaurace, 
kde můžete ochutnat vynikající thajskou 
kuchyni. 

Ostrov Samui však nenabízí pouze pláže, 
krásné je i vnitrozemí ostrova, které 
je hornaté a zalesněné, naleznete zde 
i malebné vodopády. Zájemce o kulturu 
uspokojí několik chrámů, které se 

na Samui nachází. K nejznámějším patří 
Wat Laem Saw či Wat Phra Yai.

Praktické tipy

Zdejší kuchyně je odlišná od ostatních 
thajských oblastí. Díky kokosové palmě, 
která je hlavní plodinou ostrova, je zdejší 
kuchyně ovlivněna kokosem a většina 
specialit je ochucena kokosovým mlékem.

Zážitkem pro hráče golfu je dozajista hra 
na 18jamkovém golfovém hřišti nedaleko 
resortu Santiburi v oblasti Maenam 
Beach.

Náš názor 

Pouhou půlhodinu cesty lodí severně 
od Samui se nachází další z nádherných 
thajských ostrovů, Koh Phangan. Je 
klidnou alternativou k rušnějšímu 
Samui.

Charakteristika destinace

Na Koh Phanganu můžete strávit 
romantickou, klidnou dovolenou 
na nádherných plážích. Ve vnitrozemí 
ostrova se nachází čtyři vodopády, celé 

vnitrozemí je pokryto bohatou tropickou 
vegetací.

Zajímavá místa

Na vrcholku kopce blízko vesničky Ban 
Tai se nachází jeskynní chrám Khao 
Tham, kde žijí jen dva mniši a jeptiška.

Praktické tipy

Na ostrov míří při úplňku řada 
návštěvníků, aby se zúčastnili plážového 
večírku na pláži Hat Rin.

Ostrov Koh Samui

Ostrov Koh Phangan
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 195

Pobytové oblasti
› Ostrov Koh Phangan, ostrov Koh Samui

Ostrov Koh Phangan

1    Hotel Havana Beach Resort ccc str. 203

Lamai

7    Hotel Renaissance Koh Samui

Resort & Spa ccccc str. 197
8    Hotel Ayodhya Villas & Spa ccc str. 201

Ostrov Koh Samui

2    Hotel Saree Samui cccc str. 200
3    Hotel Samui Buri Beach Resort ccccd str. 198 
4    Hotel Samui Palm Beach Resort cccc str. 199
5    Hotel Ibis ccc str. 202
6    Hotel Melati Beach Resort & Spa ccccc str. 196

T H A J S K OT H A J S K O

Koh Phangan

Koh Samui

Ostrov Koh Samui / ostrov Koh Phangan

Lamai

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut

6

1

7

7

8

8

2–3

4–5

Lamai

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Poloha

Velmi klidná poloha v zálivu Thongson 
Bay na severovýchodním výběžku 

ostrova Samui. Resort je situován 
ve svahu. Rušný Chaweng s bary 
a obchody cca 20 minut jízdy.
Vybavení

Recepce, směnárna, 2 restaurace, 
2 bary u bazénu, bar u pláže, lobby 
bar, 2 bazény, obchod se suvenýry, 
konferenční místnost.
Pláž

Krásná písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma. Pokoj

DRX: trezor, telefon, TV, minibar, 
kávovar, DVD, balkon nebo terasa, 
koupelna/WC.
VI: viz DRX, privátní bazén.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: šnorchlování, potápění, 
pronájem kol, jóga.
Pro děti

Dětský klub.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.melatiresort.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Vila s privátním bazénem (VIPP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 16 let

Nabízené pokoje

   Resort v rozsáhlé tropické zahradě vhodný pro 

náročnou klientelu

  Klidné prostředí 

  Ideální pro novomanžele

 Ostrov Samui / Thongson Bay Naši klienti hodnotí (22)  4,8
Hotel Melati Beach Resort & Spa ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27196

  Spa centrum s širokou nabídkou masáží a procedur, manikúra, pedikúra

Wellness & spa

Vila s privátním bazénem
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Poloha

V mírném svahu v zálivu Lamai Bay. 
Klidné prostředí. Letovisko Lamai 

s místními obchody a restauracemi 
je vzdáleno cca 10 minut jízdy, rušný 
Chaweng cca 15 minut jízdy. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, obchod se 
suvenýry, konferenční místnost, 
restaurace, bar, bar u pláže, 
2 bazény.
Pláž

Krásná písečná pláž u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma.

Pokoj

DRX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 
kávovar a terasa.
VIPP: viz DRX, privátní bazén.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness centrum, možnost 
pronájmu kol.
Za poplatek: šnorchlování, lekce 
thajského boxu.
Zvláštnosti

Za poplatek lekce vaření thajské 
kuchyně. 

Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.renaissancehotels.com/usmbr

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Vila (VIPP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Resort s vysokou úrovní služeb vhodný pro 

náročné klienty

   Klidné prostředí 

   Letovisko Lamai s obchody a restauracemi 

vzdáleno několik minut jízdy

 Ostrov Samui – Lamai Naši klienti hodnotí (48)  4,8
Hotel Renaissance Koh Samui Resort & Spa ccccc

 Platinium

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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  Spa s nabídkou masáží, manikúry, pedikúry a různých terapií, parní sauna

Wellness & spa
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Poloha

Klidná poloha v severovýchodní části 
ostrova. Rušný Chaweng s bary, 
obchody a restauracemi je vzdálen 
cca 25 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

obchod se suvenýry, restaurace, 
velký bazén, jacuzzi, bar u bazénu, 
konferenční místnost.
Pláž

Dlouhá písečná pláž Maenam Beach 
přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky 
zdarma.
Pokoj

DRX: klimatizace, TV, telefon, minibar, 
kávovar, vysoušeč vlasů, balkon, trezor, 
koupelna/WC.
VIPP: viz DRX, privátní bazén.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: vnitřní tenisový kurt, 
vodní sporty na pláži, pronájem kol, 
badminton, 18jamkové golfové hřiště 
Santiburi Golf cca 5 minut jízdy 
od hotelu.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.samuiburi.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Vila s privátním bazénem (VIPP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Resort vyšší kategorie v thajském stylu

   Krásná dlouhá písečná pláž

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Klidné prostředí

 Ostrov Samui – Maenam Beach Naši klienti hodnotí (78)  4,6
Hotel Samui Buri Beach Resort ccccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27198

  Spa s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

Pokoj de luxe
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Poloha

Klidné prostředí na severním pobřeží 
ostrova Samui. Několik obchodů 

a restaurací v blízkosti hotelu. 
Rušný Chaweng vzdálen 
cca 5 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, konferenční 
místnost, 3 restaurace (thajská, čínská, 
s mezinárodní kuchyní), bar, bazén, bar 
u pláže, masáže.
Pláž

Dlouhá písečná pláž. Lehátka 
a slunečníky zdarma.

Pokoj

DRX: klimatizace, sprcha/WC, 
telefon, TV, vysoušeč vlasů, 
minibar, trezor, balkon nebo 
terasa.
VI: viz DRX, menší rozměr.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis.
Za poplatek: biliár.
Pro děti

Na vyžádání možnost hlídání dětí.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.

www.samuipalmbeach.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Vila (VI): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodný hotel vyšší kategorie 

   Klidná dovolená

   Dlouhá písečná pláž Bo Phut u hotelu

   Rušný Chaweng vzdálen několik minut jízdy

 Ostrov Samui – Bo Phut Beach Naši klienti hodnotí (124)  4,5
Hotel Samui Palm Beach Resort cccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

199

Pokoj de luxe
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Poloha

V klidném prostředí Maenam Beach 
na severním pobřeží ostrova Samui. 
Rušný Chaweng s bary, restauracemi 
a obchody vzdálen cca 25 minut
jízdy.

Vybavení

Recepce, směnárna, bazén, restaurace, 
obchod se suvenýry.
Pláž

Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
Pokoj

VI: TV, kávovar, minibar, trezor, 
klimatizace, koupelna/WC.
VIPP: viz VI, privátní bazén.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Za poplatek: jóga, 18jamkové golfové 
hřiště vzdáleno cca 15 minut jízdy.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.sareesamui.com

  Vila / vila s privátním bazénem
(VI/VIPP): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vilový resort v thajském stylu

   Krásná písečná pláž Maenam Beach

   Klidná dovolená

 Ostrov Samui – Maenam Beach Naši klienti hodnotí (48)  4,8
Hotel Saree Samui cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27200

  Saree Rarom Spa s nabídkou procedur a masáží

Wellness & spa

Vila s privátním bazénem
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Poloha

V klidném prostředí v jihovýchodní 
části ostrova. Letovisko Lamai 
s místními restauracemi a obchody je 
vzdáleno cca 15 minut chůze, rušný 
Chaweng s možností zábavy cca
20 minut jízdy.

Vybavení

Recepce, bazén, restaurace s thajskou 
a mezinárodní kuchyní, bar, konferenční 
místnost, sauna.
Pláž

Krásná písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
Pokoj

VI: kávovar, TV, vysoušeč vlasů, terasa, 
klimatizace, trezor, obývací pokoj, 
oddělená ložnice, koupelna/WC.
FR: viz VI, situované v hlavní budově.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Zábava

Možnosti zábavy v Lamai (cca 15 minut 
chůze).
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.thaiayodhyasamui.com 

  Vila (VI): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidné prostředí přímo u písečné pláže 

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Středisko Lamai s restauracemi a obchody 

nedaleko hotelu

 Ostrov Samui – Lamai Beach Naši klienti hodnotí (116)  4,1
Hotel Ayodhya Villas & Spa ccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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  Spa centrum s nabídkou masáží, různých procedur, jacuzzi

Wellness & spa
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Poloha

Klidná poloha v severní části ostrova. 
Rušné letovisko Chaweng cca 15 minut 
jízdy. 
Vybavení

Recepce, směnárna, restaurace, bar, 
bazén, konferenční místnost.

Pláž

Krásná písečná pláž. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DR: klimatizace, trezor, TV, telefon, 
balkon, vysoušeč vlasů, koupelna/WC.
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: vodní sporty na pláži. 
Zábava

Možnosti zábavy v nedalekém Chawengu.
Pro děti

Dětský bazén.

Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.ibis.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodný hotel střední kategorie

   Dlouhá písečná pláž u hotelu

   Vhodné pro rodiny s dětmi

 Ostrov Samui – Bo Phut   Novinka
Hotel Ibis ccc

 Nejlepší výběr

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27202
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Poloha

V klidném prostředí v severovýchodní 
části ostrova Koh Phangan. Transfer 
z letiště Samui do přístavu cca
10 minut, následně cca 45 minut lodí. 

Vybavení

Recepce, směnárna, bazén, restaurace, 
bar.
Pláž

Krásná písečná pláž u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DR: klimatizace, trezor, minibar, kávovar, 
koupelna/WC, balkon.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: vodní sporty na pláži.
Pro děti

Dětský bazén.

Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.phanganhavana.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Exotické prostředí tropického ostrova

   Krásná písečná pláž

   Vhodné pro rodiny s dětmi

 Ostrov Koh Phangan – Thong Nai Pan Beach Naši klienti hodnotí (38)  4,0
Hotel Havana Beach Resort ccc

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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  Spa centrum s nabídkou masáží, jacuzzi, sauna

Wellness & spa
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27204

Náš názor 

Oblast Khaolak je právem považována 
za jednu z nejkrásnějších částí Thajska 
díky nádherným plážím a tropické 
vegetaci.

Charakteristika destinace

Městečko Khaolak se nachází v provincii 
Phang Nga, která nabízí nepřeberné 
množství přírodních krás. Patří mezi 
ně i souostroví Similan, kde najdete 
jedny z nejkrásnějších potápěčských 
lokalit na světě. Pobřeží Andamanského 
moře je lemováno malými ostrůvky 
s romantickými plážemi a bohatou 
vegetací. Provincie Phang Nga má 
zajímavá vápencová pohoří a skalní 
útvary, zapomenout nesmíme ani 
na atraktivní národní parky.

Khaolak leží na pevninské části přibližně 
hodinu jízdy z mezinárodního letiště 
na ostrově Phuket, najdete zde jednu 

z nejkrásnějších pláží s jemným 
světlým pískem. Zdejší pláž je téměř
10 kilometrů dlouhá, lemovaná bohatou 
tropickou vegetací. Většina zdejších 
hotelů je vybudována v thajském 
stylu, nenaleznete zde žádné výškové 
budovy.

Zajímavá místa

K zajímavým zážitkům patří také 
procházka džunglí a návštěva národního 
parku Khaolak. Rušné bary, restaurace 
a obchody zde však nehledejte, 
v centru Khaolaku se nachází pouze 
několik obchůdků a restaurací. Zkusit 
zde můžete i tradiční thajskou masáž 
v některém z masážních salonů či 
přímo na pláži. Za nákupy se můžete 
vydat na nepříliš vzdálený ostrov 
Phuket. K nezapomenutelným zážitkům 
patří i jednodenní výlet na ostrov 
Phi Phi spojený s koupáním 
a šnorchlováním.

Praktické tipy

V Khaolaku se nachází několik 
potápěčských center. Za potápěním 
můžete v období od listopadu do března 
vyrazit také na již zmíněné Similanské 
ostrovy, které jsou tvořeny skalními 
formacemi klesajícími hluboko pod 
hladinu a vytvářejícími tak nádherné 

podmořské scenérie. Pokud patříte 
mezi vášnivé hráče golfu, pak si můžete 
zahrát na jednom z 18jamkových 
golfových hřišť, která se zde nachází. 
Chcete-li si zpestřit pobyt v Thajsku 
projížďkou na slonech, raftech či 
na voru, pak je Khaolak vhodný 
i pro vás.

Náš názor 

Pravděpodobně nejznámější thajský 
ostrov Koh Phi Phi je jednou z přírodních 
dominant Thajska. Zdejší bělostné 
pláže sloužily jako kulisa romantickému 
fi lmu Pláž.

Charakteristika destinace

Pláže jsou lemovány nádhernou 
tropickou vegetací, okolní moře je 
rájem pro potápění a šnorchlování, 
zdejší podmořský svět je doslova 
pestrobarevný. Na ostrově 
Koh Phi Phi můžete strávit 
romantickou dovolenou v klidném 
prostředí ve stínu palem. 

Náš názor 

Ostrov Koh Lanta je jedním 
z nejkrásnějších thajských ostrovů. Okouzlí 
vás nádherné, klidné pláže se světlým 
pískem, lemované tropickou vegetací.

Charakteristika destinace

Tropický ostrov na západním pobřeží 
Thajska se nachází jižně od ostrova 
Phuket. Pobřeží je omývané průzračně 
čistým Andamanským mořem. Krásné 
písečné pláže a tropická vegetace lákají 
k odpočinku. Okolní moře nabízí ideální 
podmínky pro potápění a šnorchlování.  
Překrásné je také hornaté vnitrozemí 
ostrova, které je pokryto džunglí.  

Khaolak

Ostrov Koh Phi Phi Ostrov Koh Lanta
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 205

Pobytové oblasti › Ostrov Phuket
Ostrov Phuket

1    Hotel JW Marriott Phuket 

Resort & Spa ccccc str. 209
2    Hotel Renaissance Phuket 

Resort & Spa ccccc str. 210
3    Hotel Kamala Beach Resort cccc str. 212
4    Hotel Sunwing Resort Kamala Beach cccc str. 213
5    Hotel Burasari cccc str. 208
6    Hotel Duangjitt Resort & Spa cccc str. 214
7    Hotel Katathani Beach Resort ccccd str. 211
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Ostrov Phuket Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut

7

1–2

3–4

5–6

Náš názor 

Phuket je nejnavštěvovanějším thajským 
ostrovem. Je velmi rozmanitý a každý 
návštěvník si zde splní své představy 
o odpočinku. 

Charakteristika destinace

Ostrov Phuket na západním pobřeží 
Thajska je s pevninskou částí spojen 

mostem. Ostrov o rozloze cca 800 km2 je 
typický vápencovými útesy, skalnatými 
poloostrovy a kilometry písečných pláží. 

Typickými plodinami, které se zde 
pěstují, jsou ananas, kaučukovník a rýže. 
Místní kultura je kombinací čínských 
a portugalských vlivů a kultury jižního 
Thajska.

Pokud upřednostňujete rušnou 
dovolenou, pak ideálním místem pro 
pobyt bude bezesporu letovisko Patong. 
Toto středisko je největším a nejstarším 
plážovým střediskem. Najdete zde 
spousty obchodů, barů, restaurací 
a možností zábavy. Rušný noční život 
zde pulzuje do časných ranních hodin. 
Písečná pláž je několik kilometrů dlouhá, 
od hotelové zóny je oddělena pobřežní 
silnicí. Pláž je lemována množstvím 
restaurací, kde můžete ochutnat thajské 
speciality. Pokud jste příznivci klidné 
dovolené a od rušného světa si toužíte 
odpočinout, pak pro vás bude vhodným 
místem oblast Bang Tao či Kamala.

Praktické tipy

Pobyt na ostrově Phuket uspokojí 

zajisté i aktivní hráče golfu, nachází se 
zde několik kvalitních 18jamkových 
golfových hřišť, z nichž jmenujme 
alespoň Laguna Phuket Golf Club, Phuket 
Country Club či Blue Canyon.

K nejzajímavějším lokalitám oblíbeným 
mezi potápěči patří Similanské ostrovy. 
K úžasným zážitkům bude bezesporu 
patřit výlet na romantický ostrov Phi 
Phi, který je proslulý svými nádhernými 
plážemi a romantickými zákoutími.

Rodinná dovolená (zábava)

Pro rodiny s dětmi je vhodná zejména 
oblast Kamala Beach, kde se nachází 
jedna z nejkrásnějších pláží se světlým 
jemným pískem a pozvolným vstupem 
do moře.

Ostrov Phuket

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Poloha

Klidná poloha letoviska Khaolak,
cca 60 minut jízdy z letiště na ostrově 
Phuket. Centrum Khaolaku s několika 

obchody a restauracemi cca 600 m 
od hotelu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, velký 
bazén, 2 bary u bazénu, whirlpool, 
několik restaurací vč. thajské 
a japonské, sauna, business centrum, 
konferenční místnosti.
Pláž

Krásné pláže s bílým pískem. 
Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma. 

Pokoj

DRX: klimatizace, TV, telefon, trezor, 
balkon nebo terasa, vysoušeč vlasů, 
koupelna/WC, kávovar, minibar.
FR: viz DRX, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: squash, fi tness, tenis, jóga, 
golfové hřiště cca 10 minut jízdy.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí 
(za poplatek).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, AMEX, EC/MC.

www.marriott.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort v thajském stylu

   Krásná dlouhá písečná pláž

   Vhodné podmínky pro potápění a šnorchlování

   Klidné prostředí 

 Oblast Khaolak Naši klienti hodnotí (48)  4,8
Hotel JW Marriott Khaolak ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27206

  Quan Spa s širokou nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa
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Poloh

Klidná poloha letoviska Khaolak, 
cca 60 minut jízdy z letiště na ostrově 
Phuket. Centrum Khaolaku s několika 

obchody a restauracemi vzdáleno cca 
20 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby 
bar, 4 bazény, bar u bazénu, 
2 restaurace – mezinárodní a thajská.
Pláž

Pláž s bílým pískem přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky na pláži 
zdarma. 

Pokoj

DRX: klimatizace, TV, telefon, trezor, 
balkon nebo terasa, vysoušeč vlasů, 
koupelna/WC, kávovar, minibar.
Stravování

Snídaně formou bohatého bufetu, 
večeře formou bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, golfové hřiště cca 
10 minut jízdy.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, AMEX, EC/MC.

www.khaolak-beachfront.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Resort pouze pro dospělé 

   Krásná písečná pláž

   Oblast vhodná pro potápění a šnorchlování

   Klidné prostředí 

 Oblast Khaolak    Novinka
Hotel Sensimar Khaolak Beachfront Resort cccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27208

Poloha

Klidná poloha letoviska Khaolak. 
Cca 60 minut jízdy severně z letiště 
na ostrově Phuket. Centrum městečka 
Khaolak vzdáleno cca 5 minut jízdy.

Vybavení

Recepce, směnárna, restaurace, 
restaurace s italskými specialitami, 
jacuzzi, obchod se suvenýry, bazén, bar 
u bazénu.
Pláž

Krásná písečná pláž cca 80 m 
od hotelu. 
Pokoj

DR: klimatizace, minibar, telefon, TV, 
trezor, kávovar, koupelna/WC a balkon 
nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.khaolakbhandari.com

Poloha

V rušném letovisku Patong Beach 
na západním pobřeží ostrova. 
Obchody, restaurace, bary a možnosti 
zábavy v blízkosti hotelu.

Vybavení

Recepce, směnárna, 2 bazény, 
2 restaurace, 3 bary.
Pláž

Písečná pláž přes frekventovanou 
silnici. Lehátka a slunečníky na pláži 
za poplatek. Osušky na pláž zdarma.
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar 
(zdarma – doplňován 1x denně), TV/sat., 
telefon, trezor, kávovar, vysoušeč vlasů.
DRS: viz DR, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
pronájem kol.
Zábava

V okolí hotelu.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: v lobby a na pokoji.

Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.burasari.com 

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u písečné pláže

   V blízkosti obchody, restaurace a možnosti zábavy

   Sleva pro seniory

 Ostrov Phuket – Patong  Beach   Novinka
Hotel Burasari cccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  80 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Burasari Spa s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

  Spa centrum Bhandari s nabídkou masáží vč. thajských a aromamasáží, sauna, 
parní sauna

Wellness & spa

 Mladí a jednotlivci

 Oblast Khaolak Naši klienti hodnotí (47)  4,1
Hotel Khaolak Bhandari Resort & Spa cccd

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 80 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

   Oblíbený resort v thajském stylu s tropickou 

zahradou

   Krásná písečná pláž v blízkosti hotelu

   Vhodné pro rodiny s dětmi

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

 Rodinná dovolená
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Poloha

Velmi klidné prostředí na pláži Mai Khao 
v těsné blízkosti národního 
parku Sirinath Marine National Park. 
Rušné letovisko Patong s množstvím 

obchodů, barů a restaurací cca
20 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
business centrum, několik restaurací 
vč. thajské a sushi baru, 
bar u bazénu, lobby bar, 3 bazény, 
konferenční místnosti, obchod se 
suvenýry.
Pláž

Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

Pokoj

DRX: balkon nebo terasa, klimatizace, 
DVD přehrávač, minibar, kávovar, trezor, 
vysoušeč vlasů, telefon, TV, koupelna/WC.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, tenis, jóga, 
pronájem kol, vodní sporty, několik 
golfových hřišť ve vzdálenosti cca 
20 minut jízdy.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub s širokou 
nabídkou aktivit pro děti, hlídání dětí 
(za poplatek).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.marriott.com/HKTJW

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort v thajském stylu vhodný pro 

náročné klienty

   Krásná písečná pláž

   Klidné prostředí s tropickou zahradou

   Vyhlášené Mandara Spa s širokou nabídkou 

masáží a procedur

 Ostrov Phuket – Mai Khao Naši klienti hodnotí (56)  4,7
Hotel JW Marriott Phuket Resort & Spa ccccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

209

  Luxusní Mandara Spa s širokou nabídkou masáží, procedur a aromaterapií

Wellness & spa
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Poloha

Klidné prostředí oblasti Mai Khao 
na severozápadním pobřeží ostrova 
Phuket. Rušné letovisko Patong
Beach s množstvím obchodů, 
restaurací a barů je vzdáleno cca 
20 minut jízdy. 

Vybavení

Recepce, směnárna, restaurace, 
thajská restaurace, bar, bazén, jacuzzi, 
konferenční místnost.
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma. 
Pokoj

DRX: balkon nebo terasa, kávovar, 
trezor, vysoušeč vlasů, DVD, minibar, 
koupelna/WC.
VIPP: viz DRX, privátní bazén.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal.
Za poplatek: minigolf, fi tness, vodní 
sporty na pláži, šnorchlování.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.marriott.com/hotels/travel/hktbr-
renaissance-phuket-resort-and-spa 

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Vila s privátním bazénem (VIPP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Moderní resort se službami na vysoké úrovni

   Klidné prostředí tropického ostrova

   Krásná písečná pláž

 Ostrov Phuket – Mai Khao Beach Naši klienti hodnotí (38)  4,6
Hotel Renaissance Phuket Resort & Spa ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27210

  V hotelu se nachází Quan Spa s nabídkou masáží a procedur, manikúra, 
pedikúra

Wellness & spa
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Poloha

Klidná poloha střediska Kata Noi. Místní 
restaurace a obchody v okolí hotelu. 
Rušné letovisko Patong s nočním 
životem cca 20 minut jízdy.
Vybavení

Dvě části – Thani a Bhuri. Vstupní hala 
s recepcí (separátní pro každou část 

resortu), směnárna, bazény (3 v části 
Thani, 3 v části Bhuri), jacuzzi, obchod 
se suvenýry, thajské masáže, několik 
barů, konferenční místnosti, několik 
restaurací – v části Thani hlavní 
restaurace s mezinárodní a thajskou 
kuchyní, restaurace specializující 
se na pokrmy z darů moře, italská 
restaurace, v části Bhuri restaurace 
Cinnamon servírující mezinárodní 
kuchyni.
Pláž

Dlouhá písečná pláž Kata Noi. Lehátka 
a slunečníky v zahradě zdarma. 
Část Thani Wing přímo u pláže, část 

Bhuri Wing cca 80 m přes málo 
frekventovanou cestu.
Pokoj

DRS: v části Bhuri Wing, TV, klimatizace, 
vysoušeč vlasů, balkon nebo terasa, 
kávovar, telefon, trezor, koupelna/WC, 
výhled na bazén.
JS: viz DRS, v části Thani, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenisové kurty, stolní tenis, 
pétanque, 2 fi tness centra.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, dětský klub. 

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.

www.katathani.com

  Dvoulůžkový pokoj superior /
junior suite (DRS/JS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Krásná pláž se světlým pískem

  Rozsáhlá tropická zahrada

  Vyhlášené hotelové restaurace 

 Ostrov Phuket – Kata Noi Naši klienti hodnotí (77)  4,6
Hotel Katathani Beach Resort ccccd

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

211

  Tew Son Spa s širokou nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa
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Poloha

Klidná poloha v západní části ostrova. 
Vesnice Kamala cca 10 minut chůze. 
Rušný Patong Beach s množstvím 
obchodů, restaurací a barů cca 
20 minut jízdy. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, obchod, 

konferenční místnost, restaurace 
s thajskou a evropskou kuchyní, 
bar, 2 bazény, bar u bazénu, 
masáže.
Pláž

Krásná písečná pláž. Lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, klimatizace, minibar, 
TV/sat., telefon, trezor a balkon nebo 
terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, stolní tenis, jóga.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.kamalabeach.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Resort vyšší kategorie pouze pro dospělé

   Klidná poloha u krásné písečné pláže

 Ostrov Phuket – Kamala Beach Naši klienti hodnotí (96)  4,5
Hotel Kamala Beach Resort cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27212

Pouze pro dospělé osoby
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 213

Poloha

Klidná poloha v západní části ostrova. 
Vesnice Kamala cca 10 minut chůze. 
Rušný Patong Beach s množstvím 
obchodů, restaurací a barů cca 
20 minut jízdy. 

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, obchod, 
3 konferenční místnosti, 2 restaurace, 
2 bary, několik bazénů, skluzavka pro 
děti, bar u bazénu.
Pláž

Krásná písečná pláž. Lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek.
Pokoj

ST: koupelna/WC, klimatizace, 
minibar, TV/sat., telefon, trezor, 
kávovar, mikrovlnná trouba, lednička, 

vysoušeč vlasů, balkon nebo 
terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, aquaaerobik, 
aerobik, jóga, vodní pólo.
Zábava

Zábavné programy pro děti i dospělé.
Pro děti

Dětské hřiště, dětský klub, dětský 
aerobik, diskotéka pro děti.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.kamalabeach.com

   Resort vhodný pro rodiny s dětmi

   Klidná poloha u krásné písečné pláže

 Ostrov Phuket – Kamala Beach    Novinka
Hotel Sunwing Resort Kamala Beach cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Dítě   za zvýhodněnou cenu

 Studio (ST): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 17 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Resort v klidnější části rušného 
letoviska Patong Beach. Možnosti 
nákupů a zábavy v pěším dosahu.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 
rozsáhlá tropická zahrada, 
3 bazény, bar u bazénu, 
2 restaurace, konferenční 
místnosti.
Pláž

Cca 200 metrů od hlavní písečné pláže 
Patong Beach. Lehátka a slunečníky 
za poplatek.

Pokoj

DRS: trezor, TV, klimatizace, telefon, 
kávovar, vysoušeč vlasů, koupelna/WC.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness centrum, vodní 
sporty na pláži.
Zábava

Večery s živou hudbou.
Možnosti zábavy v centru Patongu.
Pro děti

Dětský klub.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.duangjittresort-spa.com 

   Nádherná tropická zahrada

   Klidnější část rušného letoviska

   Možnosti zábavy a nákupů

 Ostrov Phuket – Patong Beach Naši klienti hodnotí (62)  4,1
Hotel Duangjitt Resort & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 200 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27214

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Wimarn Spa s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa
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Poloha

Klidná poloha na západním 
pobřeží ostrova Koh Lanta. Období 
listopad–duben transfer z letiště Krabi 
do přístavu cca 50 minut, následně 
20 minut hotelovým člunem. Období 

květen–říjen transfer trajektem 
cca 2 hodiny.
Vybavení

Recepce se směnárnou, bazén, 
restaurace, bar, knihovna, konferenční 
místnost.
Pláž

3 km dlouhá písečná pláž přímo 
u hotelu. Lehátka a slunečníky 
zdarma.
Pokoj

DR: koupelna/WC, balkon nebo terasa, 

klimatizace, telefon, TV, minibar, trezor, 
vysoušeč vlasů, kávovar.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal.
Za poplatek: vodní sporty, potápění, 
šnorchlování, fi tness.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.

www.layanaresort.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Luxusní butikový resort v thajském stylu uspokojí 

náročnou klientelu

   Překrásné písečné pláže přímo u hotelu

   Vhodné pro novomanžele

   Resort pouze pro dospělé

   Ideální podmínky pro potápění a šnorchlování

 Ostrov Koh Lanta   Novinka
Hotel Layana Resort & Spa ccccc

 Platinium

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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  Linger Longer Spa s nabídkou procedur a masáží, jacuzzi, manikúra, pedikúra

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

Klidná poloha na severovýchodním 
pobřeží romantického ostrova Phi Phi 
Don. Transfer z letiště na ostrově Phuket 
do přístaviště cca 30 minut, následně 
trajektem cca 180 minut. Za příplatek 

možnost transferu rychlolodí cca 
60 minut.
Vybavení

Recepce, směnárna, obchod se 
suvenýry, restaurace s thajskou 
a mezinárodní kuchyní, restaurace 
u pláže servírující speciality z darů 
moře, 2 bary, bazén, jacuzzi, herna, 
sauna, masáže.
Pláž

Přímo u pláže s bílým pískem. Lehátka 
a slunečníky zdarma.

Pokoj

BG: klimatizace, koupelna/WC, kávovar, 
trezor, vysoušeč vlasů, minibar.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: 2 tenisové kurty, 
šnorchlování, potápění, vodní sporty.
Zvláštnosti

Transfer do resortu pouze v denních 
hodinách.
Zábava

Kurzy vaření thajské kuchyně, lekce 
thajštiny. Nabídka výletů na okolní 
ostrůvky Bamboo a Mosquito 
s bělostnými plážemi, výlet ostrovem 
Phi Phi s návštěvou jeskyní.

Pro děti

Hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.phiphi.holidayinn.com

  Bungalov (BG): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Komplex bungalovů v prostředí bujné vegetace

   Bělostné písečné pláže

   Ideální podmínky pro šnorchlování a potápění

   Vyhlášené restaurace se specialitami s dary moře

 Ostrov Phi Phi – Laem Tong Beach Naši klienti hodnotí (61)  4,8
Hotel Holiday Inn Resort cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27216
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Poloha

Resort s komorní atmosférou obklopený 
rozsáhlou zahradou. Transfer z letiště 

Krabi do přístavu cca 30 minut, 
následně lodí 15 minut. 
Vybavení

Recepce se směnárnou, 
konferenční místnost, 4 restaurace, 
bar, bazén.
Pláž

Resort lemován 3 písečnými plážemi. 
Lehátka a slunečníky zdarma.

Pokoj

VI: klimatizace, koupelna/WC, kávovar, 
trezor, vysoušeč vlasů, minibar, TV/sat., 
telefon.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenis, fi tness, squash, 
šnorchlování, biliár, windsurfi ng, stolní 
tenis.
Zábava

Kurzy vaření thajské kuchyně.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.
www.rayavadee.com 

  Vila (VI): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort vhodný pro náročnou klientelu

   Rozsáhlá tropická zahrada

   Písečné pláže s výhledy na unikátní krasové útvary

   Přístup do resortu pouze lodí

 Oblast Krabi Naši klienti hodnotí (22)  5,0
Hotel Rayavadee ccccc

 Platinium

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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  Rozsáhlé spa centrum a salon krásy

Wellness & spa
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Poloha

Klidná poloha letoviska Ao Nang, 
obchody a restaurace v blízkosti hotelu.
Vybavení

Recepce se směnárnou, bazén, 
restaurace, bar, bar u bazénu, knihovna, 
konferenční místnost.

Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
Pokoj

DRX: koupelna/WC, balkon, 
klimatizace, telefon, TV, minibar, 
trezor.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: potápění, šnorchlování, 
fi tness.

Pro děti

Dětský klub, dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA. 

www.holidayinnkrabi.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Přímo na pláži Ao Nang

   Místní restaurace a obchody v okolí hotelu

   Výlety na okolní ostrůvky za potápěním 

a šnorchlováním

 Oblast Krabi   Novinka
Hotel Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27218
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  Smaragdová zátoka s krasovými útvary

  Nádherné písečné pláže 

  Starobylé město zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO

Poznejte to nejkrásnější
› Vietnam

Halong Bay

Phan Thiet 

Hue

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 219

  Typickým dopravním prostředkem 
metropole jižního Vietnamu je kolo

  Plovoucí trhy s nabídkou čerstvých 
surovin

Saigon Delta řeky Mekong
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Poznejte odlišné kultury jihovýchodní Asie

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Náš názor

Vietnam se těší stále větší a větší oblibě mezi turisty. Naleznete zde vše, co byste 
si na dovolené jen mohli přát. Země nabízí bohatou historii ovlivněnou zejména 
Čínou a krásnou přírodu od horských štítů až po nížiny řeky Mekong. Neměli byste 
si nechat ujít úchvatné horské scenérie severozápadního Vietnamu, kde žijí horské 
kmeny, typická rýžová políčka nebo krásné pláže Nha Trangu, Danangu či Phan Thietu.

Charakteristika destinace

Vietnam se nachází na východním okraji poloostrova Zadní Indie, od severu k jihu 

měří přibližně 1 600 kilometrů. Východní pobřeží země je omýváno Jihočínským 
mořem a zde naleznete jedny z nejkrásnějších pláží jihovýchodní Asie. Velmi 
rozmanité je také počasí, které se liší dle jednotlivých oblastí. Severní Vietnam má 
tropické monzunové podnebí, od října do března přináší monzun na sever země 
studenou, vlhkou zimu. V centrální části země se od července mohou objevovat 
tajfuny, ideálním obdobím pro cesty do středního Vietnamu je duben–červen.
Jižní Vietnam se vyznačuje spíše mírným tropickým podnebím, které je 
charakteristické suchým obdobím od prosince do dubna a deštivým obdobím 
od května do listopadu.

› Vietnam

220



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Zajímavá místa

Hanoj

K nejzajímavějším místům patří hlavní město Hanoj, známé jako město jezer, bulvárů, 
svatyní či jako Paříž Východu. Za návštěvu stojí Chrám literatury, Ho Či Minovo 
mauzoleum nebo jezero Hoam Kiem Lake nacházející se v samém srdci metropole.

Saigon

Jistě budete okouzleni úchvatnou atmosférou města Saigon s nekonečným 
množstvím kol. Navštívit zde můžete Muzeum válečných pozůstatků s expozicemi 
věnovanými válce ve Vietnamu, palác Sjednocení či krásně zdobenou pagodu Phuoc 
An Hoi Quan.

Halong Bay

Tato oblast leží pouhých 120 kilometrů od Hanoje. Halong Bay je pohádková krajina 

s více než 3 000 ostrůvky, vápencovými útvary vystupujícími ze zčeřené vodní 
hladiny, rybářským i loďkami nebo plovoucími vesnicemi, vápencovými jeskyněmi, 
většinou bohatě zdobenými krápníky.

Hue

Hue je proslulé architektonickými památkami z dob dynastie Nguyen – zbytky 
královské pevnosti, několik velkolepých hrobek, chrám literatury. 

Praktické tipy

Ochutnejte pestrou vietnamskou kuchyni! Mezi vyhlášené lahůdky paří typická 
nudlová polévka, jarní závitky, rýžová jídla či pokrmy z darů moře. Jako suvenýry 
si můžete odvézt různé lakované předměty, perleťové intarzie, vyšívané předměty. 
Ke koloritu nákupů patří, jako tradičně ve většině asijských zemí, smlouvání, bez 
toho by návštěva tržiště nebyla úplná.
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27222

 Úchvatné přírodní scenérie, chrámy, pagody i písečné pláže.

Počet dní   12

1. den  Odlet z Prahy nebo Vídně.
2. den  Přílet do Hanoje.
3. den  Hanoj.

4. den  Halong Bay.
5. den  Danang – Hoi An.
6. den  Hoi An.
7. den  Hue.
8. den  Hue – Saigon.
9. den  Delta řeky Mekong.
10. den  Saigon – Phan Thiet.
11. den  Phan Thiet.
12. den  Odlet do Evropy.

Více na www.fi scher.cz

Vietnamem od severu k jihu

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha/Vídeň – Saigon – Praha/Vídeň, 
letištní taxy a další poplatky, 10 nocí v hotelech cccc, 10x snídani, vstupy 
dle programu, přepravu klimatizovaným autobusem, služby česky mluvícího 
průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, víza (2 500 Kč) 
  Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu s česky mluvícím 
průvodcem: 10

Přehledné informace

   Krasové útvary zátoky Halong Bay

   Hanoj s množstvím chrámů a pagod

   Královské hrobky v Hue

   Říční ramena, kanály a rýžová pole delty řeky 

Mekong

   Písečné pláže jižního Vietnamu

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Památky

Hanoj

Phan Thiet

Danang
Hoi An

Halong Bay

Saigon

Hue
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 223

 Koloniální architektura Saigonu, životodárný Mekong a odpočinek na krásných plážích.

Počet dní   12

1. den  Odlet z Prahy.
2. den  Přílet do Saigonu.
3. den  Tunely Cu Chi – Saigon.
4. den  Delta řeky Mekong.
5. den  Saigon – Phan Thiet.
6.–11. den  Phan Thiet.
12. den  Odlet do Evropy.

Více na www.fi scher.cz

Miniokruh jižním Vietnamem

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Saigon – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 10 nocí v hotelech cccc, 10x snídani, vstupy dle programu, přepravu 
klimatizovaným autobusem, služby česky mluvícího průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, víza (2 500 Kč) 
  Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu s česky mluvícím 
průvodcem: 10

Přehledné informace

   Plovoucí trhy v deltě řeky Mekong

   Saigon s francouzskou koloniální architekturou

   Tunely Cu Chi z období války ve Vietnamu

   Písečné pláže Phan Thietu

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poznáním přírody
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27224
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Vietnam

Pobytové oblasti › Vietnam
Danang

Vyhlášené moderní středisko ve středním Vietnamu nabízí nádherné písečné pláže, 
luxusní hotelové resorty, restaurace s místními i mezinárodními specialitami. Oblast 
je ideálním východiskem pro výlety do Hoi An či Hue, které jsou zapsány na seznam 
kulturního dědictví UNESCO.

1    Hotel Furama Resort Danang ccccc str. 225

Phan Thiet

Oblíbené letovisko Phan Thiet s krásnými písečnými plážemi vzdálené cca 200 km 
jihovýchodně od Saigonu je vhodné pro klidnou dovolenou a rodiny s dětmi. Hráči 
golfu ocení blízkost 18jamkového golfového hřiště Ocean Dunes Golf Club.

2    Hotel Princess d’Annam Resort & Spa ccccc str. 226
3    Hotel Phu Hai Resort cccc str. 227
4    Hotel Saigon Muine Resort cccc str. 228

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut

1

2-4

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Poloha

Luxusní resort ležící na světoznámé 
pláži China Beach. Klidné prostředí 
v tropické zahradě cca 15 minut 
od centra Danangu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

konferenční místnost, business centrum 
s možností připojení k internetu, obchod 
se suvenýry, restaurace s asijskými 
a mezinárodními specialitami, 
restaurace u pláže se středomořskými 
specialitami, bar, bar u bazénu, lobby 
bar, 3 bazény.
Pláž

Přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, 
ventilátor, vysoušeč vlasů, minibar, 

trezor, TV/sat., telefon, kávovar, balkon 
nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis (zapůjčení raket 
za poplatek). 
Za poplatek: vodní sporty, jóga, 
taiči, nedaleko hotelu golfová hřiště 
Montgomerie Links a Danang Golf Club.
Zábava

Možnost zakoupení výletu do Hue, Hoi An. 
Kurzy vaření vietnamské kuchyně.  
Pro děti

Dětský klub, za poplatek hlídání dětí.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby. 
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.furamavietnam.com

 Aromaterapie, sauna, masáže, jacuzzi

Wellness & spa

  Dvojlůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort se službami na vysoké úrovni

   Krásná písečná pláž v těsné blízkosti hotelu

   Široká sportovní nabídka

   Možnosti výletů do historického Hue a Hoi An

 Oblast Danang / Hoi An Naši klienti hodnotí (28)  4,8
Hotel Furama Resort Danang ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Luxusní hotel ve velmi klidném 
prostředí cca 35 km od letoviska Phan 

Thiet v nejjižnější provincii Vietnamu, 
Binh Thuan.
Vybavení

Recepce, směnárna, 2 restaurace, bar, 
bazény, konferenční místnost.
Pláž

Přímo u pláže se světlým pískem. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
Pokoj

SU: terasa, koupelna/WC, kávovar, trezor, 
vysoušeč vlasů, klimatizace, TV, minibar.

VI: viz SU, privátní bazén, za příplatek. 
Možnost přístupu k internetu.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, volejbal.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
18jamkové golfové hřiště Ocean 
Dunes Golf Club cca 30 minut jízdy 
od hotelu.
Pro děti

Dětský klub, služba hlídání dětí 
(za poplatek).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.princessannam.com

  V hotelu se nachází nádherné spa centrum o rozloze 1 800 m2

  Široká nabídka masáží, procedur a aromaterapií

Wellness & spa

  Suite (SU): 

  Vila (VI): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort s osobním přístupem a tradiční 

vietnamskou pohostinností

   Klidné prostředí u krásné písečné pláže

   Služby wellness centra na vysoké úrovni

 Oblast Phan Thiet Naši klienti hodnotí (25)  5,0
Hotel Princess d’Annam Resort & Spa ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Rozsáhlý hotelový komplex 
v klidném prostředí, obklopený krásnou 
tropickou zahradou. V okolí hotelu 

místní restaurace a obchody. 
Městečko Phan Thiet je vzdáleno
10 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, konferenční 
místnost, obchod se suvenýry, 
restaurace, bar, bazén, bar u bazénu.
Pláž

Přímo u písečné pláže Mui Ne Beach. 
Lehátka a slunečníky zdarma.

Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, vysoušeč 
vlasů, trezor, TV/sat., telefon, minibar
a balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness centrum, tenis 
(osvětlení a zapůjčení raket za 
poplatek), biliár.
Za poplatek: vodní sporty, golf cca
10 minut jízdy.
Pro děti

Dětský klub, možnost hlídání dětí.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, JCB.

www.phuhairesort.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Resort s krásnou tropickou zahradou přímo

u písečné pláže

   Výhodná cenová nabídka

   V okolí místní restaurace 

   Golfové hřiště cca 10 minut jízdy od hotelu

 Oblast Phan Thiet Naši klienti hodnotí (48)  4,2
Hotel Phu Hai Resort cccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Masáže, salon krásy, sauna

Wellness & spa
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Poloha

V klidném prostředí cca 200 km 
od Saigonu. V okolí hotelu místní 

restaurace a obchody. Městečko Phan 
Thiet je vzdáleno cca 10 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bar, noční klub, 
sauna, masáže, kadeřnictví, kosmetika, 
restaurace, obchod se suvenýry, 
bazén.
Pláž

Hotel leží přímo u krásné písečné pláže.
Pokoj

DR: klimatizace, sprcha/WC, trezor, 
telefon, minibar, TV a balkon nebo 
terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: volejbal, tenis (osvětlení za 
poplatek).
Za poplatek: pronájem kol; golf cca
10 minut jízdy.
Zábava

Karaoke, noční klub.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

JCB, AMEX, EC/MC, VISA.

www.saigonmuineresort.com

   Oblíbený hotel vyšší kategorie

   Krásná písečná pláž

   Klidná dovolená

   Místní restaurace v okolí hotelu

 Oblast Phan Thiet Naši klienti hodnotí (38)  4,5
Hotel Saigon Muine Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Blossom Spa s nabídkou masáží a terapií

Wellness & spa
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Poznejte to nejkrásnější
› Indonésie a Singapur
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  Proslulá Senggigi Beach  Terasovitá rýžová políčka

  Supermoderní metropole patří mezi nejbezpečnější města světa

Indonésie – LombokIndonésie – Bali

Singapur

  Sopečná krajina   Nádherné tajemné chrámy

Indonésie – Jáva Indonésie – Bali

I N D O N É S I E
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JAKARTA
Sumatra
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FILIPÍNY

AUSTRÁLIEAUSTRÁLIE

VIETNAM
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Bali

Bangka
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Náš názor

Ostrovní země Indonésie vás okouzlí nádhernou přírodou, plážemi, nabídne 
i 7 000 let starou léčebnou metodu ajurvédu, kterou vyhledávají lidé z celého 
světa. Hinduistický ostrov Bali nabízí nepřeberné množství chrámů, na Jávě můžete 
obdivovat tajemnou krásu dosud aktivních vulkánů. Indonésie si vás doslova získá 
a zajisté sem zamíří vaše kroky opakovaně. Nejčistší a nejbezpečnější město světa 
Singapur vás uchvátí svou velkolepostí a bohatstvím. 

Charakteristika destinace

Indonésie leží v jihovýchodní Asii na více než 17 000 ostrovech vulkanického 
původu. Země je vyhledávána turisty zejména díky bohatému kulturnímu dědictví, 
přírodním unikátům a v neposlední řadě i překrásným písečným plážím s velmi 
kvalitními hotelovými kapacitami. V Indonésii se snoubí komfort moderní civilizace 
s tradiční starobylou kulturou. Místní obyvatelstvo je pohostinné, usměvavé 
a připravené vyjít návštěvníkům kdykoliv vstříc. 
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Zajímavá místa

Bali

Ostrov je typický kouzelným pobřežím, které obklopuje teplé azurové moře. Na Bali 
naleznete nepřeberný počet úchvatných přírodních scenerií, krajinu protkanou 
rýžovými políčky. Zdejší kuchyně je ovlivněna čínskou gastronomií a je velmi chutná 
a cenově dostupná. 

Bali však nejsou pouze pláže, Bali je ostrov bohaté kultury s krásnou krajinou 
a stovkami venkovských vesnic. Bali má jedinečný tanec, hudbu, architekturu, 
chrámy, festivaly a slavnosti. K perlám ostrova patří Ubud s balijským uměním, 
řemesly, tancem a hudbou.

Lombok

Ostrov Lombok oplývá bujnou tropickou vegetací, banánovými a kokosovými 
plantážemi a krásnými liduprázdnými plážemi. K oblíbeným také patří 
výlety na okolní malé ostrůvky s ideálními podmínkami pro potápění 
a šnorchlování. 

Jáva

Nejlidnatější ostrov Indonésie Jáva je kontrastem rušných metropolí a venkovské 
idylky. Na Jávě naleznete vše: přírodní krásy, aktivní vulkány i množství 
pamětihodností. 

Střední Jáva, centrum dřívější kultury ostrova, se pyšní pozoruhodnými místy, 
jako je úžasný chrám Borobudur, chrámový komplex Prambanan či Yogyakarta, 
která je centrem jávské kultury a nabízí spoustu zajímavostí, jako obrovský palác 
sultánů Kraton či vodní palác Taman Sari, jenž byl komplexem kanálů, bazénů 
a paláců.

Trawangan

Trawangan, který je součástí ostrovů Gili na severozápadním pobřeží Lomboku, 
oplývá nádhernými písečnými plážemi s bílým pískem, omývanými průzračně čistou 
vodou. Ostrov si stále uchovává svou identitu a indonéský životní styl, neexistuje 
zde žádná motorizovaná doprava.

Singapur

V luxusní metropoli vedle sebe žijí buddhisté, křesťané, muslimové i hinduisté. 
Najdete zde britskou architekturu, čínskou čtvrť, arabskou část s velkolepými 
mešitami, moderní mrakodrapy, parky a zahrady a v neposlední řadě proslulou 
Orchard Road, známou nákupní ulici. Supermoderní městský stát je vyhlášený 
až sterilní čistotou a téměř nulovou kriminalitou. 
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 Individuální pobyt v moderní metropoli.

Singapore Airlines (SIA) patří mezi 
nejoceňovanější a nejziskovější aerolinie 
na světě. SIA operují dva denní lety 
mezi Frankfurtem a Singapurem, další 
spojení je z Mnichova, Amsterdamu, 
Curychu a Milána. Síť linek ze 
Singapuru dále směřuje především 
do Asie a Austrálie. Jako první letecká 
společnost na světě začaly nasazovat 
v říjnu 2007 na některých svých linkách 
letadlo Airbus A380. 

Na palubě letadla A380 Singapurských 
aerolinií mají cestující možnost letět 
v nejprostornější sedačce ve třídě 

business class na světě, která měří 
86 centimetrů na šířku a je možné ji 
snadno polohovat na zcela ploché 
pohodlné lůžko. Každé sedadlo navíc 
disponuje vlastní 39 cm širokou LCD 
obrazovkou plně vybavenou USB porty. 
Kabiny ve třídě Singapore Airlines Suite 
daleko převyšují první třídu z hlediska 
luxusu. Více prostoru, pohodlí a vlastní 
LCD obrazovku nabízí i nové sedadlo 
v ekonomické třídě, které najdete také 
v letadlech B777-300ER.

Zábavní systém KrisWorld, který najdete 
na palubách letadel Singapore Airlines, 

nabízí cestujícím poslední fi lmové 
novinky, hudbu, výukové programy 
a počítačové hry. Pro příjemné zpestření 
dlouhého letu na palubách letadel 
B777-300ER a A380 naleznete více než 
1 000 druhů zábavy.

Letecká společnost Singapore Airlines 
nabízí klientům zajímavý program 
pobytu v Singapuru, který je oblíbenou 
zastávkou na dlouhé cestě do Asie, 
Austrálie či na Nový Zéland. Klienti tak 
mohou využívat mnoha výhod, které tento 

program nabízí, a mohou si příjemně 
zpestřit dlouhý let do vzdálené destinace.

Podrobné informace o hotelových 
kapacitách a destinaci Singapur 

naleznete na www.visitsingapore.com.

Singapur se Singapore Airlines

  Cena zahrnuje: ubytování bez stravy v hotelu kategorie dle výběru, autobusový 
transfer z letiště do hotelu a zpět, 50% slevu na pokrmy a nápoje uvedené 
na jídelním lístku v hotelové restauraci, bezplatné využití autobusu Singapore 
Airlines SIA hop-on, jehož trasy vedou denně podél nejdůležitějších atrakcí, slevy při 
zakoupení okružních jízd, při pronájmu auta, nákupech, stravování v restauracích, 
na zábavné programy, ošetření v rámci wellness programů; podrobný seznam 
slev je uveden v kuponové brožuře obsahující poukázky na uváděné služby, kterou 
klienti obdrží po svém příletu do Singapuru; volné vstupy: na ostrov Sentosa, 
do singapurské zoo, do Chinatown Heritage Centre, do ptačího parku Jurong, 
do národní zahrady orchidejí, projížďka lodí po řece
  Klienti mohou vybírat z několika kategorií ubytování:

Kategorie A – hotely ccc – Royal, Grand Chancelor
Kategorie B – hotely cccd – Royal & Queens, Grand Pacifi c 
Kategorie C – hotely cccc – Furama River Front, Miramar
Kategorie D – hotely ccccd – Furama City Centre, Rendezvous, Grand Hotel Singapore 
Kategorie E – hotely ccccc – Carlton Hotel Singapore, Park Hotel Clarke Quay
Kategorie F – hotely cccccd – Orchard Hotel, Hard Rock Hotel Singapore
Kategorie G – hotely ccccc – Marina Mandarin Singapore
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění

Přehledné informace

   Metropole s moderními stavbami

   Zajímavý program zahrnující vybrané vstupy

   Nepřeberné množství nákupů

   Slevy ve vybraných restauracích

  Kultura
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1. den  Odlet z Prahy.
2. den  Přílet na Bali.
3. den  Volný den, pobyt u moře.

4. den  Bali – Jáva/Yogyakarta, 
Prambanan.
5. den  Jáva – Borobudur.

6. den  Východní Jáva.
7. den  Vulkány ostrova Jáva, přelet 
na Bali.
8. den  Volný den, pobyt u moře.
9. den  Batubulan, Klungkung,
jeskyně Goa Lavah, Tenganan, 
Candidasa.
10. den  Vodní palác Tirtagangga, 
chrámový komplex Besakih, 
Lovina.
11. den  Klášter Banjar, jezero 
Bratan, Mengwi, chrám Tanah Lot.
12. den  Plavba na ostrov Trawangan.
13.–14. den  Volný den, pobyt 
u moře.
15. den  Plavba na Lombok, volný den, 
pobyt u moře.
16. den  Volný den, pobyt u moře.
17. den  Odlet do Evropy.

Více na www.fi scher.cz

1. den  Odlet z Prahy.
2. den  Přílet na Bali, transfer do Ubudu.
3. den  Ubud, Batubulan, Celuk, Mengwi.

4. den  Holly Spring/Sebat, 
Gunung Kawi, Kintamani, Besakih, 
Candidasa.

5. den  Vodní palác Tirtagangga,
vnitrozemí s rýžovými políčky, 
Candidasa.
6. den  Jižní část ostrova Bali, transfer 
do hotelu Sanur Beach cccc.
7.–11. den  Volný program, pobyt 
u moře.
12. den  Odlet do Prahy.

Více na www.fi scher.cz

 Exotický ostrov s množstvím hinduistických chrámů, bohatou tropickou vegetací a písečnými plážemi.

Počet dní   12Bali – ostrov úsměvů

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Denpasar – Praha, přelety 
a transfery dle programu, letištní taxy a další poplatky, 4 noci během okruhu 
v hotelech ccc, 6 nocí v hotelu cccc, 10x snídani, 4x oběd po dobu okruhu, 
vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným autobusem, služby česky 
mluvícího průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, spropitné, víza (900 Kč) 
  Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu s česky mluvícím 
průvodcem: 2

Přehledné informace

  Tanah Lot – hinduistický chrám na skalním útesu

  Chrám Besakih na úpatí vulkánu Gunung Agung

  Terasovitá rýžová políčka ve vnitrozemí ostrova

   Tirtagangga – královské lázně obklopené 

rýžovými políčky a tropickou džunglí

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Památky

Sanur

Celuk

Denpasar
Batubulan

Candidasa

Tenganan

Ubud

Batur
Besakih

 Ostrovní ráj, kde se mísí kulturní vliv buddhismu, hinduismu a islámu. 

Počet dní  17Přírodní krásy indonéských ostrovů

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Denpasar, Lombok – Praha, 
přelety a transfery dle programu, letištní taxy a další poplatky, 14 nocí 
v hotelech cccc, 1 noc v hotelu cc, 15x snídani, 4x oběd po dobu okruhu 
na Bali, vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným autobusem, služby 
česky mluvícího průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, víza (900 Kč)
  Minimální počet účastníků pro uskutečnění zájezdu s česky mluvícím 
průvodcem: 10

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Vulkány na ostrově Jáva

   Buddhistický chrám Borobudur na ostrově Jáva

   Bílé pláže ostrova Trawangan a podmořský svět 

souostroví Gili

   Hinduistické chrámy na Bali

   Panenský ostrov Lombok s krásnými plážemi

  Za poznáním přírody Přehledné informace
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Pobytové oblasti › Indonésie a Singapur

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Ostrov Bali

K nejluxusnějším přímořským letoviskům hinduistického ostrova Bali patří Nusa Dua 
s přepychovými resorty se službami na vysoké úrovni. Oblíbenými středisky jsou 
méně rušný Sanur a Jimbaran s místními obchody a restauracemi. 

1      Hotel Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc str. 235
2   Hotel Nikko Bali Resort & Spa ccccc str. 236
3    Hotel Melia Benoa cccc str. 237
4   Hotel Sanur Beach cccc str. 238
5    Hotel Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc str. 239
6    Hotel Club Bali Mirage cccd str. 240

Ostrov Trawangan

Ostrov lemovaný krásnými plážemi s bílým pískem se nachází několik minut 
plavby z ostrova Lombok. Hlavní ulice ostrova je lemována bary a restauracemi.  
Z Trawanganu se pořádají výlety za potápěním a šnorchlováním na další ostrovy 
souostroví Gili, kde jsou pro tyto aktivity ideální podmínky.

7    Hotel Villa Grasia ccc str. 242

Ostrov Lombok

Lombok je nádherný tropický os trov dosud nedotčený masovou turistikou. 
K nejkrásnějším plážím patří Kuta v jižní části ostrova, která uspokojí milovníky 
klidné dovolené. K oblíbeným plážím patří také Senggigi s tmavým pískem, v jejímž 
okolí se nachází místní restaurace a obchody.

8    Hotel The Santosa Villas & Spa Resort cccc str. 242
9    Hotel Novotel Lombok cccc str. 241

I N D O N É S I E

SINGAPUR

JAKARTA

Sumatra

MALAJSIE

Sumbawa
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Jáva

Bali

Bangka

T I C H Ý

O C E Á N

00 500 km500 km

Indonésie a Singapur

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut

1–6
7

8–9



Poloha

Luxusní hotelový resort s tropickou 
zahradou v klidném prostředí letoviska 
Nusa Dua. Nákupní galerie cca 
10 minut jízdy.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 
3 bary, konferenční místnost, obchody 
se suvenýry, salon krásy, směnárna, 
půjčovna aut, bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky.
Pláž

Přímo u pláže s bílým pískem. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, minibar, telefon, TV/sat., 
trezor a balkon nebo terasa.

SUSTG: viz DRX, prostornější, ložnice 
v patře.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, volejbal, aquaaerobik, 
stolní tenis.
Za poplatek: 2 tenisové kurty, squash, 
badminton, sauna, vodní sporty 
na pláži (windsurfi ng, šlapadla, kajaky, 
šnorchlování).
Zábava

Bohatý animační program v hotelu.
Pro děti

Dětské hřiště.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.meliabali.com

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Suite duplex s ložnicí (SUSTG): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Resort vhodný pro náročnou klientelu

   Doporučujeme pro rodiny s dětmi

   Široká sportovní nabídka

   Klidné prostředí

 Ostrov Bali – Nusa Dua Naši klienti hodnotí (88)  4,9
Hotel Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum Yhi v hotelu
  Různé druhy masáží (relaxační, antistresová)

Wellness & spa

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 235
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Luxusní resort na krásném, klidném 

místě na útesu s výhledem na Indický 
oceán. Obchodní centrum cca 15 minut 
jízdy od hotelu (shuttle bus zdarma).
Vybavení

Recepce, několik restaurací vč. čínské, 
japonské a restaurace s asijskými 
specialitami, bar u bazénu, pub, 
4 propojené bazény, konferenční místnost,
business centrum, sauna, jacuzzi, 
obchod se suvenýry, výtah na pláž.
Pláž

Krásná písečná pláž. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma.

Pokoj

DR: klimatizace, telefon, TV, kávovar, 
vysoušeč vlasů, minibar, trezor, 
koupelna/WC a balkon.
DRSVO: viz DR, výhled na moře.
DRBFO: viz DR, výhody „Nikko Club“: 
snídaně v oddělené restauraci, 
odpolední čaj, občerstvení, večerní 
koktejl, privátní bazén. 
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: 3 tenisové kurty, vodní 
sporty na pláži, cca 10 minut jízdy 
od hotelu 18jamkové golfové hřiště.  

Pro děti

Dětský bazén. Dětský klub Jungle Camp 
(za poplatek).  
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokoji. 
Platební karty

AMEX, Diners Club, EC/MC, VISA.

www.nikkobali.com

  Luxusní Mandara Spa
  Nabídka tradičních asijských procedur, masáží a terapií
  Osm luxusních spa vil v tropické zahradě

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj s výhledem na moře /
dvoulůžkový pokoj Nikko Club 
Beachfront (DR/DRSVO/DRBFO):  

 / 
  Rodinný pokoj (FR): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotelový servis na vysoké úrovni

   Klidné prostředí

   Dětský klub Jungle Camp s širokou nabídkou 

aktivit

   Za poplatek možnost využívat služeb „Nikko Club“

   Luxusní Mandara Spa v tropické zahradě

 Ostrov Bali – Nusa Dua Naši klienti hodnotí (76)  4,8
Hotel Nikko Bali Resort & Spa ccccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Klidné prostředí střediska Tanjung 
Benoa. Nedaleko tradiční rybářská 
vesnička, tržiště, golfové hřiště, 
obchodní centrum. Hlavní město 
Denpasar je vzdáleno 35 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

2 bary, obchod se suvenýry, business 
centrum, bazén.
Pláž

Přímo u malé písečné pláže. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma.
Pokoj

DRPRE: koupelna/WC, klimatizace, 
telefon, TV, trezor, minibar, možnost 
připojení k internetu, vysoušeč vlasů, 
kávovar.
JSSTE: viz DRPRE, služby Executive 
Gold Package.
Stravování

Viz program Blue Package.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, squash, kánoe, stolní 
tenis, biliár.
Za poplatek: potápění.
Zábava

Denní i večerní zábavné programy.
Pro děti

Dětský klub (4–12 let), dětský bazén. 
Hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.meliabenoa.solmelia.com

  Dvoulůžkový pokoj premium 
(DRPRE): 

 / 
  Junior suite executive (JSSTE): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Menší hotel s osobním přístupem

   Klidná dovolená

  All inclusive v ceně 

  Ubytování v pokojích premium
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické nápoje (víno a místní alkoholické nápoje – gin, vodka, whisky, rum) 
a nealkoholické nápoje
  Kanoistika, šnorchlování, surfi ng
  Squash, vodní pólo, plážový volejbal, stolní tenis, biliár, open air aerobik
  Tradiční kulturní show „cabaret show“

  Všechny výhody programu Blue Package
  Minibar (pivo, džusy, nealkoholické nápoje)
  Pokojový servis
  Výběr z à la carte menu
  Čistírna bez poplatku (4 ks osoba/den)
  Ubytování v pokoji junior suite executive
  Masáž zdarma (při pobytu na 5 a více nocí)
  Sleva 30 % na dovážené nápoje
  Přístup k internetu bez poplatku
  VIP přístup

Program Blue Package 

Program Executive Gold Package

 Ostrov Bali – Tanjung Benoa Naši klienti hodnotí (66)  4,3
Hotel Melia Benoa cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum
  Masáže, terapie, sauna

Wellness & spa
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Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Poloha

Hotel vyšší kategorie s krásnou 
tropickou zahradou v centru letoviska 
Sanur. V okolí místní obchůdky 
a restaurace.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, několik 
restaurací a barů, směnárna, 
24hod. pokojový servis, salon krásy, 
konferenční místnost, dětský koutek, 
lékařská služba, obchod se suvenýry, 
business centrum, 2 bazény, bar 
u bazénu.
Pláž

Přímo u pláže se světlým pískem. 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
Pokoj

DRS: telefon, TV, kávovar, minibar, 

klimatizace, balkon, vysoušeč vlasů, 
koupelna/WC.
DRX: viz DRS, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu nebo menu. Možnost 
dokoupení programu all inclusive 
(od 1. 4. 2014).
Sportovní nabídka

Zdarma: badminton.
Za poplatek: tenis, pronájem kol, vodní 
sporty na pláži. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský koutek.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.sanurbeachhotelbali.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodný hotel vyšší kategorie

   Příjemné prostředí tradiční vesnice Sanur

   Široká sportovní nabídka

   Možnost dokoupení all inclusive

 Ostrov Bali – Sanur Naši klienti hodnotí (80)  4,1
Hotel Sanur Beach cccc

 Jednotlivci a mladí

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

238

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

Program all inclusive

  Spa centrum s nabídkou zábalů, masáží (relaxační, antistresové) a aromaterapie

Wellness & spa
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Elegantní resort v balijském stylu 
s tropickou zahradou v klidném prostředí 
místní rybářské vesnice Jimbaran. V okolí 
hotelu místní restaurace a obchody.
Vybavení

Recepce, lobby bar, bazén, bar 
u bazénu, obchod se suvenýry, 
3 restaurace, konferenční místnost. 

Pláž

Přímo u krásné písečné pláže. Lehátka, 
slunečníky a plážové osušky (zdarma).
Pokoj

DRS: telefon, TV, kávovar, klimatizace, 
balkon nebo terasa, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů.
DRX: viz DRS, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo menu. Možnost 
dokoupení programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár.
Zábava

Hotel pořádá občasné tematické večery.

Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.keratonjimbaranresort.com

  Dvoulůžkový pokoj superior /
dvoulůžkový pokoj de luxe 
(DRS/DRX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Resort v balijském stylu u krásné písečné pláže

   Klidné prostředí 

   Možnost programu all inclusive

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu 
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Odpolední čaj (kromě pátku, 15.00–17.00 hod.)
  Stolní tenis

Program all inclusive

 Ostrov Bali – Jimbaran Naši klienti hodnotí (56)  4,4
Hotel Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

239

In
d

o
n

é
si

e
 a

 S
in

g
a

p
u

r



Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Hotel s tropickou zahradou v klidném 
prostředí. Obchodní oblast Galleria 
Nusa vzdálena 10 minut jízdy (zdarma 
hotelový autobus).
Vybavení

Recepce, několik restaurací (hlavní 
restaurace otevřena 24 hodin denně), 
bar, bazén. Možnost využití lázeňských 

služeb centra Thalasso v nedalekém 
hotelu Grand Mirage Resort & Thalasso 
Bali.
Pláž

Přímo u malé písečné pláže. Lehátka
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DRX: sprcha/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV, telefon, trezor, malá 
lednice, balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní sporty – 
windsurfi ng, plachetnice, kánoe, 

šnorchlování, tenis v sousedním hotelu 
Grand Mirage Resort & Thalasso Bali 
(osvětlení za poplatek).
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty.
Zábava

Občasné zábavné večery.
Pro děti

Dětský bazén a klub (3–12 let). Hlídání 
dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, JCB.

www.clubbalimirage.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehké občerstvení během dne
  Odpolední káva/čaj
  Nealkoholické nápoje a místní alkoholické nápoje (11.00–24.00 hod.)
  Tenis (bez osvětlení) v sousedním hotelu Grand Mirage Resort & Thalasso Bali
  Sleva 10 % ve spa hotelu Grand Mirage Resort & Thalasso Bali

Wellness & spa

Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Bohatý program all inclusive

   Klidná dovolená 

 Ostrov Bali – Tanjung Benoa Naši klienti hodnotí (68)  4,2
Hotel Club Bali Mirage cccd

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Hotelový komplex ve velmi klidném 
prostředí jižní části ostrova Lombok. 
Místní osada Kuta je vzdálena
cca 5 minut jízdy.
Vybavení

Recepce se směnárnou, 2 restaurace, 
bar, bar u pláže, bazén, obchod se 
suvenýry, business centrum.
Pláž

Krásná písečná pláž u hotelu. Lehátka
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DRS: klimatizace, trezor, minibar, TV, 
vysoušeč vlasů, koupelna/WC. 
DRX: viz DRS, terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu. Večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis.
Za poplatek: vodní sporty, potápění,  
šnorchlování.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.novotel.com/gb/hotel-0571-
novotel-lombok/index.shtml

  Dvoulůžkový pokoj superior /
dvoulůžkový pokoj de luxe 
(DRS/DRX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Nádherná písečná pláž

   Klidné prostředí

   Bohaté sportovní vyžití

 Ostrov Lombok – Kuta Beach Naši klienti hodnotí (68)  4,8
Hotel Novotel Lombok cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Komplex bungalovů v tropické 
zahradě. Klidné prostředí na ostrově 
Trawangan (součást ostrovů Gili) cca 
1 km od severozápadního pobřeží 
Lomboku. Nedaleko hotelu obchody, 
bary a restaurace.

Vybavení

Recepce se směnárnou, bazén, 
restaurace, bar, nabídka masáží.
Pláž

Pláž s bílým pískem vzdálena 
cca 50 m.
Pokoj

DR: terasa, klimatizace, minibar, 
TV, telefon, trezor, kávovar, 
vysoušeč vlasů, osušky na pláž, 
koupelna/WC.
FR: viz DR, za příplatek.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: potápění a šnorchlování.

Zábava

Občasná živá hudba. Možnosti zábavy 
nedaleko hotelu.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.villagrasia-lombok.com

Hotel The Santosa Villas & Spa Resort cccc

 Pro páry

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Krásná pláž s bílým pískem

   Klidné prostředí

   Ideální podmínky pro potápění a šnorchlování

   Rodinná atmosféra

Hotel Villa Grasia ccc

Poloha

Resort vyšší kategorie v klidném 
prostředí u pláže. Místní obchody 
a restaurace v okolí hotelu.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, bar, 

2 restaurace, obchod se suvenýry, 
business centrum, bazén.
Pláž

Přímo u pláže Senggigi Beach 
s tmavým pískem. Lehátka a slunečníky 
za poplatek.
Pokoj

DR: TV, klimatizace, minibar, koupelna/
WC, vysoušeč vlasů a balkon nebo 
terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenis, stolní tenis, 
šnorchlování, potápění.

Pro děti

Dětský klub.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.santosavillas.com
   Klidná dovolená

   Přímo u písečné pláže Senggigi

   Restaurace a obchody v okolí hotelu

 Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Ostrov Lombok – Senggigi Beach Naši klienti hodnotí (46)  4,2

 Ostrov Trawangan – Gili Naši klienti hodnotí (48)  4,5

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Spa centrum s nabídkou masáží a různých procedur

Wellness & spa
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  Krásné písečné pláže

  Moderní 
Petronas 
Towers

  Možnost pozorovat orangutany 
v Sepiloku

  Historická 
perla 
Malajsie

Poznejte to nejkrásnější
› Malajsie
Ostrov Langkawi

Kuala Lumpur

Ostrov Borneo

Melaka
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Mozaika kultur s vůní koření
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Náš názor

Malajsie patří mezi nejvyhledávanější a nejmodernější země jihovýchodní Asie.
Oplývá množstvím přírodních krás, hor, národních parků a nádherných pláží. 
V zemi naleznete také množství historických památek. Od slavné Melaky, kde je 
stále cítit atmosféra holandských a portugalských vlivů, po Penang s koloniální 
čtvrtí a malebnými čínskými chrámy. 

Charakteristika destinace

Malajsii tvoří dvě části. Poloostrovní část je tvořena dlouhým pruhem země 

ve tvaru pásu a zabírá přibližně 40 % území. Zde najdete místa pokrytá 
panenskými lesy v národním parku Taman Negara. Severní část ostrova Borneo 
zabírají dva státy Malajsie, Sabah a Sarawak. 

Pro Malajsii je typické tropické podnebí, horké a vlhké po celý rok. Ostrov Borneo 
je v období od listopadu do února ovlivňován severovýchodním monzunem. 
V ostatních měsících se vyskytují krátké přeháňky. Východní pobřeží poloostrovní 
části je zasahováno vlnou monzunů v období od listopadu do února. Západní 
pobřeží má nejvíce srážek od května do října.

› Malajsie
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Malajsie se vyznačuje pestrým složením obyvatelstva. Žijí zde zejména Malajci 
a Číňané. V poloostrovní části země žijí dosud původní domorodí obyvatelé Orang 
Asli. Jedno mají tyto oblasti společné pro všechny národnosti, a to ochotu a nikdy 
nekončící úsměvy. Státním náboženstvím je islám, ale svoboda vyznání je zaručena. 
Číňané vyznávají taoismus a buddhismus, Indové jsou převážně hinduisté, 
křesťanství je rozšířeno především na malajském Borneu.

Zajímavá místa 

Kuala Lumpur

Hlavní město Kuala Lumpur je jednou z nejmodernějších metropolí jihovýchodní Asie. 
Velkoměsto je plné kontrastů, nad několikaproudými dálnicemi se tyčí mrakodrapy, 
v těsném sousedství stojí čínské domy a koloniální architektura. Dominantou města je 
bezesporu Petronas Towers, dlouhou dobu nejvyšší budova světa.

Melaka

Melaka, ležící cca 150 km jižně od Kuala Lumpuru, je považována za historický 
klenot Malajsie. V minulosti byla významným přístavem a dodnes zde naleznete 
stopy koloniální minulosti.

Cameron Highlands

Jeden z nejoblíbenějších cílů návštěvníků Malajsie se nachází severovýchodně od 
hlavního města. Obdivovat můžete malebné přírodní scenérie, čajové plantáže, 
bohatou tropickou vegetaci.

Ostrov Borneo 

Borneo láká především milovníky přírody. K nejzajímavějším místům malajské části 
ostrova patří národní park Kota Kinabalu s nejvyšší horou Malajsie (4 095 m n. m.) 
a množstvím endemických druhů rostlin a živočichů. 

K dalším lákavým cílům návštěvníků ostrova patří útulek v Sepiloku, kde můžete 
pozorovat orangutany v jejich přirozeném prostředí.

Praktické tipy

Země je vyhlášena vynikající kuchyní. Můžete okusit spoustu chutných čínských, 
indických a malajských jídel. Malajsie patří mezi nákupní ráje, cenová úroveň je 
nižší než v Evropě, naleznete zde široké spektrum nákupních možností od velkých 
nákupních center po malé obchody a tržiště, kde je zvykem smlouvat. V Malajsii se 
koná množství festivalů a slavností. K nejznámějším patří Moon Cake festival v září, 
při kterém se jedí měsíční koláče a svítí barevné papírové lampiony. V říjnu se 
v Kuala Lumpuru a Penangu konají oslavy, při nichž se chodí po rozžhaveném uhlí.
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Pobytové oblasti › Malajsie

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Ostrov Langkawi

Tropický ostrov nedaleko hranic s Thajskem je ideálním místem pro strávení 
exotické dovolené. Obdivovat zde můžete krásné písečné pláže, bujnou tropickou 
vegetaci, mangrovové porosty. 

1     Hotel The Datai ccccc str. 251
2     Hotel Berjaya Langkawi Resort cccc str. 252

Ostrov Pangkor Laut

Ostrov ležící nedaleko západního pobřeží, severně od hlavního města Kuala Lumpur, 
nabízí nádherné písečné pláže a klidné, romantické prostředí. 

4     Hotel Pangkor Laut Resort ccccc str. 248

Ostrov Gaya

Tropický ostrov Pulau Gaya s krásnými písečnými plážemi, ležící cca 15 minut 
plavby od ostrova Borneo, je součástí mořského parku Tunku Abdul Rahman Marine 
Park.  Zdejší moře nabízí ideální podmínky pro potápění a šnorchlování.

6     Hotel Gaya Island Resort ccccc str. 250

Ostrov Penang

Ostrov Penang, ležící u severozápadního pobřeží Malajsie, je proslulý zejména svým 
kulturním dědictvím, kde se mísí čínské, malajské, indické i evropské koloniální 
vlivy. V hlavním městě Georgetown se můžete procházet malebnými uličkami či 
ochutnat delikatesy v některé z vyhlášených restaurací.

3     Hotel Holiday Inn Resort cccc str. 252

Ostrov Borneo

Malajská část ostrova Borneo nabízí nejen nepřeberné množství přírodních krás 
a zajímavostí, ale také krásné písečné pláže v oblasti Kota Kinabalu. Hráči golfu 
ocení kvalitní golfové hřiště.

5     Hotel Nexus Resort & Spa Karambunai ccccc str. 249
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 Poloha

Hotel v centru Kuala Lumpur nedaleko 
Čínské čtvrti a zábavního centra Bintang 
Walk.

Vybavení

Recepce, 3 restaurace, bar Blue Chip 
Lounge v 11. podlaží, bar u bazénu, 
bazén, obchod se suvenýry, 
business centrum, konferenční 
místnost.
Pokoj

DRX: klimatizace, telefon, TV, minibar, 
kávovar, trezor, vysoušeč vlasů, 
koupelna/WC. 
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.

Zábava

Možnosti zábavy a nákupů v centru 
města.
Pro děti

Na vyžádání služba hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.swissgarden.com/hotels/sghkl

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel s výhodnou polohou v centru města

   V blízkosti nákupní a zábavní centrum Bintang Walk

   Cenově výhodná nabídka

 Oblast Kuala Lumpur Naši klienti hodnotí (36)  4,2
Hotel Swiss Garden Hotel & Residences cccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

 Jednotlivci a mladí

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  V hotelu se nachází Samsara Spa s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

 Pobyt v hlavním městě Malajsie.

Počet dní  12

1. den  Odlet z Prahy do Kuala Lumpur.
2. den  Přílet do Kuala Lumpuru, 
transfer do hotelu, ubytování.
3. den  Půldenní prohlídka města. 
4. den  Po snídani odjezd do hotelu 
na pobřeží, pobyt u moře.

5.–11. den  Pobyt u moře.
12. den  Transfer na letiště, 
odlet do Prahy.

Více na www.fi scher.cz

Kuala Lumpur

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Kuala Lumpur – Praha, letištní 
taxy a další poplatky, 10 nocí v hotelu dle výběru, 12x snídani, přepravu 
klimatizovaným autobusem či mikrobusem, služby anglicky mluvícího 
průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění
  Minimální počet účastníků: 2

Přehledné informace

   Moderní mrakodrapy

  Elegantní Petronas Towers

  Čínská čtvrť

  Ideální nákupní možnosti 

  Kultura
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Poloha

Luxusní vilový resort v klidném prostředí 
ostrova Pangkor Laut, ležícího na 
západním pobřeží severně od Kuala 
Lumpur.

Vybavení

Recepce, 4 restaurace, 2 bary, 
2 bazény, obchod se suvenýry, 
konferenční místnosti, 
kadeřnictví.
Pláž

Přímo u krásné písečné pláže. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DRGVO: klimatizace, TV, telefon, balkon 
nebo terasa, trezor, vysoušeč vlasů, 
koupelna/WC.

Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, squash, jóga.
Za poplatek: vodní sporty, taiči, rybaření, 
šnorchlování; cca 15 minut jízdy 
z přístavu Lumut se nachází 18jamkové 
golfové hřiště The Damai Laut Golf & 
Country Club.
Zábava

Hotel nabízí možnosti výletů do okolí, 
plavby při západu slunce.
Pro děti

Hotel zajišťuje službu hlídání dětí 
(za poplatek).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.pangkorlautresort.com

  V resortu se nachází Spa Village Pangkor Laut s širokou nabídkou masáží, 
procedur a terapií

Wellness & spa

  Dvojlůžkový pokoj s výhledem 
do zahrady (DRGVO): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort s kvalitními službami

   Přímo u krásné písečné pláže

   Klidné prostředí 

   Bujná tropická vegetace

   Vynikající kuchyně

 Ostrov Pangkor Laut Naši klienti hodnotí (28)  4,9
Hotel Pangkor Laut Resort ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 330 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel se nachází v klidném prostředí 
cca 30 km od střediska Kota Kinabalu.
Vybavení

Recepce, několik restaurací, spa, 
business centrum, obchod se suvenýry, 
3 bazény, bar u bazénu, bar u pláže. 
Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.
Pláž

Přímo u krásné 6kilometrové písečné 
pláže s jemným pískem.

Pokoj

DRX: klimatizace, telefon, minibar, 
možnost přístupu k internetu, TV, rádio, 
vysoušeč vlasů, trezor, koupelna/WC.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, fi tness. tenis, 
squash.
Za poplatek: vodní sporty, u hotelu se 
nachází 18jamkové golfové hřiště. 
Zábava

K dispozici bar s živou hudbou, karaoke.
Pro děti

Dětský klub a hřiště, dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.nexusresort.com

   Luxusní resort v klidném prostředí

  Golfové hřiště v těsném sousedství resortu

  V blízkosti exotické prostředí s deštným pralesem

  Krásná písečná pláž

 Ostrov Borneo / Kota Kinabalu Naši klienti hodnotí (46)  4,7
Hotel Nexus Resort & Spa Karambunai ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Spa centrum s širokou nabídkou masáží a procedur
  Sauna, parní sauna

Wellness & spa
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Poloha

Hotelový resort v klidném prostředí 
ostrova Pulau Gaya, který je součástí 
mořského parku Tunku Abdul Rahman 
Marine Park. Transfer do přístavu cca 
15 minut, následně lodí cca 15 minut.
Vybavení

Recepce, bazén, obchod se suvenýry, 
několik restaurací a barů, konferenční 
místnost. 

Pláž

Přímo u písečné pláže. Lehátka 
a slunečníky v zahradě zdarma.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV, telefon, trezor, minibar 
a terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, jóga. 
Za poplatek: vodní sporty, rybaření, 
potápění.
Zábava

Možnosti výletů za rybařením, 
šnorchlováním, plavby při západu slunce.

Pro děti

Dětský bazén. Na vyžádání 
možnost zajistit službu hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.

Platební karty

EC/MC, VISA.

www.gayaislandresort.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort v klidném prostředí ostrova Pulau 

Gaya

   Ideální podmínky pro potápění a šnorchlování

   Bujná tropická vegetace

   Vynikající kuchyně

   Spa centrum v unikátním prostředí mangrovových 

porostů

 Ostrov Pulau Gaya / Borneo Naši klienti hodnotí (48)  4,8
Hotel Gaya Island Resort ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa Village Gaya Island s nabídkou masáží a procedur, které se nachází 
v unikátním prostředí mangrovových porostů

Wellness & spa
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Poloha

Luxusní resort obklopený bujnou 
vegetací okolního deštného pralesa 
v klidné části severozápadního pobřeží 
Langkawi. Město Kuah s obchody 
a restauracemi vzdáleno cca 30 minut 
jízdy.
Vybavení

Recepce, restaurace, thajská restaurace, 
restaurace u pláže, 2 bazény, knihovna, 
butik, lobby bar, konferenční místnost.

Pláž

Přímo u krásné písečné pláže. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, 
kávovar, TV, DVD, možnost připojení 
k internetu, telefon, trezor a balkon.
VI: viz DRX.
VIPP: viz VI, privátní bazén.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis.
Za poplatek: zapůjčení kol, vodní sporty 
na pláži, cca 5 minut jízdy 18jamkové 
golfové hřiště. 
Pro děti

Možnost hlídání dětí (za poplatek).

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

AMEX, EC/MC, VISA, JCB, Diners Club.

www.thedatai-langkawi.com

   Luxusní resort vhodný pro náročnou klientelu

   Klidné prostředí

   Nádherná tropická vegetace

   Krásná písečná pláž v bezprostřední blízkosti hotelu

   Golfové hřiště nedaleko hotelu

 Ostrov Langkawi Naši klienti hodnotí (48)  4,8
Hotel The Datai ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

251

  Dvoulůžkový pokoj de luxe / vila / vila 
s privátním bazénem (DRX/VI/VIPP): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Spa s bohatou nabídkou masáží, procedur a terapií

Wellness & spa
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Dítě   za zvýhodněnou cenu

Poloha

Hotelový komplex v centru Batu 
Ferringhi na severním pobřeží ostrova 
Penang, v okolí obchody a místní 
restaurace. Hlavní město ostrova 
Georgetown je vzdáleno cca 18 km.

Vybavení

Recepce se směnárnou, bazén, 
restaurace, bar, business centrum, 
konferenční místnosti, obchod se 
suvenýry, masáže, manikúra/pedikúra.
Pláž

Písečná pláž u hotelu. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

DR: klimatizace, kávovar, TV, trezor, 
koupelna/WC.
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
beach volejbal, pronájem kol.
Zábava

Příležitostné zábavné večery s živou 
hudbou.

Pro děti

Dětský klub.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.ichotelsgroup.com/
holidayinnresorts/hotels/us/en/

penang/penmy/hoteldetail

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel vyšší kategorie přímo u písečné pláže

   Vynikající místní restaurace v okolí hotelu

   Hlavní město Georgetown s historickými 

zajímavostmi vzdáleno cca 30 minut

 Ostrov Penang / Batu Ferringhi Beach Naši klienti hodnotí (66)  4,2
Hotel Holiday Inn Resort cccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

 Jednotlivci a mladí

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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 Ostrov Langkawi Naši klienti hodnotí (84)  4,4
Hotel Berjaya Langkawi Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Poloha

Hotel v malajském stylu v klidném 
prostředí na západním pobřeží ostrova 
Langkawi. Město Kuah s obchody 
a restauracemi vzdáleno 
cca 15 minut jízdy.
Vybavení

Recepce se směnárnou, kavárna, 

několik restaurací a barů, konferenční 
místnosti, bazén, jacuzzi.
Pláž

Přímo u písečné pláže. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

DR: klimatizace, TV, trezor, minibar, 
kávovar, vysoušeč vlasů, balkon, 
koupelna/WC.
DRS: viz DR, prostornější.
BGWR: viz DRS, nad vodou (není přímý 
vstup do moře).
Stravování

Snídaně formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: tenis, rybaření, vodní sporty 
na pláži, windsurfi ng, plážový volejbal, 
potápění, pronájem kol. 
Zábava

Hotel nabízí množství výletů a aktivit –
plavby při západu slunce, plavby 
na kajaku mangrovovými porosty, 
pozorování ptactva, kurzy batiky.

Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, dětský klub.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.berjayahotel.com

   Krásná písečná pláž 

   Klidné prostředí

   Vhodné pro rodinnou dovolenou

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

  Dvoulůžkový pokoj superior /
chatky nad vodou (DRS/BGWR):

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  V hotelu se nachází Ayura Spa, které nabízí tradiční malajské procedury a masáže

Wellness & spa
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  Hlavní město ostrova s pobřežní promenádou, muzeem Blue Penny a bohatým 
tržištěm

  Lemují celý ostrov

Poznejte to nejkrásnější
› Mauricius
Port Louis

Krásné písečné pláže
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  18jamkové golfové hřiště 
s nádherným výhledem na oceán 

  Botanická zahrada s roztodivnými 
exotickými rostlinami

  Na Mauriciu se pěstuje velké 
množství cukrové třtiny

  Oblast s půdou s několika odstíny 
barev

Paradise Golf Club

Pamplemousse Cukrová třtina

Chamarel

M A U R I C I U S

PORT LOUIS

Mahébourg

Coin de Mire

Île Plate
Île aux Serpents

I N D I C K Ý
O C E Á N

00 15 km15 km
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Náš názor

Při vyslovení jména Mauricius nás samozřejmě hned napadne modrá, ať už se 
jedná o proslulý modrý mauricius, či širý Indický oceán, který oplývá všemi odstíny 
této barvy. Pobřeží je chráněno korálovými útesy, na své si tedy přijdou i milovníci 
potápění a šnorchlování, vyznavači vodních sportů a rybaření. Nechte se hýčkat 
luxusními hotely, vynikající kuchyní a ochotným a přátelským personálem.

Charakteristika destinace

Ostrov Mauricius leží v Indickém oceánu necelých 200 kilometrů od Réunionu, 
charakter ostrova i obyvatelstva je však zcela odlišný. Vulkanický ostrov Mauricius, 
který je součástí ostrovů Maskarény, se rozkládá na území cca 1 800 km2, žije zde 
přibližně milion obyvatel. Ostrov je lemován nádhernými plážemi s jemným světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře, tudíž je vhodný pro dovolenou rodiny s dětmi.
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Korálové útesy a bělostné pláže

› Mauricius



Hlavní příjmy ostrova plynou z textilního průmyslu, pěstování cukrové třtiny 
a cestovního ruchu, který zde podléhá velmi přísným měřítkům a předpisům, tak 
aby destinace nebyla zničena masovým přílivem turistů.Ostrov si tak právem získal 
pověst exkluzivní destinace, standard poskytovaných ubytovacích služeb patří 
k nejvyšším na světě.

Složení obyvatel ostrova je velmi pestré, od jeho objevení v 16. století sem připlulo 
mnoho osadníků z různých koutů světa, spatřit zde můžete potomky Indů, Číňanů, 
Kreolů, Afričanů, Evropanů i Malajců, kteří zde žijí ve vzájemné shodě.

Po celém ostrově se můžete bezpečně pohybovat sami díky spolehlivé síti místní 
dopravy, dále taxi či pronajatým vozem, který je možno zapůjčit kdekoli na ostrově.

Zajímavá místa

Při návštěvě Mauricia byste neměli vynechat prohlídku hlavního města Port Louis, 
které se pyšní rušným přístavem, čínskou pagodou či katedrálou St. James 
v typickém anglickém stylu. Největší atrakcí je místní trh se spoustou tropického 
ovoce, darů moře a nepřeberným množstvím exotického koření. A zapomenout 
nesmíme ani na muzeum Blue Penny, které se pyšní svými skvosty – poštovními 
známkami modrým a červeným mauriciem.

Další atrakcí ostrova je botanická zahrada Pamplemousse s několik set let starými 
stromy, palmami a další vegetací. Stopy sopečné činnosti můžete pozorovat 
ve vnitrozemí ostrova na centrální náhorní plošině, kde můžete obdivovat krátery 
Trou-aux-Cerfs či Grand Bassin, který se nachází ve výšce 700 m n. m.

K dalším zajímavostem ostrova patří vodopády Tamarin, koloniální městečko 
Mahébourg či L´Aventure du Sucre, bývalý cukrovar, kde se nyní nachází muzeum, 

které vás seznámí s příběhem cukru i s dějinami ostrova, otroctví a obchodu 
s rumem. Pokud vás omrzí koupání na hotelových plážích, doporučujeme výlet 
na některý z přilehlých ostrůvků, jako Ile aux Cerfs či Ilot Gabriel.

Praktické tipy

Ostrov Mauricius je také rájem golfi stů. Naleznete zde mnoho výborných 
9- a 18jamkových golfových hřišť, přičemž k nejznámějším patří Paradis Golf Club 
či Belle Mare Plage Golf Club.

Rozmanitá je také ostrovní kuchyně, která odráží kosmopolitní ráz ostrova. Většina 
jídel je podávána s rýží, zeleninou nebo ovocem. Místní kuchyně oplývá samozřejmě 
obrovským množstvím pokrmů z darů moře.

Symbolem ostrova je tanec sega se silným erotickým nábojem, který na Mauricius 
přivezli afričtí otroci v 18. století.
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Poloha

Luxusní resort se nachází v klidném 
prostředí na překrásné pláži 
na jihozápadě ostrova Mauricius.
Vybavení

4 restaurace (mauricijská, italská, 
mezinárodní, s mořskými plody), 
4 bary, bazén, konferenční místnost pro 
160 osob, butiky, business centrum.
Klienti mohou využívat i služby 
vedlejšího hotelu Dinarobin.
Pláž

Hotel leží u krásné 7 km dlouhé písečné 
pláže.

Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, minibar, 
WiFi, trezor, vysoušeč vlasů, telefon, 
plazmová TV/sat., kávovar, balkon nebo 
terasa.
DRBFX: viz DRX, první řada u moře.
Junior suite na vyžádání.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu 
a menu. Možnost dokoupení plné penze 
plus.
Večeře možná i v sousedním hotelu 
Dinarobin (nutná rezervace).
Sportovní nabídka

Zdarma: 6 tenisových kurtů, stolní tenis, 
volejbal, fi tness, aerobik, vodní sporty, 
šnorchlování, windsurfi ng.
Za poplatek: potápění, půjčovna horských 
kol, rybaření, golf – 18jamkové golfové 
hřiště u hotelu. V období od 1. 5. do 
30. 9. green fee zdarma. 

Zábava

Zábavné večery, živá hudba, tematické 
večery, diskotéka. 
Pro děti

Miniklub pro děti (3–12 let), hlídání dětí, 
dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccccd

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji. 
Platební karty

MC, VISA, AMEX, Diners Club.

http://www.paradis-hotel.com

   Luxusní hotel pro nejnáročnější

   Přímo u jedné z nejhezčích pláží ostrova

   Golfové hřiště v resortu

  Nádherné spa centrum

   Možnost využití služeb hotelu Dinarobin

 Oblast Le Morne Peninsula – jihozápadní pobřeží Naši klienti hodnotí (97)  4,9
Hotel Paradis cccccd

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Oběd (hlavní jídlo + předkrm nebo dezert)
   K obědu sklenka vína nebo pivo nebo nealko (1/2 láhve vody)
   Káva nebo čaj
  K večeři 1/2 láhve vína nebo pivo nebo nealko (1/2 láhve vody a káva nebo čaj)

Plná penze

  V hotelu je spa centrum Clarins (2 sauny, 2 parní sauny, masáže, kadeřnictví, 
kosmetický salon)

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj de luxe
(DRX/DRBFX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje
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Poloha

V klidném prostředí na jihozápadním 
pobřeží ostrova vedle hotelu Le Paradis.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, WiFi v lobby 
(zdarma), 4 restaurace (mezinárodní, 
kreolská, s mořskými plody, italská), 
restaurace Le Martello (pouze pro 
Club Dinarobin), 2 bary (1 pro Club 
Dinarobin), obchod se suvenýry, 

business centrum, velký bazén 
a 5 menších bazénů, které jsou 
situovány mezi vilkami.
Klienti mohou využívat služby 
sesterského hotelu Le Paradis.
Pláž

Hotel se nachází přímo u jedné 
z nejkrásnějších písečných pláží 
ostrova.
Pokoj

JS: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, WiFi, minibar, 
trezor, kávovar, balkon nebo terasa 
s výhledem na moře. Obsazenost 
2 dospělí + 2 děti kromě 
20. 12. – 8. 1. 2014.
JSC: viz JS, nespresso, přípojka pro iPod, 
DVD přehrávač, služby Clubu Dinarobin.

Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Klienti mohou 
večeřet i ve vedlejším hotelu Le Paradis.
Restaurace Saveurs des Iles pouze pro 
osoby nad 12 let.
Sportovní nabídka

Zdarma: 3 tenisové kurty, kajaky, 
šlapadla, vodní lyžování, šnorchlování, 
fi tness, fotbal, plážový volejbal, 
možnost využívat sportovních aktivit 
u sousedního hotelu Le Paradis (stolní 
tenis, volejbal, aerobik).
Za poplatek: potápění, rybaření, 
pronájem kol, golf – 18jamkové 
golfové hřiště u hotelu. V období 
od 1. 5. do 30. 9. green fee 
zdarma.
Zábava

Tematické večery, živá hudba. 
Pro děti

Dětský klub (3–12 let), za poplatek 
možnost hlídání dětí.

Ofi ciální třída

cccccd

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

http://www.dinarobin-hotel.com

   Doporučujeme pro nejnáročnější klienty

  Golfové hřiště součástí hotelu

  Luxusní ubytování

  Klidná poloha

 Oblast Le Morne Peninsula – jihozápadní pobřeží Naši klienti hodnotí (90)  4,9
Hotel Dinarobin Spa & Golf cccccd

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  V restauraci Le Martello
  Kontinentální snídaně (08.00–12.00 hod.)
  Snack (12.30–14.00 hod.)
  Káva, čaj, sladké pečivo (16.00–17.00 hod.)
  Koktejly, jednohubky (18.30–20.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje – whisky, gin, rum, vodka, koktejly 
(08.00–20.00 hod.)
  Čaj a káva
  Denní tisk, přístup k internetu, WiFi
  Soukromý check-in

Club Dinarobin

  Spa centrum Clarins – turecké lázně, 2 sauny, masáže, balneoterapie, ajurvéda, 
vodní masáže, bazén, kadeřnictví a kosmetika

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Junior suite (JS):  
 / 

  Junior suite Club Dinarobin (JSC):  
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel se nachází na jižním pobřeží 
ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 bary, 
5 restaurací (thajská, italská, 
středomořská, mezinárodní, s mořskými 
specialitami), 2 bazény, obchody, 
konferenční místnost.

Pláž

U hotelu jsou 3 pláže s bílým pískem.
Pokoj

DRS: klimatizace, koupelna/WC, minibar, 
trezor, vysoušeč vlasů, telefon, TV/sat., 
rádio, internet (zdarma), kávovar, balkon 
nebo terasa s částečným nebo úplným 
výhledem na moře. 
DRBFS: viz DRS, první řada na pláži.
Na vyžádání zrenovované pokoje de 
luxe a rodinné pokoje.
Stravování

Viz program all inclusive.
Restaurace Le Boucanier 
a Teak Elephant pro osoby 
nad 12 let.

   Vynikající program all inclusive

   9jamkové golfové hřiště v resortu

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Tři písečné pláže přímo u resortu

 Oblast Blue Bay – jižní pobřeží Naši klienti hodnotí (120)  4,7
Hotel Shandrani ccccc

  Dvoulůžkový pokoj superior
(DRS/DRBFS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

M
a

u
ri

c
iu

s



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 259

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive. 
Za poplatek: potápění, rybaření, plavby.
Zábava

Zábavné večery, živá hudba. 
Pro děti

Dětský bazén, miniklub (3–12 let), 
hlídání dětí za poplatek.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji. 

Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

http://www.shandrani-hotel.com

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd formou menu, večeře formou bufetu nebo menu 
ve všech 5 restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních značek (do 23.30 hod.)
  Francouzské šampaňské (od 18.00 hod.)
  Snack, palačinky (15.00–17.00 hod.)
  Minibar (pivo, víno, nealkoholické nápoje, voda)
  Sauna, turecké lázně
  Fitness, tenis, green fee, volejbal, nemotorizované vodní sporty (vodní lyže, 
windsurfi ng, kajaky, šnorchlování), kola, aerobik

  1x 45minutová masáž (min. délka pobytu 4 noci)

Program all inclusive

  Hotel má spa centrum Clarins – masáže, sauna, turecké lázně, kadeřnictví, 
kosmetický salon, balneoterapie, ajurvéda

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma
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Poloha

Rozlehlý resort se nachází 
na severozápadě ostrova. Hlavní město 
Port Louis je vzdáleno 20 km.
Vybavení

Bazén, 6 restaurací (1 bufetová a 5 à la 
carte – mezinárodní, thajská, indická, 
italská, na pláži), 2 bary, butik, business 
centrum a konferenční místnost.

Pláž

Hotel leží na 2 km dlouhé písečné pláži.
Pokoj

JS: koupelna/WC, klimatizace, ventilátor, 
vysoušeč vlasů, trezor, telefon, TV/sat., 
WiFi, minibar, kávovar a balkon.
SUBF: viz JS, prostornější, venkovní 
sprcha v zahradě, vlastní bazén, první 
řada u moře.
Na vyžádání ceny pro 2-3pokojové vily 
a rodinné suite.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu v hlavní restauraci.
Hotel nabízí možnost dokoupení plné 
penze plus. À la carte restaurace 
za doplatek.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, aerobik, 6 tenisových 
kurtů (míčky za poplatek), stolní 
tenis, plážový volejbal, vodní lyžování, 
windsurfi ng, plavby, šnorchlování, 
šlapadla, kajaky.
Za poplatek: potápění, rybaření 
a půjčovna kol.
Zvláštnosti

Jeden z prvních hotelů řetězce 
Beachcomber se stal legendou pro 
rodiny s dětmi, páry či novomanžele. 
Po kompletním přestavění a rozšíření je 
od listopadu 2010 znovu otevřen.
Rozlehlý komplex je postaven ve stylu 
vesničky.
Zábava

Zábavné večery 6x za týden.

Pro děti

Dětský klub (3–12 let), hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

cccccd

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

http://www.beachcomber-hotels.com

   Stylové suite a vily s bazénem 

   Rozlehlý resort

   Možnost plné penze 

   Prostorné vily pro rodiny s dětmi

   Přímo u písečné pláže

 Oblast Trou Aux Biches – severozápadní pobřeží Naši klienti hodnotí (40)  4,9
Hotel Trou Aux Biches cccccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Oběd (hlavní jídlo + předkrm nebo dezert)
  K obědu sklenka vína nebo pivo nebo nealko (1/2 láhve vody, káva nebo čaj)
  K večeři 1/2 láhve vína nebo pivo nebo nealko (1/2 láhve vody a káva nebo čaj)

Plná penze plus

 Spa centrum Clarins nabízí různé masáže, terapie, procedury, hammam, 2 sauny

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Junior suite (SU):

  Suite na pláži (SUBF): 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel v místním stylu se nachází 
na západním pobřeží. Vesnička Grand 
Baie je vzdálena 12 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace
(2 à la carte), konferenční místnost, bar, 
velký bazén, bar u bazénu, business 
centrum, obchody.

Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže.
Pokoj

DRSFF: klimatizace, koupelna/WC, 
minibar, trezor, vysoušeč vlasů, telefon, 
TV/sat., kávovar a balkon nebo terasa 
s úplným nebo částečným výhledem 
na moře.
DRSGF: viz DRSFF, v přízemí, za příplatek.
Na vyžádání rodinné pokoje. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu nebo 
menu. Možnost dokoupení programu all 
inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 3 tenisové kurty, stolní tenis, 
volejbal, fotbal, fi tness, vodní sporty 
na pláži (vodní lyže, windsurfi ng, kajaky, 
šnorchlování).

Za poplatek: potápění, rybaření, plavby 
katamaránem, Power Plate.
Zábava

Tematické večery, živá hudba, folklorní 
tance.
Pro děti

Miniklub (3–12 let), hlídání dětí.
Ofi ciální třída

ccccd

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji. 

Platební karty

AMEX, MC, VISA, Diners Club.

http://www.levictoria-hotel.com

   Přímo na písečné pláži

   Oblíbený hotel s kvalitním programem all inclusive

   Prostorné pokoje s výhledem na moře

 Oblast Point aux Piments – severozápadní pobřeží Naši klienti hodnotí (90)  4,6
Hotel Le Victoria ccccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu
  Oběd a večeře formou menu nebo bufetu (některá jídla v La Casa a humr 
v resturaci L’Horizon za doplatek)

  Snack v barech a restauracích
  Minibar (nealkoholické nápoje, pivo)
  Sendviče (12.00–17.30 hod.)
  Sladké pečivo (15.30–17.30 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Nemotorizované vodní sporty, tenis, volejbal, fi tness
  Sauna, hammam

Program all inclusive

  V hotelu se nachází centrum zdraví a krásy (kadeřnictví, sauna, masáže, 
kosmetický salon)

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj superior –
1. patro (DRSFF): 

 / 
  Dvoulůžkový pokoj superior –
přízemí (DRSGF): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel se nachází v severní části ostrova 
v centru Grand Baie.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, 2 bazény, 
obchody, konferenční místnost, v okolí 
obchody, restaurace.
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže.

Pokoj

DR: klimatizace, koupelna se sprchou/
WC, minibar, trezor, vysoušeč vlasů, 
telefon, TV/sat., kávovar, 
balkon.
DRS: viz DR, navíc vana, terasa. 
Na vyžádání rodinné pokoje.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 3 tenisové kurty, stolní tenis, 
šipky, volejbal, taebo, windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla, fi tness, aerobik, 
šnorchlování.
Za poplatek: pronájem kol, potápění, 
biliár, Power Plate.

Zábava

Hotel pořádá zábavné večery s živou 
hudbou, diskotéka.
Pro děti

Miniklub pro děti (3–12 let), dětské 
hřiště, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji.

Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

http://www.lemauricia-hotel.com

   Oblíbený hotel střední kategorie

   Písečná pláž u hotelu

   Možnost all inclusive

   V okolí hotelu restaurace, bary, obchody

 Oblast Grand Baie – severní pobřeží Naši klienti hodnotí (96)  4,7
Hotel Le Mauricia cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Víno a nápoje k obědu a večeři
  Alkoholické a nealkoholické nápoje (09.00–23.00 hod.)
  Lehké občerstvení (10.00–16.00 hod.)
  Palačinky (16.00–18.00 hod.)
  Minibar
  Klienti mohou využívat program all inclusive také v hotelu Le Canonnier
(10–15 minut autem)

Program all inclusive

 V hotelu se nachází spa centrum se saunou, parní saunou a masážemi

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
*

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 (*6) let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel se nachází v severní části ostrova 
Mauricius nedaleko střediska Grand Baie.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 
restaurace à la carte, 2 bary, obchod, 
bazén, kadeřnictví.
Pláž

Hotel se nachází u písečné pláže.

Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, 
kávovar, minibar, vysoušeč vlasů, 
telefon, TV/sat., trezor.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRS: viz DR, prostornější.
Na vyžádání pokoje superior 
s výhledem na moře, rodinné
pokoje.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní sporty na pláži, 
šnorchlování, tenis, windsurfi ng, kajaky, 
šlapadla, volejbal, jóga.

Za poplatek: pronájem kol, potápění, 
rybaření, biliár.
Zábava

Živá hudba, tematické večery, 
diskotéka.
Pro děti

Miniklub, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji.

Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

http://www.lecanonnier-hotel.com

   V blízkosti vesničky Grand Baie s možností 

nákupů a zábavy

  Vhodné také pro mladé

  Písečná pláž u hotelu

  Volitelný program all inclusive

 Oblast Grand Baie – severní pobřeží Naši klienti hodnotí (100)  4,7
Hotel Le Canonnier cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou menu nebo bufetu
  Nealkoholické nápoje a víno během oběda a večeře
  Alkoholické a nealkoholické nápoje (09.00–23.00 hod.)
  Minibar
  Sendviče servírované v barech (10.00–16.00 hod.)
  Palačinky (16.00–18.00 hod.)
  Klienti mohou využívat program all inclusive také v hotelu Le Mauricia
(10–15 minut autem)

Program all inclusive

 Spa centrum umístěné v korunách stromů nabízí masáže, saunu a terapie

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
*

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 (*6) let

Nabízené pokoje

Pokoj superior
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Poloha

Hotel leží v krásně upravené zahradě 
v oblasti Le Morne na jihovýchodě 
ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, obchody se 
suvenýry, konferenční místnost, 
4 bazény, 3 restaurace (středozemní, 
thajská, mauricijská), 2 bary a kavárna 
Lux. 
Pláž

Hotel se nachází na krásné písečné 
pláži s jemným pískem.

Pokoj

DRS: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, 
plazmová TV/sat., DVD přehrávač, 
telefon a kávovar, balkon nebo terasa. 
JS: viz DRS, prostornější, navíc jacuzzi. 
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, plážový volejbal, stolní 
tenis, tenisové kurty, vodní sporty 
(windsurfi ng, kajaky, šnorchlování, vodní 
lyžování).
Za poplatek: potápění, rybaření, jízdní 
kola, golf.
Zábava

Hotel pořádá večerní programy s živou 
hudbou.

Pro děti

Miniklub pro děti (3–12 let), 
dětský bazén, možnost 
hlídání dětí.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji 
zdarma.

Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

http://www.luxislandresorts.com

   Klidná poloha

    Luxusní hotel pro náročné

   V blízkosti hotelu golfové hřiště

    Vhodné pro novomanžele

 Oblast Le Morne – jihozápadní pobřeží Naši klienti hodnotí (98)  4,9
Hotel LUXa Le Morne ccccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

  Snídaně formou bufetu 
   Oběd formou à la carte 
   Večeře formou bufetu nebo menu 
  Odpolední čaj (15.30–17.30 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních značek, koktejly, široký výběr 
vína z celého světa
   Minibar (doplňován 1x denně)
   Jóga, strečink, sauna, hammam, jacuzzi
   Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, šnorchlování, windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla, fi tness, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, kola

Program all inclusive

  Rozlehlé spa centrum se rozprostírá na 2 400 m2 a nabízí hammam, saunu, 
bazén, hydroterapie, masáže, thajské masáže, terapie

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj superior /
junior suite (DRS/JS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

 Platinium

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Oblíbený hotel leží na východním 
pobřeží ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace –
3 à la carte (středozemní, asijská, 
s mořskými plody), bary, coffee bar, 
rozlehlý bazén, butiky, konferenční 
centrum.
Pláž

Krásná pláž s jemným bílým pískem 
přímo u hotelu.

Pokoj

JS: klimatizace, WiFi, ventilátor, minibar, 
koupelna/WC, trezor, telefon, DVD, 
plazmová TV/sat., vysoušeč vlasů, 
kávovar, balkon nebo terasa.
JSBF: viz JS, první řada u pláže.
VISV: výhled na moře, 24hodinový 
servis butlera, privátní zahrada, privátní 
vyhřívaný bazén a exkluzivní stravování.
Klienti ubytovaní ve vilách mohou 
využívat veškeré vybavení hotelu Beau 
Rivage.
Stravování

Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo menu. Možnost 
dokoupení programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní sporty na pláži, 
šnorchlování, fi tness, stolní tenis, tenis, 
volejbal, minigolf. 
Za poplatek: potápění, rybaření, kola, golf.

Zábava

Hotel pořádá večerní programy. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (3–12 let), 
junior klub (12–18 let), hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji. 

Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

http://www.luxislandresorts.com

   Luxusní hotel pro náročné

   Krásná písečná pláž u hotelu

   Možnost ubytování ve vilách u pláže

   Volitelný program all inclusive

   Vhodné pro novomanžele

 Oblast Belle Mare – východní pobřeží Naši klienti hodnotí (98)  4,9
Hotel LUXa Belle Mare ccccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

   Snídaně formou bufetu 
   Oběd a večeře formou bufetu nebo menu 
   Odpolední čaj (15.30–17.30 hod.)
   Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních značek, koktejly, široký výběr 
vína z celého světa
  Minibar (doplňován 1x denně)
  Jóga, strečink, sauna, hammam, jacuzzi
  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, šnorchlování, windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla, fi tness, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, kola

Program all inclusive

  V hotelu je k dispozici centrum krásy a relaxační centrum (masáže, různé 
relaxační procedury, whirlpool, sauna, hammam, kadeřnictví)

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Junior suite (JS): 
 / * / 

   Junior suite v první řadě u pláže / vila 
s výhledem na moře (JSBF/VISV): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 (*18) let

Nabízené pokoje

 Platinium

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel se nachází v severovýchodní části 
ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
(mauricijská, středozemní, s mořskými 
plody), 2 bary, bar u bazénu a na pláži, 
konferenční místnost, butiky, 3 bazény 
a kino.
Pláž

Hotel obklopují 3 písečné pláže.

Pokoj

DRS: klimatizace, kávovar, koupelna/
WC, telefon, TV/sat., trezor, minibar, 
vysoušeč vlasů a balkon nebo 
terasa.
DRSVS: viz DRS, výhled na moře 
(za příplatek).
Na vyžádání junior suite a de luxe 
pokoje.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní sporty 
na pláži (windsurfi ng, vodní lyže, 
šlapadla, kajaky, šnorchlování), fi tness, 
stolní tenis, tenisové kurty.

Za poplatek: pronájem kol, potápění, 
rybaření.
Zvláštnosti

Hotel je postaven ve stylu feng shui.
Zábava

Hotel pořádá zábavné večery, kino 
na pláži.
Pro děti

Dětský klub (3–12 let), junior klub 
(12–18 let), hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccd

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji.
Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

http://www.luxislandresorts.com

   Oblíbený hotel ve stylu feng shui

  Tři písečné pláže přímo u hotelu

  Možnost programu all inclusive

  Doporučujeme pro svatební cestu

  Kino na pláži

 Oblast Grand Gaube – severovýchodní pobřeží Naši klienti hodnotí (89)  4,7
Hotel LUXa Grand Gaube ccccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu v restauraci Gingko
  Oběd formou à la carte ve 4 restauracích
  Večeře formou bufetu nebo menu ve 4 restauracích
  Odpolední čaj (15.30–17.30 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních značek, koktejly, široký výběr 
vína z celého světa
  Minibar (doplňován 1x denně)
  Jóga, strečink, taiči, sauna, hammam, jacuzzi
  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, šnorchlování, windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla, fi tness, tenis, stolní tenis, kola

Program all inclusive

  V hotelu se nachází nádherné spa centrum (masáže, wellness procedury 
a ozdravné procedury, sauna)

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj superior
(DRS/DRSVS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel se nachází v klidném prostředí 
na jihozápadním pobřeží ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, recepce, 
4 bazény, 2 restaurace (1 à la carte), 
2 bary, konferenční místnost, business 
centrum, knihovna.
Pláž

Hotel se nachází u písečné pláže.
Pokoj

DR: klimatizace, ventilátor, plazmová TV, 

DVD přehrávač, koupelna/WC, telefon, 
minibar, trezor, vysoušeč vlasů, kávovar, 
balkon nebo terasa.
Rodinné pokoje na vyžádání.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní sporty, šnorchlování, 
windsurfi ng, kajaky, vodní lyže, 
šlapadla, fi tness, plážový volejbal, stolní 
tenis, 2 tenisové kurty.
Za poplatek: potápění, rybaření, biliár;
v blízkosti hotelu se nachází 18jamkové 
golfové hřiště.
Zábava

Diskotéka v hotelu.
Pro děti

Dětský klub (3–12 let).

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v resortu a na pokoji. 
Platební karty

MC, VISA, AMEX, Diners Club.

http://www.luxislandresorts.com

  Moderní ubytování

  Velmi dobrý dětský klub

  Doporučujeme rodinám s dětmi

  Písečná pláž u hotelu

  All inclusive v ceně

 Oblast Bel Ombre – jihozápadní pobřeží Naši klienti hodnotí (90)  4,6
Hotel Tamassa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu 
  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Snack (12.00–15.00 hod.)
  Odpolední čaj (15.30–17.30 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních značek, koktejly, víno
  Minibar (doplňován 1x denně)
  Strečink, sauna, hammam, jacuzzi
  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, šnorchlování, windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla, fi tness, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, kola
  Vstup na diskotéku

Program all inclusive

  V hotelu je spa centrum o rozloze 1 550 m2 s 12metrovým bazénem, saunou, parní 
saunou, kadeřnictvím a salonem krásy, které nabízí široký výběr masáží a terapií

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel s rozsáhlou zahradou leží 
v klidném prostředí několik minut chůze 
od vesnice, kde se nacházejí místní 
obchody a restaurace.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, 
pizzerie, konferenční sál, velký bazén, 
knihovna, butik.

Pláž

Hotel se nachází v zálivu přímo u krásné 
písečné pláže.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, telefon, TV/sat., minibar, WiFi 
(zdarma), trezor, balkon nebo terasa.
Na vyžádání rodinné pokoje a pokoje 
v bungalovech.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní sporty na pláži, 
tenisové kurty, šnorchlování, jízdy lodí 
s průhledným dnem, fi tness, volejbal, 
kajaky, vodní lyžování, windsurfi ng.

Za poplatek: potápěčské centrum, 
plavání s delfíny, golf, katamarán;
ve vzdálenosti cca 15 minut jízdy se 
nachází golfové hřiště.
Zábava

Hotel pořádá zábavné večery.
Pro děti

Miniklub, hlídání dětí (za poplatek), 
dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccd

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a na pokoji. 
Platební karty

AMEX, VISA, MC.

http://www.luxislandresorts.com

   Přímo u písečné pláže

   V blízkosti vesničky Grand Baie

   Volitelný program all inclusive

   Vhodné pro rodiny i pro mladé

 Oblast Grand Baie – severní pobřeží Naši klienti hodnotí (70)  4,6
Hotel Merville Beach cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu
  Oběd formou bufetu, večeře formou bufetu nebo menu
  Snack (12.00–15.00 hod.)
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby, koktejly, víno
  Minibar (doplňován 1x denně)
  Strečink, sauna, hammam, jacuzzi
  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, šnorchlování, windsurfi ng, 
kajaky, šlapadla, fi tness, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, kola

Program all inclusive

 Hotelové spa centrum nabízí masáže, procedury a terapie

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
*

 dospělá osoba,  dítě do 12 (*18) let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel leží v rybářské vesničce Grand 
Gaube na severním pobřeží ostrova.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
bar, 2 bazény, konferenční místnost.
Pláž

Písečná pláž je přímo u hotelu.
Pokoj

DRF: koupelna se sprchou, WC, 
klimatizace, vysoušeč vlasů, ventilátor, 
trezor, minibar, kávovar, telefon, 
TV/sat. a balkon nebo terasa 
s výhledem na moře.

DRS: viz DRF, prostornější, dítě 
na rozkládacím lůžku.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: windsurfi ng, kajaky, jízdy 
lodí s průhledným dnem, šlapadla, 
šnorchlování, tenis (míčky za poplatek).
Za poplatek: pronájem kol, potápění, 
rybaření, vodní lyžování.
Zábava

Hotel pořádá večerní zábavný program.
Ofi ciální třída

cccd

Internet

Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 
hotelu.
Za poplatek: na pokoji.
Platební karty

VISA, AMEX, MC, Diners Club.

http://www.veranda-resorts.com

   Menší hotel vhodný pro novomanžele

   Možnost dokoupení programu all inclusive

   Přímo u písečné pláže

 Oblast Grand Gaube – severní pobřeží Naši klienti hodnotí (68)  4,5
Hotel Veranda Paul & Virginie cccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Odpolední káva, čaj a palačinky
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)
  Minibar (nealkoholické nápoje, džus, voda a pivo)

Program all inclusive

 Menší spa centrum má 3 masážní kabiny

Wellness & spa

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Dvoulůžkový pokoj komfort (DRF): 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS):

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel leží na jihozápadním pobřeží 
ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 
(z toho 1 bufetová a 4 à la carte), bar, 
bar u pláže, rozlehlý bazén, menší 
vyhřívaný bazén, butik, konferenční 
místnost.
Pláž

Písečná pláž se nachází přímo 
u hotelu.

Pokoj

DRX: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, ventilátor, TV/sat., trezor, 
telefon, minibar, kávovar a francouzské 
okno, balkon nebo terasa.
DRSVX: viz DRX, výhled na moře. 
Junior suite jsou prostornější a některé 
mají venkovní sprchu (na vyžádání).
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: windsurfi ng, kánoe, vodní 
lyže, vodní gymnastika, šlapadla, výlet 
lodí s průhledným dnem, šnorchlování, 
fi tness, aerobik, jóga, stolní tenis, 
3 tenisové kurty, badminton, šipky, 
plážový volejbal. 
Za poplatek: biliár, kite surfi ng, 

potápění, čtyřkolky; 9jamkové 
i 18jamkové golfové hřiště leží u hotelu, 
pro klienty green fee zdarma.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, možnost 
hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: ve veřejných prostorách.
Za poplatek: na pokoji.

Platební karty

VISA, MC, AMEX.

http://www.heritageletelfair.mu

  Luxusní hotel v koloniálním stylu

  Krásná písečná pláž

    Vynikající kuchyně

    Green fee zdarma

 Oblast Bel Ombre – jihozápadní pobřeží Naši klienti hodnotí (56)  4,8
Hotel Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

   Spa centrum přímo v hotelu nabízí mnoho druhů masáží, terapií, procedur, 
kadeřnictví, manikúru, pedikúru

Wellness & spa

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Dvoulůžkový pokoj de luxe
(DRX/DRSVX): 

 / * / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 (*18) let

Nabízené pokoje
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Poloha

Typický mauricijský plážový 
resort s africkými vlivy se nachází 
na jihozápadním pobřeží ostrova 
v oblasti Bel Ombre podél bílé písečné 
pláže s nádhernou smaragdovou 
zátokou. Leží v krásné tropické zahradě 
plné palem a bujné vegetace.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
obchod se suvenýry, WiFi, 3 restaurace, 
snack bar, 3 bary, 2 bazény. 

Lehátka, slunečníky a osušky 
(zdarma).
Pláž

Přímo na bílé písečné pláži. 
Lehátka, slunečníky a osušky (zdarma).
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, TV/sat., minibar, trezor, 
klimatizace, stropní ventilátor, varná 
konvice, WiFi (zdarma).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: windsurfi ng, kánoe, šlapadla, 
výlety na lodi s proskleným dnem, vodní 
lyžování, lukostřelba, tenis, badminton, 
sálové sporty, půjčení kol, plážový 
volejbal a fotbal, aerobik, 9jamkové 
golfové hřiště.

Za poplatek: potápění, plavba 
katamaránem, rybolov z člunu, 
kitesurfi ng, čtyřkolky, biliár, jízda 
na koni, lekce vodního lyžování, tenisu 
a golfu s vyškoleným personálem.
Zábava

Denní a večerní animační program.
Pro děti

Miniklub (3–11let), dětský bazén, 
hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

www.heritageresort.mu

   Oáza klidu a oddechu, nabízí svým hostům vše 

potřebné ke strávení nezapomenutelné dovolené

   Gurmány potěší hotelová restaurace s vynikající 

kuchyní

   Vyhlášené lázeňské centrum Seven Colours 

African Spa, které získalo ocenění „Best Luxury 

Destination Spa“

 Oblast Bel Ombre – jihozápadní pobřeží  Novinka
Hotel Heritage Awali ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Anglické snídaně
  Oběd formou à la carte 
  Večeře formou bufetu
  1x menu o třech chodech v Chateau de Bel Ombre 
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby ve vybraných restauracích
  Minibar (voda, pivo, džus, káva a čaj, malé svačinky)
  Velký výběr předkrmů, zákusků, sendvičů, káva a čaj ve vybraných restauracích 
nebo ve snack baru
  Green fee v Heritage Golf Club
  1x 45minutová masáž zad

Program all inclusive

  Největší lázeňské centrum v Indickém oceánu (Seven Colours African Spa)
  20 léčebných salonků, 7 masážních místností, pára, sauna, vířivka

Wellness & spa

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Dvoulůžkový pokoj / junior suite
(DRS/JS): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Hotel se nachází ve středisku Anse la 
Raie cca 30 km od hlavního města Port 
Louis, 6 km od živého střediska Grand 
Baie.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 1 bufetová 
restaurace, 3 à la carte restaurace 
(asijská, mořské plody, místní 
a mezinárodní), směnárna, 2 bazény, 
butik, prádelna (za poplatek), WiFi. 
Pláž

Přímo na bílé písečné pláži, plážový 
servis (10.00–17.30 hod.). 

Pokoj

DRX: koupelna, sprcha/WC, vysoušeč 
vlasů, telefon, TV/sat., minibar, trezor, 
klimatizace, kávovar, WiFi (zdarma).
JSC: viz DRX, navíc DVD přehrávač, 
nespresso, VIP vstup do Club Lounge.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu nebo 
menu. Možnost dokoupení all inclusive. 
Na vyžádání premium all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní sporty na pláži (vodní 
lyžování, windsurfi ng, šlapadla, kajaky, 
šnorchlování), fi tness, tenis.
Za poplatek: potápění s instruktorem, 
parasailing, kitesurfi ng, rybolov.
Zvláštnosti

Hotel ubytovává klienty od 18 let.
Zábava

Večerní hudební představení, bar 
s pianem, 1x týdně sega show.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 
a na pokoji.
Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

http://www.paradisecovehotel.com

   Nový, luxusní hotel s vysokou kvalitou služeb

   Strávení klidné, romantické dovolené, pouze pro 

osoby starší 18 let

   Vhodné pro novomanžele

   V blízkosti vesničky Grand Baie

   Možnost programu all inclusive

 Oblast Anse La Raie – severní pobřeží  Novinka
Hotel Paradise Cove Boutique cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 75 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Anglické snídaně
  Oběd formou à la carte 
  Večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby ve vybraných restauracích 
(do 23.00 hod.)
  Minibar (voda, pivo, džus, káva a čaj, malé svačinky)
  Snack
  Úvodní lekce potápění 
  Parní lázeň

  Odpolední čaj s pečivem
  Široký výběr teplých/studených čajů, několik druhů domácího rumu
  Sendviče, saláty, zařízení na přípravu kávy, nápoje, likéry
  PC koutek, denní tisk

Program all inclusive

Club Lounge (10.00–18.00 hod.)

 Spa – hammam, ajurvéda, čínské masáže

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe /
junior suite club (DRX/JSC): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

Pouze pro dospělé osoby

Maketa

Maketa

Maketa
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Poloha

Nový hotelový resort leží na krásné, 
soukromé pláži v části Calodyne a patří 
k němu dva romantické ostrůvky. 
V blízkosti se nacházejí další vyhlášené 
pláže, nákupní centrum Grand Baie je 
vzdáleno cca 5 km.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
5 tematických restaurací, 3 bazény, bar, 
konferenční místnost.
Pláž

Přímo u krásné dlouhé písečné 
pláže. 
Pokoj

DRS: sprcha/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, TV, minibar (za poplatek), 
trezor, klimatizace, stropní ventilátor, 
kávovar, WiFi (zdarma), terasa nebo 
balkon.

Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, plážový volejbal, 
stolní tenis, pétanque, tenis, 
stolní hry.
Za poplatek: vodní sporty na pláži 
(šlapadla, kajaky, kitesurfi ng, výlety 
lodí s proskleným dnem, windsurfi ng), 
kulečník, půjčovna kol, potápění. 
Zvláštnosti

Originální zábava – lekce kreolštiny.
Zábava

Večerní zábava a tematické akce.

Pro děti

Dětský bazén, miniklub (3–12 let).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

http://www.hotels-attitude.com

   Nově postavený hotel 

   Jedinečný, autentický tropický ráj s výhledem 

na tyrkysovou lagunu a skalnaté ostrovy na severu

   Atraktivní lokalita se dvěma malými ostrůvky

   Bohatý program all inclusive, plavby při východu 

a západu slunce, lekce kreolštiny a další originální 

zábava

   Jedinečná dovolená jak pro páry, tak i pro rodiny

 Oblast Calodyne – severní pobřeží  Novinka
Hotel Zilwa Attitude cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Anglické snídaně
  Oběd formou menu
  Večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby ve vybraných restauracích
  Minibar (voda, pivo, džus, káva, nealko)
  Velký výběr předkrmů, zákusků, sendvičů, káva a čaj ve vybraných restauracích 
nebo ve snack baru

Program all inclusive

  Spa – lázně se šesti místnostmi, ledová fontána a pára, autentické masáže 
na ostrůvku, kam vás odvezou tradiční mauricijskou loďkou „pirogue“

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Maketa

Maketa
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Poloha

Hotelový komplex se nachází u laguny 
Trou d´Eau Douce poblíž pravé rybářské 
vesničky. Centrum je vzdáleno cca 
2 km, středisko Belle Mare 10 km 
a hlavní město Port Louis 45 km.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
restaurace, bazén, butik.
Pláž

Menší písečná pláž přímo před hotelem, 
cca 200 m daleko je veřejná klidná 
písečná pláž. Hotel organizuje denně 
dopravu (zdarma) na nedaleký ostrov 
Ile aux Cerfs, kde se můžete těšit 
z koupání na panenské tropické pláži.
Pokoj

DR: sprcha/WC, vysoušeč vlasů, telefon, 

TV/sat., minibar (za poplatek), trezor, 
klimatizace, osušky na pláž, balkon 
nebo terasa. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, stolní 
tenis, pétanque, stolní hry, 
šnorchlování, plavba člunem 
s průhledným dnem.
Za poplatek: vodní sporty na pláži 
(kitesurfi ng, vodní lyže, výlet 
katamaránem, potápění), rybolov, 
kulečník.
Zábava

1x týdně zábavný večer s tradičním 
mauricijským tancem sega.

Pro děti

Dětský bazén, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccd

Internet

Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
Za poplatek: na pokoji.
Platební karty

AMEX, VISA, MC, Maestro.

http://www.hotels-attitude.com

   Zrenovovaný hotel je oázou klidu a je vhodný jak 

pro rodiny, tak i pro páry

   Atmosféru hotelu dotváří kreolská architektura, 

připomíná tradiční způsob ostrovního života

   Leží uprostřed krásné tropické zahrady s úžasným 

výhledem na modrou lagunu

   Pokoje s výhledem na moře

 Oblast Trou d’Eau Douce – východní pobřeží  Novinka
Hotel Tropical Attitude cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu 
  Oběd formou à la carte 
  Večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (do 23.30 hod.)
  Snack

Program all inclusive

  V hotelu je k dispozici spa (masáže, kosmetické ošetření obličeje a těla 
přírodními produkty – za poplatek)

Wellness & spa

Dítě   pobyt zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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  Romantické pláže ostrova Silhouette   Žulová skaliska

  Kokosová palma ve Vallée de Mai

Poznejte to nejkrásnější
› Seychely
Silhouette La Digue

Coco de mer
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  Národní park v kouzelném 
vnitrozemí

  S atmosférou místních 
trhů a botanické zahrady

Morne SeychelloisMorne Seychellois

Praslin

Curiese

Aride

Grande Soeur
Petite Soeur

La Dique

Felicite

Marianne

Fregate

Mahé

Ste Anne

Silhouette

Ile du Nord

VICTORIAVICTORIA

S E Y C H E L Y

I N D I C K Ý
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S
e
yc

h
e
ly



Náš názor

Seychelské souostroví, které je právem považováno za jedno z nejromantičtějších 
míst Indického oceánu, leží východně od afrických břehů, severovýchodně 
od Madagaskaru a je tvořeno 115 ostrovy, které jsou rozptýleny v Indickém oceánu.

Charakteristika destinace

Naleznete zde tropický ráj s palmami a tyrkysově modrým mořem, romantická 
zákoutí i opuštěné pláže, zajímavou a jedinečnou faunu – například želvy obrovské 

dnes žijí již jen na Seychelách – či nepřeberné množství ptactva, které můžete 
pozorovat zejména na ostrově Cousin.

Teploty se po celý rok pohybují mezi příjemnými 25 °C a 32 °C, na Seychely tak 
můžete cestovat po celý rok. Během května až září vane jihovýchodní monzun, 
který přináší suché a větrné počasí. Místní obyvatelé jsou velmi přátelští, vždy 
ochotní pomoci, spojuje je společný jazyk – kreolština – běžně se však dohovoříte 
anglicky a francouzsky.
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Smaragdy roztroušené v Indickém oceánu

› Seychely



Zajímavá místa

Mahé

Největším z ostrovů je Mahé s rozlohou 27 x 8 km a s pravděpodobně nejmenším 
hlavním městem na světě. Metropole pojmenovaná po britské panovnici Victorii 
se pyšní typickými trhy s rybami, zeleninou a květinami, botanickou zahradou 
s množstvím tropických rostlin a doslova na každém kroku na vás dýchá příjemná 
atmosféra ospalého městečka. Mahé nabízí romantickou dovolenou na opuštěných 
plážích, kouzlo vnitrozemí se zalesněnými horami či národního parku Morne 
Seychellois se stejnojmennou nejvyšší horou (905 m).

Praslin

Přibližně 15 minut letu od Mahé je vzdálen druhý největší ostrov Seychel Praslin, 
jenž je ideálním místem pro ty, kteří si chtějí odpočinout od ruchu civilizace. Milovníci 
potápění si zde užijí pestrobarevné divadlo, které tvoří bohatá podmořská fl óra 
a fauna. Nejsou zde žádná rušná centra, pouze několik menších osad. V překrásném 
prostředí mezi plážemi a kopci ostrova se nachází 18jamkové golfové hřiště Lemuria 
Championship Course. Praslin je známý především palmami Coco de mer s erotickými 
ořechy ve Vallée de Mai a krásnými plážemi, k nimž patří zejména Anse Lazio.

La Digue

Za nejkrásnější ostrov Seychel je právem považován La Digue. Bizarní žulová 
skaliska obdivuhodných tvarů, palmové háje a teplé moře s čarovnými plážemi, 
jakou je Anse Source d’Argent, tvoří nádhernou kulisu. Na La Digue je možné si 
udělat i výlet z půl hodiny vzdáleného Praslinu.

Praktické tipy

Nejvíce suvenýrů je k sehnání v hlavním městě Victoria, potěšit sebe či své blízké 
můžete dárkem v podobě dřevěné želvy, výrobku ze dřeva či bambusu, batiky či 

nejznámějšího suvenýru ze Seychel, kokosového ořechu Coco de mer, který je 
označen visačkou, jež je vyžadována při vývozu ze země. Ideálním prostředkem 
k poznávání ostrova je automobil, který si můžete pronajmout ještě před svým 
odletem z Prahy za zvýhodněnou cenu. Místní komunikace nejsou přeplněné, 
doprava je přehledná a prohlídku ostrova či výlet na některou z opuštěných pláží si 
tak můžete naplánovat zcela podle svých představ.

K nezapomenutelným zážitkům pro gurmány patří místní kuchyně, která, podobně 
jako na Mauriciu, v sobě nese kombinaci francouzských, indických, čínských 
i afrických prvků. Zejména různé pokrmy z karé či lahůdky z plodů moře potěší 
nejen oko, ale i žaludek. Pokud chcete strávit dovolenou v romantickém prostředí 
opuštěného ostrova, vyberte si pobyt na některém z menších seychelských 
ostrůvků, například na St. Anne Resort, Silhouette či na St. Denis, kde můžete 
pozorovat pestrobarevný podmořský svět.
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Resort známého hotelového řetězce 
leží v zálivu Beau Vallon v severní části 
ostrova Mahé s výhledem na ostrov 
Silhouette. Vzdálenost z hlavního města 
Victoria 25 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, butik, bazén, 
2 restaurace (1 à la carte), restaurace 
na pláži, bar, WiFi v lobby. 

Pláž

Krásná písečná pláž se nachází přímo 
u hotelu. 
Pokoj

DRSVS: koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, klimatizace, minibar, kávovar, 
trezor, telefon, připojení na internet 
(za poplatek), TV/sat. a balkon nebo 
terasa s výhledem na moře.
SUX: viz DRSVS, navíc obývací část.
Stravování

Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní 
sporty (kánoe, šnorchlování), tenis, 
fi tness. 
Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, MC.

www.lemeridienfi shermanscove.com

  Dvoulůžkový pokoj superior 
(DRSVS): 

*

  Suite de luxe (SUX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 (*2) let

Nabízené pokoje

   Přímo u krásné písečné pláže

   Pro náročné

   Hotel známého řetězce Le Méridien

 Ostrov Mahé – Beau Vallon Naši klienti hodnotí (18)  4,8
Hotel Le Méridien Fisherman’s Cove ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Klienti mají k dispozici spa centrum – nabídka různých druhů masáží, terapií, 
aromaterapií

Wellness & spa
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Poloha

Luxusní hotel světově proslulého 
řetězce Kempinski byl otevřen koncem 
roku 2011. Hotel leží v jižní části ostrova 
Mahé v zálivu Baie Lazare. Hlavní město 
Victoria 40 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, rozlehlý bazén, 
konferenční místnost, 2 restaurace 

(Cafe Lazare a L’Indochine), bar na pláži 
a bar v lounge.
Pláž

Nádherná písečná pláž se nachází 
přímo u hotelu.
Pokoj

K dispozici je několik typů pokojů – 
od dvoulůžkových po prezidentské 
suite.
DR: koupelna se sprchou, WC, 
klimatizace, TV/sat., WiFi (za poplatek), 
lednice, trezor, kávovar, obývací část 
a balkon nebo terasa s výhledem 
do zahrady, ve svahu; na vyžádání 
výhled na moře. 

Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu v Café 
Lazare. V případě zájmu mohou klienti 
večeřet za doplatek i v restauraci 
L’Indochine (obdrží 50% slevu na jídlo, 
kromě nápojů). 
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, nemotorizované 

vodní sporty (katamarán, šnorchlování, 
šlapadla), volejbal, badminton.
Za poplatek: motorizované sporty, 
rybaření, potápění, půjčovna kol.
Pro děti

Dětský klub.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, MC.

www.kempinski.com

   Dvoulůžkový pokoj (DR):

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Přímo u dlouhé písečné pláže

  Vhodné i pro rodiny s dětmi

  Luxusní spa centrum v resortu

 Ostrov Mahé – Baie Lazare Naši klienti hodnotí (15)  4,8
Hotel Kempinski Seychelles Resort ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž  písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum s širokou nabídkou masáží, terapií a procedur je pro klienty přímo 
v hotelu

Wellness & spa
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Resort známého řetězce Constance 
leží na hlavním ostrově Mahé a nabízí 
nádherný výhled na národní park Port 
Launay.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 
(2 bufetové a 3 à la carte – gril, 
kreolská, ...), 5 barů (u bazénu, 
na pláži), 4 bazény, 5 butiků, 
konferenční místnost, internet. 
Pláž

Dvě písečné pláže leží přímo u hotelu.

Pokoj

JS: klimatizace, ventilátor, koupelna 
s vanou, oddělená sprcha, WC, 
vysoušeč vlasů, obývací část, WiFi 
(zdarma), plazmová TV/sat., připojení 
pro iPod, CD, DVD, telefon, minibar 
a trezor; dítě na rozkládacím lůžku.
VIBF: viz JS, privátní bazén a oddělená 
ložnice, za příplatek.
Rodinné vily a spa vily na vyžádání.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, squash, 
nemotorizované vodní sporty (šlapadla, 
katamarán, windsurfi ng, kajaky).
Za poplatek: rybaření, potápění. 
Pro děti

Dětský klub (4–12 let), dětská jídla 
v restauracích. 

Ofi ciální třída

cccc/ccccc
Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, MC, Diners Club, AMEX.

www.constancehotels.com

  Vila v první řadě u pláže (VIBF): 

  Junior suite (SU): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Dvě písečné pláže přímo u hotelu

   Možnost ubytování v luxusních vilách

   Vhodné na šnorchlování

 Ostrov Mahé – Port Launay Naši klienti hodnotí (20)  4,7
Hotel Ephelia Resort cccc/ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum Constance o rozloze 7 000 m2

 Masáže, terapie, procedury, sauna, jacuzzi, kadeřnictví, manikúra a jóga pavilon 

Wellness & spa
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Poloha

Hotel s krásnou tropickou zahradou 
leží na západním pobřeží ostrova 
Mahé, 25 minut od hlavního města 
Victoria.
Vybavení

Hlavní restaurace, snack bar, bufetová 
restaurace, restaurace à la carte, bar, 
bazén, butik, konferenční místnost, 
WiFi v lobby (zdarma).

Pláž

Hotel leží přímo na písečné pláži 
s bujnou vegetací a kokosovými 
palmami.
Pokoj

DRS: terasa nebo balkon, koupelna/WC,
klimatizace, plazmová TV/sat., DVD, 
telefon, vysoušeč vlasů, trezor, 
internet (za poplatek).
DRSVX: viz DRS, výhled na moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu nebo 
menu. 
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek), plážový volejbal, fi tness, 
šnorchlování.
Za poplatek: potápění, rybaření, jízda 

na koni, motorizované vodní sporty; 
golfové hřiště je vzdáleno 25 km 
od hotelu.
Zábava

Animační programy, zábavné večery.
Pro děti

Hlídání dětí (za poplatek), dětský klub, 
dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: na pokojích.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.lemeridien-barbarons.com

   Dvoulůžkový pokoj superior / 
dvoulůžkový pokoj de luxe
(DRS/DRSVX):

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Oblíbený hotel střední kategorie

  Přímo u písečné pláže

 Ostrov Mahé – Barbarons Bay Naši klienti hodnotí (25)  4,7
Hotel Le Méridien Barbarons cccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž  písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka na pláži  zdarma Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  V hotelu spa centrum s nabídkou masáží a terapií

Wellness & spa
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Lehátka na pláži  zdarma

Poloha

Nově zrekonstruovaný hotel leží v zálivu 
Beau Vallon ve vzdálenosti cca 5 km 
od hlavního města Victoria.

Vybavení

Recepce, bazén, 2 restaurace, bar, 
butik, knihovna, WiFi (za poplatek) 
a 2 konferenční místnosti.
Pláž

Hotel leží přímo u dlouhé písečné pláže.
Pokoj

DR: koupelna se sprchou, WC, 
klimatizace, telefon, vysoušeč vlasů, 
trezor, lednice, kávovar, TV/sat., WiFi 
(za poplatek), balkon s výhledem 
do zahrady.
DRPRE: viz DR, prostornější.

Na vyžádání pokoje s výhledem 
na moře.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. 
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní sporty 
(windsurfi ng, katamarán, vybavení 
na šnorchlování).
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty. 
Pro děti

Dětský bazén, možnost hlídání dětí 
(za poplatek). 

Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokojích, v lobby.
Platební karty

VISA, MC.

www.coralstrand.com

  Dvoulůžkový (DR): 

  Dvoulůžkový pokoj premium 
(DRPRE): 
  / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel po rekonstrukci

   Moderní ubytování

   Přímo u písečné pláže

   Vhodné jak pro páry, tak pro rodiny s dětmi

 Ostrov Mahé – Beau Vallon Naši klienti hodnotí (20)  4,6
Hotel Coral Strand Smart Choice ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Velice útulný boutique hotel je ideálním 
útočištěm pro zachycení skutečné 
podstaty exotického životního stylu 
na ostrově La Digue. Přístav je vzdálen 
pouhých 5 minut chůze, najdete tam 
malé obchůdky a restaurace. Jízda lodí 
z ostrova Praslin trvá 20 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace 
(1 bufetová a 1 à la carte), 2 bary, 
bazén, bar u bazénu, pro klienty s early 
check-in a late check-out k dispozici 

místnost se sprchou, butik, WiFi v lobby 
(zdarma).
Pláž

Krásná pláž Anse Severe se nachází 
5 minut od hotelu. Další pláž, Anse 
Lazio, která je nejfotografovanější pláží 
Seychel, cca 15 minut.
Pokoj

VI: obývací část s TV/sat., koupelna, 
vysoušeč vlasů, minibar, kávovar, trezor, 
klimatizace, ventilátor, telefon, WiFi 
a terasa. Po kompletní renovaci. 
VIX: viz VI, prostornější, navíc vana 
v zahradě. 
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: půjčení kol, stolní hry.

Za poplatek: vybavení na šnorchlování, 
rybaření, potápění.
Ofi ciální třída

ccccd

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.orangeraie.sc

  Vila / vila de Charme (VI/VIX):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Vhodné pro novomanžele

  Nejkrásnější pláže Seychel na ostrově La Digue

  Stylové ubytování ve vilách

  Spa centrum s překrásným výhledem na moře

 Ostrov La Digue – Anse Severe Naši klienti hodnotí (22)  4,8
Hotel Le Domaine de L’Orangeraie ccccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž  písečná
Vzdálenost  cca 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Krásné spa centrum zasazené do skály ve svahu 
  Široký výběr masáží, terapií a procedur

Wellness & spa
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Luxusní resort s rozsáhlou tropickou 
zahradou se nachází v klidném prostředí 
na severozápadním pobřeží ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
(2 à la carte), 4 bary, bazén, butiky, 
konferenční místnost, WiFi, VIP lounge.
Pláž

U hotelu se nacházejí 3 pláže s jemným 
světlým pískem.

Pokoj

JS: koupelna/WC, WiFi (zdarma), 
klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, 
DVD, TV/sat., telefon, kávovar, vysoušeč 
vlasů a balkon nebo terasa. Pokoj 
o rozloze 52 m2.
Stravování

Snídaně formou bufetu v restauraci 
Legend. Večeře formou menu nebo 
bufetu v restauraci Legend nebo 
Seahorse. Je možné se stravovat 
v restauracích à la carte (za příplatek).
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty, fi tness, kola, 
golf, šnorchlování, windsurfi ng, kajaky 
a šlapadla.
Za poplatek: potápění, rybaření; 

v resortu se nachází 18jamkové golfové 
hřiště.
Zábava

Zábavné večery s živou hudbou.
Pro děti

Dětský klub (4–12 let). Možnost hlídání 
dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.

Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.lemuriaresort.com

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Pro náročné

   Golfové hřiště v resortu

   Možnosti ubytování ve vilách

 Ostrov Praslin – Anse Kerlan Naši klienti hodnotí (16)  4,8
Hotel Lémuria Resort ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Wellness centrum – kadeřnictví, sauna, jacuzzi, parní lázně, masáže

Wellness & spa
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Lehátka na pláži  zdarma

Poloha

Částečně zrenovovaný hotel se nachází 
v klidném prostředí na jihozápadním 
pobřeží ostrova. Část Black Parrot 
Suites leží ve svahu a akceptuje osoby 
nad 14 let.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 bazény, bar 
u bazénu, 2 restaurace, bar, butik 
a internet.
Pláž

Hotel se nachází u krásné pláže s bílým 

pískem a pozvolným vstupem do moře. 
V okolí hotelu jsou přístupné i další malé 
pláže. Hotelový autobus na pláž Anse 
Lazio několikrát týdně (zdarma).
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, ventilátor, 
vysoušeč vlasů, TV, telefon, lednice, 
kávovar, trezor a balkon nebo terasa, 
úplný nebo částečný výhled na moře.
JS: viz DR, společný bazén a terasa 
na slunění.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní 
sporty, tenis (osvětlení za poplatek), 
windsurfi ng, minigolf, fi tness.
Za poplatek: pronájem kol, rybaření, 
šnorchlování.

Zábava

Hotel pořádá zábavné večery s živou 
hudbou.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.cocodemer.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Junior suite (JS): 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Prostorné ubytování pro rodiny s dětmi

   Přímo u písečné pláže

 Ostrov Praslin – Anse Bois de Rose Naši klienti hodnotí (25)  4,6
Hotel Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Hotel střední kategorie leží na druhém 
největším ostrově – Praslinu. Hlavní 

ostrov Mahé je vzdálen 1 hodinu lodí 
nebo 15 minut letadlem. Transfer 
z letiště trvá 5 minut a z přístavu 
15 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s místní a mezinárodní kuchyní, 
bar, bazén a WiFi v lobby 
(za poplatek).

Pláž

Písečná pláž leží přímo u hotelu.
Pokoj

DR: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, ventilátor, TV/sat., kávovar, 
lednice, telefon, trezor a balkon nebo 
terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, MC.

www.indianoceanlodge.com/

   Dvoulůžkový pokoj (DR):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Rodinný hotel

  Klidná dovolená

  Přímo u písečné pláže

  Vynikající kuchyně 

  Vhodné i pro seniory

 Ostrov Praslin – Grand Anse Naši klienti hodnotí (16)  4,5
Hotel Indian Ocean Lodge ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 5 minut
Pláž  písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum se nachází přímo v hotelu a nabízí různé masáže a jacuzzi

Wellness & spa
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Poloha

V klidném prostředí na ostrově Silhouette, 
který je vzdálen cca 40 minut člunem 
od hlavního ostrova Mahé. Za příplatek 
je možné knihovat transfer helikoptérou 
(cca 15 minut letu).
Vybavení

Recepce, 7 restaurací (italská, 
japonská, s mořskými plody, pizzerie 
atd.), knihovna, malé muzeum ostrova 
Silhouette, obchod se suvenýry. 
K dalšímu vybavení resortu patří 3 bary 
a bazén.

Pláž

Hotel se nachází přímo u krásné pláže 
s bílým pískem.
Pokoj

VI: minibar, telefon, venkovní sprcha, 
WiFi, plazmová TV/sat., DVD, trezor, 
kávovar, koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace a zahrada.
VIBF: viz VI, u pláže (za příplatek).
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu nebo menu v restauraci 
Dauban Café. V ostatních à la carte 
restauracích výběr z menu. Restaurace 
Teppanyaki (za příplatek, platba přímo 
v hotelu).
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, nemotorizované vodní 
sporty, tenisový kurt.
Za poplatek: potápění. 

Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

MC, VISA.

www.hilton.com

   Vila / vila v první řadě u pláže 
(VI/VIBF):

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Oblíbený hotel 

  Klidná dovolená

  Vhodné pro novomanžele 

 Ostrov Silhouette – La Baie de Sipay Naši klienti hodnotí (28)  4,7
Hotel Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž  písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa s nabídkou masáží a terapií

Wellness & spa
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Poloha

Luxusní resort leží na malém privátním 
ostrově, přístav je vzdálen cca 5 km. Hotel 
je obklopen tropickou vegetací, nabízí klid 
a komfort. Zdarma loď na Mahé.

Vybavení

Velký bazén, 5 restaurací (4 à la carte), 
2 bary, butiky, business centrum, 
přístup k internetu, WiFi (zdarma), 
konferenční místnost. Restaurace 
Takamaka otevřena od listopadu do 
května.
Pláž

U hotelu jsou dvě soukromé písečné 
pláže.
Pokoj

Komplex se skládá z různých typů vil.
VI: klimatizace, ventilátor, koupelna/

sprcha/WC, venkovní sprcha, vlastní 
zahrada, minibar, trezor, vysoušeč vlasů, 
telefon s přímou volbou, WiFi (zdarma), 
TV/sat., kávovar, terasa.
Vila s bazénem nebo s bazénem na 
pláži na vyžádání.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: kajaky, kajaky s průhledným 
dnem, šlapadla, loďka s průhledným 

  Vila (VI): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

   Pro náročné

   Možnost zakoupení programu all inclusive 

   Vynikající kuchyně

   Slevy pro novomanžele

   Vhodné i pro rodiny s dětmi

 Ostrov St. Anne Naši klienti hodnotí (26)  4,9
Hotel Sainte Anne Resort & Spa cccccd
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dnem, šnorchlování, tenis, trekking, 
strečink, stolní tenis, plážový volejbal, 
fotbal, badminton, jogging, jóga, 
bocciball, fi tness, sauna, hammam, 
Power Plate.
Za poplatek: motorizované sporty, 
rybaření, potápění. 
Zvláštnosti

Možnost transferu helikoptérou.
Zábava

Hotel pořádá zábavné večery.
Pro děti

Miniklub pro děti (3–12 let), hlídání dětí 
na vyžádání.

Ofi ciální třída

cccccd

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji. 
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.sainteanne-resort.com

 Platinium

289

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum Clarins se saunou, parní saunou, masážemi, kadeřnictvím, širokou 
nabídkou procedur a relaxačních programů

Wellness & spa

  Shuttle loďka na ostrov / z ostrova Mahé 
  Pronájem kol
  Snídaně formou bufetu 
  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Nealkoholické a alkoholické nápoje (místní výroby a importované), importované 
víno (do 23.00 hod.)

  Francouzské šampaňské (servírované po skleničkách – od 18.00 hod.)
  Minibar (doplňován 1x denně) – pivo, víno, nealkoholické nápoje, džus, voda, 
snack

  Snack na baru (15.00–17.00 hod.)
  Dětský klub pro děti od 3 do 12 let

Program all inclusive

S
e
yc

h
e
ly



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27290

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou

Poloha

Luxusní hotel leží na privátním 
korálovém ostrově Desroches a patří 
do skupiny ostrovů Amirantes. Hlavní 
ostrov Seychel Mahé je vzdálen 
230 km jihozápadním směrem (přelet 
cca 40 minut).
Vybavení

Lobby, bazén, restaurace, bar, pizzerie, 
WiFi v lobby a butik.

Pláž

Díky křišťálově čisté vodě a 14 km 
dlouhé písečné pláži je tento ostrov 
jedním z nejhezčích.
Pokoj

Na celém ostrově je pouze 20 plážových 
suite a 26 vil.
SU: koupelna, WC, venkovní sprcha, 
vysoušeč vlasů, klimatizace, ventilátor, 
minibar, telefon, plazmová TV/sat., 
trezor a terasa; vzdálenost od moře
cca 25 metrů.
Na vyžádání je možné knihovat plně 
zařízené vily se 4 a 5 ložnicemi.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: kola, tenis, stolní tenis, 
windsurfi ng, šnorchlování, kajaky.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění a rybaření.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, AMEX, MC.

www.desroches-island.com

  Suite (SU): 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

   All inclusive v ceně

   Klidná dovolená 

   Vhodné pro novomanžele

   Možnost ubytování ve vilách

 Ostrov Desroches Naši klienti hodnotí (15)  4,8
Hotel Desroches Island ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Spa centrum se nachází přímo v hotelu 
  Nabízí několik druhů masáží a terapií

Wellness & spa

 Snídaně formou bufetu
 Oběd a večeře formou menu
 Káva, čaj
  Místní alkoholické nápoje, pivo, domácí vína, nealkoholické nápoje (premium 
nápoje za poplatek)

  Nemotorizované sporty a vodní sporty

Program all inclusive
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  V oblasti Saint Gilles les Bains

  Vysoké štíty a rozeklaná údolí tvoří nádherné scenérie

  Stále aktivní vulkán

Poznejte to nejkrásnější
› Reunion
Písečné pláže

Cilaos

Piton de la Fournaise
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  V oblasti Salazie   V jihovýchodní části ostrova

Vodopády Bujná vegetace

R E U N I O N

SAINT-DENIS

I N D I C K Ý

O C E Á N

00 20 km20 km
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Náš názor

Malý kousek Francie uprostřed Indického oceánu, to je ostrov Reunion.

Charakteristika destinace

Na Reunion se můžete vypravit kdykoli během roku, průměrná teplota se 
pohybuje mezi 22–28 °C, záleží vždy na nadmořské výšce. Od listopadu 
do dubna je na ostrově nejteplejší klima. Nejcennějším klenotem ostrova 
jsou hory, které skýtají velkolepou podívanou. Jejich výška dosahuje více 

než 3 000 metrů, nejvyšší bod ostrova Poton des Neiges měří 3 069 m. 
Překrásné scenérie s úchvatnými výhledy, hlubokými údolími a strmými svahy vás 
určitě nadchnou.

Zajímavá místa

Vulkány

Krásným zážitkem je i výlet ke stále aktivním vulkánům, jejichž tajemná krása bere 
dech. Největší turistickou atrakcí je bezesporu dosud činný vulkán Piton de la 
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Vítejte v království hor a vulkánů

› Reunion



Fournaise se svými 2 632 metry. Cestou k vulkánu projíždíte nádhernou měsíční 
krajinou s roztodivnými útvary, které vznikly působením sopečné činnosti.
Ostrov překypuje kontrasty, na malém území se střídá zcela rozmanitá krajina. 
Bujná vegetace přechází v měsíční krajinu La Plaine des Sables, aby se u moře 
mohla přeměnit v písečné pláže.

Přírodní skvosty

Reunion fascinuje všechny milovníky fl óry i fauny. Na malém území se vyskytuje 
velmi odlišná vegetace. Spatříte zde několik druhů palem, divoké orchideje a sami 
poznáte, že nejraději mají reunionskou květenu místní obyvatelé. Okolí všech jejich 
domů a místní parky jsou zaplaveny koberci barevných a voňavých květů. Flóru 
ovlivňuje i pásmo lesa. Ve vysokých horách narazíte na roztodivné druhy ptactva. 
K zajímavým zážitkům patří prohlídka botanické zahrady s několika sty druhy 
vegetace v Hermitage les Bain, Jardin d´Eden, což v překladu znamená Rajská 
zahrada.

Praktické tipy

Místní obyvatelé jsou francouzského původu, žijí zde i potomci Číňanů a Afričané. 
Ofi ciálním jazykem je francouzština, kterou se zde domluvíte na každém kroku, 
v některých menších odlehlých vesničkách se však i dnes hovoří pouze kreolsky.
S kreolskou architekturou a historií otroctví na ostrově se seznámíte v De Villele 

Museum v Saint Giles les Hauts.

Členitý reliéf ostrova umožňuje bohaté sportovní vyžití – horskou cyklistikou 
počínaje a pěší turistikou konče. Ostrov je protkán hustou sítí turistických tras 
a více než 700 km značených cest pro horská kola. Ideální podmínky jsou 
zde také pro rafting a canyoning. K nezapomenutelným zážitkům patří let 
helikoptérou nad rozeklanými horskými masivy. Pro vyznavače adrenalinových 
sportů je připraven paragliding. Na ostrově se také nacházejí golfová hřiště, 
nejznámějším z nich je 18jamkové hřiště v St. Gilles les Hauts, 

Golf du Bassin Bleu.
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Poloha

Hotel leží na západě ostrova v blízkosti 
vesnice St. Gilles.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

snack bar, 2 bazény, bar u bazénu, 
6 konferenčních místností.
Pláž

Hotel je přímo u písečné pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/
sat., telefon, trezor, klimatizace, minibar 
a balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisový kurt, plážový 
volejbal, vodní gymnastika, stolní tenis, 
šnorchlování, fi tness.
Za poplatek: potápění, v blízkosti hotelu 
je 18jamkové golfové hřiště.

Pro děti

Dětský klub, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

http://www.luxislandresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 18 let

Nabízené pokoje

   Dlouhá písečná pláž

   Tropická zahrada

   Sportovní nabídka

Hotel Le Récif ccc  Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Saint Gilles les Bains Naši klienti hodnotí (23)  4,1
Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

 Krása exotické přírody nejen v podobě vodopádů, vulkánů, pláží nebo hor.

Počet dní  8

1. den  Odlet na Reunion.
2. den  Saint Gilles les Bains.
3. den  Saint Gilles les Bains.
4. den  Grande Anse.
5. den  Cilaos.
6. den  Piton de la Fournaise.
7. den  Cirque de Salazie.
8. den  Odlet (prodloužení pobytu).

Více na www.fi scher.cz

Fly & Drive Reunion

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Reunion – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 6 nocí (2x Boucan Canot cccc, 2x Palm & Spa cccc, 2x Diana Dea 
Lodge cccc, 6x snídani, půjčení auta kategorie A

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 
  Minimální počet účastníků: 2

Přehledné informace

   Malý ostrov neobyčejných kontrastů 

  Sopka Piton de la Fournaise

  Saint Gilles les Bains – Saint Tropez Reunionu

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poznáním přírody
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Poloha

Malý rodinný hotel leží v srdci vesničky 
Cilaos.
Vybavení

Restaurace, bar, bazén, jacuzzi a sauna.

Pláž

Vzdálenost k pobřeží cca 20 km.
Pokoj

DR: koupelna/WC, telefon, balkon.
Za příplatek superior pokoje, které mají 
jinou dekoraci.

Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: v lobby.
Platební karty

VISA.

http://www.levieuxcep.fr

Hotel Le Nautile ccc

 Jednotlivci a mladí

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Ideální lokalita v centru ostrova

   Rodinné prostředí

Hotel Le Vieux Cep ccc

Poloha

Hotel se nachází přímo u laguny v klidné 
části vesničky La Saline les Bains.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace 

s kreolskou a francouzskou kuchyní, 
bar, bazén, jacuzzi.
Pláž

Hotel leží přímo u krásné písečné pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, vysoušeč 
vlasů, trezor, minibar, telefon, TV, balkon 
nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, vodní gymnastika, 
vodní sporty, kajaky, stolní tenis.
Zábava

Hotel pořádá večerní programy.

Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, MC.

http://www.hotel-nautile.com
   Dobrý poměr kvality a ceny

   Hotel přímo na pláži

   Vynikající francouzská a kreolská kuchyně

   Nabídka vodních sportů

 Jednotlivci a mladí

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast La Saline les Bains Naši klienti hodnotí (15)  4,2

 Oblast Cilaos Naši klienti hodnotí (18)  3,5

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  20 km

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Spa centrum s nabídkou masáží a různých procedur

Wellness & spa
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 Oblast Saint Gilles les Bains Naši klienti hodnotí (15)  4,8
Hotel LUXa Ile de la Reunion ccccc

Poloha

Hotel leží mezi městy La Saline les 
Bains a St. Gilles les Bains na západním 
pobřeží ostrova.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
(z toho 1 à la carte a 1 na pláži), 
konferenční místnost s možností přístupu 
k internetu, business centrum, butik, bar, 
největší bazén na ostrově a obchody.
Pláž

Hotel se nachází u písečné pláže se 
světlým pískem, která je chráněna 
korálovým útesem.

Pokoj

DRS: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, telefon, kávovar, plazmová 
TV/sat., trezor, minibar a balkon nebo 
terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu nebo 
menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisové kurty, fi tness, 

   Luxusní hotel v koloniálním stylu

   Chráněná písečná pláž

   Sportovní nabídka

  Dvoulůžkový pokoj (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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taiči, plážový volejbal, stolní tenis, 
šnorchlování, vodní sporty na pláži.
Za poplatek: cca 15 km od hotelu se 
nachází golfové hřiště.
Zábava

Hotel pořádá každý večer zábavné 
programy.
Pro děti

Dětský bazén, hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích. 
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Maestro.

http://www.luxislandresorts.com
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Dítě   za zvýhodněnou cenu
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

 Platinium

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou

Poloha

Hotel se nachází v jižní části ostrova 
v zálivu Grand Anse.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
bar, 2 bazény, butik, konferenční 
místnost.
Pláž

Krásná písečná pláž se světlým pískem 

se nachází přímo pod hotelem. K pláži 
vede cca 400 m dlouhá cesta. 
Hotel zajišťuje pravidelný shuttle.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, klimatizace, 
plazmová TV/sat., trezor, telefon 
a minibar.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Fitness, biliár, stolní tenis, badminton, 
vodní sporty.
Pro děti

Dětský bazén.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, MC.

http://www.palm.re

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Unikátní poloha na jihu ostrova

   Wellness & spa centrum

   Klidné prostředí

 Oblast Grand Anse Naši klienti hodnotí (18)  4,7
Hotel Palm & Spa cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 400 m

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  V hotelu si můžete vychutnat služby wellness centra – hammam, různé druhy 
masáží, terapie, zábaly

Wellness & spa
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Poloha

Nově postavená lodge leží v soukromé 
lovecké rezervaci. Z hotelu se naskytují 
překrásné výhledy na vnitrozemí ostrova 
i na pobřeží Indického oceánu.

Vybavení

Recepce, restaurace, konferenční 
místnost, knihovna, terasa s bazénem 
a výhledem na oceán.
Pláž

Vzdálenost k pobřeží je 10 km.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, TV, 
telefon, kávovar a balkon nebo
terasa.

Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na recepci.
Platební karty

VISA.

http://www.diana-dea-lodge.re

   Dvoulůžkový pokoj (DR):

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Ideální výchozí místo pro poznávání ostrova

  Wellness & spa centrum

  Klidné prostředí uprostřed přírody

 Oblast Sainte Anne Naši klienti hodnotí (10)  4,7
Hotel Diana Dea Lodge & Spa cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 10 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum se nachází přímo v hotelu a nabízí různé masáže a jacuzzi

Wellness & spa
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Hotel leží v klidném prostředí 
v severozápadní části ostrova.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
restaurace s vynikající kuchyní, bar, 
velký bazén o rozloze 650 m2,
konferenční místnosti, bar na pláži.
Pláž

Hotel leží u písečné pláže Boucan Canot 
Beach.
Pokoj

DRS: koupelna s vířivkou/WC, 
vysoušeč vlasů, klimatizace, ventilátor, 

TV/sat., telefon, minibar, trezor a balkon 
s výhledem na bazén nebo do zahrady.
DRX: viz DRS, prostornější.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: vodní sporty, rybaření, 
potápění; nedaleko hotelu se nachází 
18jamkové golfové hřiště Golf du Bassin 
Bleu.
Pro děti

Hlídání dětí (za poplatek), možnost 
zajištění dětského menu.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, MC, Diners Club.

http://www.hotelsaintalexis.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Stylově zařízené pokoje

   Vynikající kuchyně

   Spa 

   Sportovní nabídka

 Oblast Saint Gilles les Bains Naši klienti hodnotí (18)  4,7
Hotel Saint Alexis cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  V hotelu se nachází centrum krásy – parní lázně, turecké lázně, sauna, masáže, 
kadeřnictví

Wellness & spa
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  Lemované hustou vegetací   Krásné fresky zdobí posvátnou skálu

Poznejte to nejkrásnější
› Srí Lanka
Písečné pláže Sigiriya

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 301

  S posvátným chrámem Buddhova zubu
  Rybáři starající se o svou 
každodenní obživu   S čajovými plantážemi

KandyRybolov Nuwara Eliya
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Ostrov čajových plantáží a slonů

Náš názor

Představte si ráj na zemi. Obrovská tropická zahrada plná neobvyklých rostlin, 
která je domovem tisíců druhů živočichů. V ní najdete stopy dávných civilizací,
jež svými stavbami dokazují vyspělou technickou inteligenci. 

Když se rodila Srí Lanka, měli zřejmě bohové skvělý den, jelikož nadělili tomuto 
ostrovu uprostřed Indického oceánu všeho v hojné míře. Ne nadarmo je Srí Lanka, 
což v češtině znamená zářivá země, nazývána tropickou zahradou Indického oceánu.

Charakteristika destinace

Srí Lanka je země s tropickým podnebím a kromě nádherných písečných 
pláží a deštných pralesů je obdařena i horami vysokými až 2 500 m. 
Na Srí Lance najdete pláže s krystalickým pískem, korálové útesy 
v Hikkaduwě, zbytky starobylé architektury tří královských měst, nádherné 
scenérie s čajovými plantážemi v Nuwara Eliyi a národní parky, kde můžete 
pozorovat slony, levharty, krokodýly a další divoce žijící zvěř. Střídá se zde 
období sucha a deště. V době od května do srpna přináší západní monzun 

› Srí Lanka
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deště do jižních a západních oblastí ostrova, suché období je v těchto oblastech 
od prosince do března. Severovýchodní monzun vane od září do ledna a přináší 
déšť na sever a východ ostrova, období sucha je zde od května do září. Nicméně 
se na tato pravidla nelze vždy 100% spoléhat, často sprchne i tam, kde obvykle 
bývá slunečné počasí, a naopak.

Zajímavá místa

Královská botanická zahrada Peradeniya v Kandy

Zajímavá je prohlídka Královské botanické zahrady Peradeniya, kde budou milovníci 
fl óry uneseni obrovským množstvím rozličných barev květů a tvarů rostlin.

Chrám Buddhova zubu v Kandy

Na buddhistické chrámy, které Evropana zaujmou svou nezvyklostí, na Srí Lance 
narazíte na každém kroku. K nejznámějším patří posvátný chrám Buddhova 
zubu v Kandy. 

Jeskynní chrámy v Dambulle

Zastavte se také u starých jeskynních chrámů v Dambulle s nástěnnými malbami 
a buddhistickými sochami.

Sigiriya

Perlou Srí Lanky je Sigiriya, jejíž hlavní atrakcí je 200 m vysoká skála se zbytky 
královského paláce a freskami dívčích postav.

Polonnaruwa

Velkým množstvím vykopávek oplývá také Polonnaruwa, historicky druhé hlavní 
město po Anuradhapuře – její hlavní atrakcí je socha ležícího Buddhy 
ze žilkovaného mramoru. 

Praktické tipy

Ochutnejte unikátní kuchyni, jejímž základem je ovoce, zelenina a recepty 
dovezené Indy, Araby a Malajci. Rozhodně nevynechejte vynikající rýži s kari, 
která je velmi pálivá. Součástí jídelníčku jsou také ryby a plody moře, jejichž 
hojností vody Indického oceánu oplývají. 

Typickým suvenýrem dováženým ze Srí Lanky jsou masky, které se vyrábí 
z měkkého balzového dřeva, jež se před vyřezáváním vysouší. Poté se masky 
natírají, základní barvou je žlutá. 

K dalším dárkům, které byste měli ze své cesty domů přivézt, patří lahodný 
cejlonský čaj a různé druhy aromatického koření.
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 Malebná krajina čajových plantáží, buddhistické chrámy a písečné pláže.

Počet dní   14

1. den  Odlet z Prahy.
2. den  Přílet do Kolomba, transfer 
do Kandy.
3. den  Kandy a okolí.
 4. den  Sigiryia, Dambulla, fakultativně 
safari Habarana. 
5. den  Nuwara Eliya.
6. den  Pinnawela.
7. den  Transfer na pobřeží, pobyt 
u moře.
8.–13. den  Pobyt u moře.
14. den  Odlet do Prahy.

Více na www.fi scher.cz

V srdci Srí Lanky

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Kolombo – Praha, letištní taxy 
a další poplatky, 5 nocí v hotelu v Kandy dle výběru, 7 nocí v hotelu na pobřeží 
dle výběru, 12x polopenzi, vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným 
mikrobusem či autobusem, služby česky mluvícího průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, spropitné, víza (35 USD po příletu do destinace) 
  Minimální počet účastníků: 2

Přehledné informace

   Kandy s posvátným chrámem Buddhova zubu

   Skalní pevnost Sigiriya

   Čajové plantáže v Nuwara Eliyi

   Sloní sirotčinec v Pinnawele

   Písečné pláže jihozápadního pobřeží

  Za poznáním přírody

Nuwara Eliya

Bentota
Beruwala

Kolombo

Negombo
Kandy

Sigiriya

Pinnawela

Dambulla
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Hotel Mahaweli Reach ccccc

 Pro páry

Poloha

Klidná poloha ve svahu nad Kandy.
Vybavení

Recepce, směnárna, bazén, restaurace, 
lobby bar.

Pokoj

DR: kávovar, minibar, TV, balkon, 
koupelna/WC.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji, v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.swissresidence.lk

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidná poloha

   Ideální pro výlety ve vnitrozemí ostrova 

Hotel The Swiss Residence ccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 180 minut

Poloha

Na břehu řeky Mahaweli nedaleko 
centra Kandy. 
Vybavení

Recepce se směnárnou, bazén, 

restaurace, bar, konferenční místnost, 
business centrum.
Pokoj

DR: klimatizace, minibar, koupelna/WC, 
trezor, telefon, balkon.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: biliár, golf cca 40 minut jízdy.
Pro děti

Dětský bazén. 
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji, v lobby.
Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

www.mahaweli.com

   Hotel vhodný pro náročnou klientelu

   Klidná poloha

   Možnosti výletů – Kandy, Sigiriya, Nuwara Eliya

 Pro páry

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Centrum ajurvédy s nabídkou masáží a procedur

  Ajurvédské centrum s nabídkou masáží

Wellness & spa

Wellness & spa

 Oblast Kandy Naši klienti hodnotí (84)  4,8

 Oblast Kandy Naši klienti hodnotí (82)  4,1

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 180 minut
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Dítě   za zvýhodněnou cenu
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 Bujná vegetace tropického ostrova, stopy buddhismu a památky starých kultur.

Počet dní   14

1. den  Odlet z Prahy.
2. den  Přílet do Kolomba, Negombo, 
odpočinek u moře.
3. den  Anuradhapura.

4. den  Polonnaruwa, fakultativně 
safari v NP Minneriya.
5. den  Sigiriya – Kandy.
6. den  Kandy – Pinnewala.
7. den  Nuwara Eliya.
8. den  Kolombo.
9. den  Transfer na pobřeží, pobyt 
u moře.
10.–13. den  Pobyt u moře.
14. den  Odlet do Prahy.

Více na www.fi scher.cz

Srí Lanka – okruh objevení ráje

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Kolombo – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 12 nocí v hotelech ccc, 12x snídani, vstupy dle programu, přepravu 
klimatizovaným mikrobusem či autobusem, služby česky mluvícího průvodce

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, spropitné, víza (35 USD po příletu do destinace) 
  Minimální počet účastníků: 2

Přehledné informace

   Bývalá hlavní města Anuradhapura a Polonnaruwa

  Kandy s chrámem Buddhova zubu

  Skalní pevnost Sigiriya

  Jeskynní chrámy v Dambulle

  Čajové plantáže v Nuwara Eliyi

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Památky

Nuwara Eliya

Bentota

Kalutara

Kolombo

Negombo

Polonnaruwa

Kandy

Galle

Sigiriya

Anuradhapura
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SRÍ LANKA

KOLOMBO

Galle

Yala

Batticaloa

JaffnaJaffna

KandyKandy

Srí Lanka

Bentota

Pobytové oblasti › Srí Lanka

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Kandy

Bývalé královské hlavní město leží v srdci Srí Lanky. Díky své poloze je ideálním 
východiskem pro objevování přírodních krás a kulturních zajímavostí ve vnitrozemí 
ostrova – Kandy, Sigiriya, Dambulla, čajové plantáže Nuwara Eliya.

1    Hotel The Swiss Residence ccc str. 305
2    Hotel Mahaweli Reach ccccc str. 305

Trincomalee

Trincomalee se nachází na východním pobřeží ostrova. V této části ostrova jsou 
nejkrásnější pláže se světlým pískem a pozvolným vstupem do moře. Oblast je 
vhodná po pobyty od června do září, kdy zde panuje ideální počasí bez dešťů. 
Milovníci potápění a šnorchlování zde najdou zajímavé lokality s bohatým 
podmořským životem.

3    Hotel Chaaya Blu cccd str. 312

Bentota

Letovisko na jihozápadním pobřeží s krásnými písečnými plážemi je vhodné i pro 
rodiny s dětmi. Návštěvníci ocení množství místních restaurací, kde mohou okusit 
speciality zdejší kuchyně.

4    Hotel Club Bentota cccd str. 311
5    Hotel Bentota Beach cccc str. 309

Hikkaduwa

Středisko jižně od Bentoty doporučujeme kvůli korálovým útesům především 
milovníkům potápění a šnorchlování. V centru Hikkaduwy jsou četné restaurace, 
bary a obchody.

6    Hotel Citrus Hikkaduwa ccc str. 312
7    Hotel Chaya Tranz cccc str. 310

Weligama Bay

Městečko s obchody a restauracemi se nachází na jižním pobřeží ostrova. Oblast je 
ideální pro výlety do nedalekého Galle s unikátní holandskou pevností či deštného 
pralesa Sinharaja. 

8    Hotel Weligama Bay Resort cccc str. 308

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 180 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 360 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 240 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut

4

5

1–2

4–5

6–7

8

3
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Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou

Poloha

Jihozápadní pobřeží v zálivu Weligama, 
v okolí restaurace, obchody.

Vybavení

Recepce, směnárna, bazén, restaurace, 
bar, konferenční místnost. 
Pláž

Písečná pláž u hotelu. Vhodné pro surf. 
Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě.
Pokoj

DRS: v prvním patře, minibar, TV,
balkon, DVD přehrávač, trezor, 
koupelna/WC.
VI: viz DRS, v zahradě. 
FR: viz VI, 2 oddělené pokoje.

Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: surf, potápění.
Zábava

Výlety do okolí – Galle, deštný prales 
Sinharaja, NP Yala.
Pro děti

Brouzdaliště.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby a v restauraci.
Platební karty

EC/MC, VISA, AMEX.

www.weligamabayresort.com

  Bawana Spa – masáže vycházející z tradiční ajurvédské medicíny, aromaterapie, 
procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj superior / vila 
(DRS/VI): 

 / 
  Rodinný bungalov (FR): 

 /  / 
 dospělá osoba,  dítě do 17 let

Nabízené pokoje

   Hotel v butikovém stylu

   Osobní přístup

   Restaurace v okolí hotelu

   Možnosti výletů do Galle či deštného pralesa 

Sinharaja

 Oblast Weligama Bay Naši klienti hodnotí (48)  4,5
Hotel Weligama Bay Resort cccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

308
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Poloha

Klidná poloha letoviska Bentota. 
Restaurace a obchody několik minut 
chůze.
Vybavení

Recepce, směnárna, restaurace, 
bar, kavárna, obchody se suvenýry, 
konferenční místnost, 
bazén.

Pláž

Písečná pláž u hotelu. Lehátka 
a slunečníky zdarma v zahradě.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
minibar, trezor, telefon, TV, klimatizace, 
balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu 
all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: tenis, stolní tenis, volejbal, 
biliár, squash, vodní sporty na pláži.

Zábava

Večerní zábavné programy.
Pro děti

Dětský bazén, animační programy 
pro děti, dětské hřiště.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.johnkeellshotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Krásná písečná pláž

   Rozsáhlá tropická zahrada

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Široká sportovní nabídka

   Možnost programu all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehké občerstvení během dne
  Odpolední káva, čaj
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Bentota Naši klienti hodnotí (72)  4,6
Hotel Bentota Beach cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Centrum ajurvédy s nabídkou procedur

Wellness & spa

309
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Poloha

Klidná poloha letoviska Hikkaduwa 
na jihozápadním pobřeží ostrova. 
Restaurace a obchody několik minut 
chůze.
Vybavení

Recepce, směnárna, 2 restaurace, bar 
u bazénu, konferenční místnost, bazén.

Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky zdarma v zahradě.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
minibar, trezor, kávovar, telefon, TV, 
klimatizace, balkon.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.
Možnost dokoupení programu 
all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis.

Za poplatek: potápěčské centrum, biliár, 
squash.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.chaayatranz.com

  Azmaara Spa s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidná poloha

   Oblast vhodná pro potápění

   Možnost programu all inclusive

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu v hlavní 
restauraci

  Lehké občerstvení během dne v baru Tranzcend
  Odpolední káva, čaj
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Hikkaduwa   Novinka
Hotel Chaya Tranz cccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 240 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Resort s tropickou zahradou v klidné 
poloze. Od letoviska Bentota je oddělen 
řekou, spojení s pevninou loďkou 
několikrát denně zdarma (cca 5 minut).
Vybavení

Recepce, směnárna, obchody se 
suvenýry, 2 restaurace, bar, konferenční 
místnost, bazén.

Pláž

Písečná pláž. Lehátka a slunečníky 
zdarma v zahradě.
Pokoj

BG: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
minibar, trezor, telefon, TV, klimatizace, 
terasa.
DRX: viz BG, v nízkopodlažních 
budovách, prostornější, balkon nebo 
terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: nemotorizované vodní sporty, 
plážový volejbal, stolní tenis.
Za poplatek: tenis, potápění, 
motorizované vodní sporty.

Zábava

Animační programy pro děti a dospělé, 
diskotéka, zábavné večery.
Pro děti

Animační programy.  
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.

Platební karty

EC/MC, VISA.
www.clubbentota.com

  Dvoulůžkový pokoj v bungalovu: (BG) 

  Dvoulůžkový pokoj de luxe: (DRX) 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Krásná písečná pláž

   Rozsáhlá tropická zahrada

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   All inclusive v ceně

   Široká nabídka sportovních aktivit

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední občerstvení, káva, čaj
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby kromě vín, šampaňského 
(10.00–24.00 hod.)
  Nemotorizované vodní sporty, volejbal, stolní tenis

Program all inclusive

 Oblast Bentota Naši klienti hodnotí (64)  4,7
Hotel Club Bentota cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 210 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Centrum ajurvédy s nabídkou procedur

Wellness & spa

311
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Hotel Citrus Hikkaduwa ccc

 Pro páry

Poloha

Klidná poloha na jižním pobřeží 
Srí Lanky. Centrum Hikkaduwy 
s obchody a restauracemi několik 
minut chůze.

Vybavení

Recepce, restaurace, bar, bar u bazénu, 
bazén, konferenční místnost.
Pláž

Písečná pláž. Lehátka a slunečníky 
zdarma v zahradě.
Pokoj

DR: klimatizace, telefon, TV, minibar, 
trezor, balkon nebo terasa, koupelna/WC,
vysoušeč vlasů.
Za příplatek je možné knihovat pokoje 
de luxe s výhledem na moře.
Stravování

Snídaně formou bufetu. Oběd a večeře 
formou bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Za poplatek: Potápění, šnorchlování, surf.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.citrusleisure.com

   Cenově výhodný hotel střední kategorie

   Oblast vhodná pro potápění

   Místní restaurace v okolí hotelu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  V hotelu se nachází ajurvédské centrum s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

 Oblast Hikkaduwa Naši klienti hodnotí (68)  4,0
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 240 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 360 minut

Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Poloha

Klidné prostředí na severovýchodním 
pobřeží ostrova. Trincomalee cca
10 minut jízdy.

Vybavení

Recepce, směnárna, bazén, restaurace, 
bar, bar u bazénu, obchod se suvenýry, 
konferenční místnost.
Pláž

Písečná pláž. Lehátka a slunečníky 
zdarma.
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, kávovar, 
minibar, telefon, TV, vysoušeč vlasů, 
balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: Vodní sporty na pláži.
Zábava

Výlety za šnorchlováním a potápěním 
na blízký ostrov Pigeon Island.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.chaayahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidná poloha u krásné písečné pláže

   Ideální počasí v období od června do září

   Možnost programu all inclusive

Hotel Chaaya Blu cccd  Pro páry

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Trincomalee Naši klienti hodnotí (64)  4,1

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.) 

Program all inclusive
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MALOSMADULU ATOL

   Ostrůvky roztroušené v Indickém oceánu

  Pláže jsou lemovány tropickou vegetací   Ráj potápěčů
  Vodní bungalovy mají přímý vstup 
do moře

  Nádherné opuštěné pláže s bílým pískem 

Poznejte to nejkrásnější
› Maledivy
Malé ostrůvky

Tropická vegetacePodmořský svět Vodní bungalovy

Pláže
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TILADUMMATI ATOL

Male

MILADUMMADULU ATOL

FADIFOLLU ATOL

SEVERNÍ MALE ATOL

FELIDU ATOL

MULAKU ATOL

HADUMATI ATOL

SUVADIVA ATOL

ADDU ATOL

KOLUMADULU ATOL

DHAALU ATOL
NILANDU ATOL

ARI ATOL

HORSBURGH ATOL
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Pohádkový ráj v Indickém oceánu
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Náš názor

Zavítejte na souostroví Maledivy roztroušené kolem rovníku. Ostrovy jsou lemovány 
nádhernými písečnými plážemi s palmovými háji. Všechny atoly obklopují korálové 
útesy, kde žijí nejrůznější druhy živočichů. 

Na každém ostrůvku Malediv naleznete pouze jeden hotelový komplex, pláže tedy 
nejsou přeplněné a vy si můžete vychutnat opravdový ráj na sněhobílých písečných 
plážích, ve stínu palem a husté tropické vegetace.

Charakteristika destinace

Maledivské souostroví se skládá z necelých 1 200 ostrovů, z nichž cca 200 je 
obydlených s celkovým počtem obyvatel cca 280 000. Většina obyvatel žije v hlavním 
městě republiky Male. Souostroví dohromady zabírá 90 000 km2. Nejbližší sousedé 
jsou Indie a Srí Lanka. Žádný z ostrovů nevyčnívá nad hladinu více než dva metry.

Klima na Maledivách je tropické, průměrná roční teplota se pohybuje mezi 
29 a 32 °C, noční teplota neklesá pod 23 °C, destinace je vhodná k návštěvě 

› Maledivy
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celoročně, teplota zůstává po celý rok na hranici 27 °C. V období od května do září 
vane jihozápadní monzun, který přináší více srážek. Od prosince do března vane 
suchý jihovýchodní monzun.

Zajímavá místa

Většina resortů nabízí výlet na obydlené a neobydlené ostrovy, během kterého 
poznáte život místních obyvatel a budete se koupat na opuštěných plážích.
Doporučujeme prohlídku hlavního města Male, a jeho centra s mešitou. 
K nezapomenutelným zážitkům patří také návštěva národního muzea, rybího trhu 
a trhu s ovocem a zeleninou, kde najdete banány, ananasy, papáju či kokosy.

Praktické tipy

Maledivské souostroví tvoří jednotlivé atoly. Každý je tvořen skupinou ostrůvků 
a korálovým útesem ve tvaru prstence. Uprostřed atolu je laguna s korálovým 
útesem, ve kterém žijí tisíce zajímavých podmořských živočichů. To vytváří ideální 
podmínky pro potápění a šnorchlování. Pozorovat zde můžete želvy, rejnoky, 

chobotnice, murény, barakudy a tisíce dalších druhů ryb a mořských živočichů. 
Pro zkušené potápěče nabízí Maledivy také spoustu vraků lodí.

Některé resorty nabízí transfer z Male hydroplánem, tzv. seaplanem, nebo 
vnitrostátním letem, jednotlivé atoly tak můžete vidět z ptačí perspektivy, což 
bezesporu patří k nejkrásnějším zážitkům. Svou dovolenou si můžete zpestřit 
celou řadou aktivit – již zmíněným potápěním, šnorchlováním, ale i výlety na okolní 
obydlené či neobydlené ostrůvky, pozorováním západu slunce, rybařením, 
surfováním či celou řadou vodních sportů.

Ochutnejte také místní speciality. Základem domorodého jídelníčku jsou ryby 
a rýže. Maledivská jídla se podávají pálivá a velmi pikantní. Ryby tvoří hlavní 
součást jídelníčku a za vyzkoušení jistě stojí tradiční polévka z kari a rybího masa. 
Zapomenout nesmíte ani na typické suvenýry, které si můžete z Malediv dovézt. 
K nim patří rohože z palmového listí, lakované dřevěné výrobky či modely 
člunů dhoni.
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MALOSMADULU ATOL

TILADUMMATI ATOL

Male

MILADUMMADULU ATOL

FADIFOLLU ATOL

SEVERNÍ MALE ATOL

FELIDU ATOL

MULAKU ATOL

HADUMATI ATOL

SUVADIVA ATOL

ADDU ATOL

KOLUMADULU ATOL

DHAALU ATOL
NILANDU ATOL

ARI ATOL

HORSBURGH ATOL

MAKUNUDU ATOL

IHAVANDIFFULU ATOL

Maledivy
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Pobytové oblasti › Maledivy

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Atol Lhaviyani

1    Hotel Kanuhura cccccc str. 317
2    Hotel Kuredu Island Resort cccc str. 326

Atol Baa

3    Hotel Royal Island Resort & Spa ccccd str. 322

Atol Severní Male

4    Hotel Paradise Island Resort & Spa cccc str. 325

Atol Jižní Male

5    Hotel Jumeirah Vittaveli Maldives cccccc str. 318

Atol Jižní Ari

6    Hotel LUX* Maldives ccccc str. 320
7    Hotel Holiday Island cccc str. 324
8    Hotel Sun Island Resort & Spa cccc str. 323
9    Hotel Constance Moofushi Resort ccccc str. 319
10   Hotel Centara Grand Island 

Resort & Spa ccccc str. 321

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut

3

4
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Poloha

Luxusní resort o rozloze 1 km x 200 m 
na atolu Lhaviyani severovýchodně 

od Male. Transfer do resorte 
seaplanem.
Vybavení

Recepce, hlavní restaurace, restaurace 
à la carte, bazén, bar u bazénu, bar 
u pláže, restaurace u pláže, restaurace 
s regionální kuchyní, knihovna, business 
centrum.
Pláž

Bílé písečné pláže s tropickou vegetací. 
Lehátka a slunečníky zdarma.

Pokoj

VI: sprcha/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, moskytiéra, TV, CD 
přehrávač, minibar, telefon, trezor, 
terasa.
BGWR: viz VI, nad vodou, přímý vstup do 
moře. Děti od 6 let.
Stravování

Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: squash, tenis, aerobik.
Za poplatek: vodní sporty, potápění, 
jóga, rybaření.
Zvláštnosti

Transfer do/z resortu možný pouze 
v denních hodinách.
Zábava

Živá hudba, zábavné večery.

Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, služba 
hlídání dětí za poplatek.
Ofi ciální třída

cccccc

Internet

Zdarma: WiFi u bazénu.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

 www.kanuhura.com

 Spa centrum s nabídkou masáží
 Sauna, jacuzzi, kadeřnictví

Wellness & spa

  Vila (VI):  
 / 

  Vodní bungalov (BGWR):  
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort vhodný pro náročnou klientelu

   Krásné písečné pláže

   Klidná dovolená 

   Dobré podmínky pro potápění a šnorchlování

   Výhodné nabídky pro novomanžele

 Atol Lhaviyani Naši klienti hodnotí (32)  5,0
Hotel Kanuhura cccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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 Atol Jižní Male Naši klienti hodnotí (16)  5,0
Hotel Jumeirah Vittaveli Maldives cccccc

 Platinium

Poloha

Luxusní resort se nachází 
na ostrově Bolifushi v oblasti atolu 
Jižní Male. Transfer do resortu 
člunem.
Vybavení

Recepce, 2 restaurace, bar u pláže, 

konferenční místnost, obchod se 
suvenýry.
Pláž

Písečné pláže. Lehátka a slunečníky 
zdarma.
Pokoj

VI: trezor, vysoušeč vlasů, kávovar, 
TV, koupelna/WC, možnost připojení 
k internetu.
VIWR: viz VI, nad vodou, přímý vstup 
do moře.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, jóga.
Za poplatek: vodní sporty, potápění 
a šnorchlování, rybaření. 
Pro děti

Dětský klub, animační programy, 
hlídání dětí, klub pro teenagery.
Ofi ciální třída

cccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji a v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.jumeriah.com 

 Talise Spa s nabídkou masáží, procedur a aromaterapií

Wellness & spa

  Vila / vodní vila s přímým vstupem 
do moře (VI/VIWR): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní vilový resort vhodný pro nejnáročnější 

klientelu

   Bílé písečné pláže

   Klidná dovolená

   Vhodné podmínky pro potápění 

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Luxusní komplex vil se nachází 
v oblasti atolu Jižní Ari cca 100 km 
od mezinárodního letiště v Male. 
Transfer do resortu seaplanem.
Vybavení

Recepce, hlavní bufetová restaurace 
Manta, à la carte restaurace Alizée 
u pláže se specialitami z grilu, 2 bary, 
bazén, obchod se suvenýry. Možnost 
připojení k internetu.
Pláž

Pláže s bílým pískem. Lehátka 
a slunečníky zdarma.

Pokoj

VI: Klimatizace, TV, telefon, minibar, 
trezor, kávovar, terasu, vysoušeč vlasů, 
koupelna/WC. 
VIWR: viz. VI, nad vodou, přímý vstup 
do moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: Fitness, plážový volejbal, 
šlapadla, kajaky.
Za poplatek: Rybaření, šnorchlování, 
potápění, jóga.
Zvláštnosti

Transfer do/z hotelu možný pouze 
v denních hodinách.
Zábava

Množství výletů – plavba při 
západu slunce, šnorchlování, výlety 
na obydlený ostrov, večerní 
rybaření.

Pro děti

Za poplatek: služba hlídání dětí.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, JCB.

http://moofushiresort.
constancehotels.com/

  Spa de Constance s nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

  Vila / vodní vila s přímým vstupem 
do moře (VI/VIWR):  

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotelové služby na vysoké úrovni 

   Krásné písečné pláže 

   Vynikající podmínky pro potápění a šnorchlování

   Bohatý program all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  1x možnost večeře v à la carte restauraci (při pobytu minimálně 7 nocí)
  Značkové alkoholické nápoje, nealkoholické nápoje (10.00–01.00 hod.)
  Nápoje v minibaru (víno, pivo, nealkoholické nápoje – minibar doplňován 
1x denně)

  Odpolední čaj (16.30–17.30 hod.)
  Vybavení na šnorchlování
  1x výlet člunem dhoni (cca 1,5 hod.)
  Fitness, nemotorizované vodní sporty, 1 úvodní ponor v bazénu 
(nutná rezervace v Bluetribe Diving Centre)

Program all inclusive

 Atol Jižní Ari Naši klienti hodnotí (14)  5,0
Hotel Constance Moofushi Resort ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Luxusní resort na ostrově o rozměrech 
1 500 x 350 m v oblasti atolu Jižní Ari. 
Transfer vnitrostátním letem cca 
20 minut, následně cca 10 minut 
člunem.
Vybavení

Recepce, 7 restaurací, 6 barů, 2 bazény, 
obchod se suvenýry.
Pláž

4 km dlouhá pláž s jemným bílým 
pískem. Lehátka a slunečníky zdarma.

Pokoj

DR: koupelna/WC, terasa, klimatizace, 
telefon, vysoušeč vlasů, kávovar, TV, 
minibar, trezor.
JS: viz DR, na západní straně ostrova.
BGWR: viz DR, přímý vstup do moře.
Stravování

Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo menu. Možnost 
dokoupení programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: potápěčské centrum, tenis, 
vodní sporty, jóga.
Zvláštnosti

Transfer do/z resortu možný pouze 
v denních hodinách.
Zábava

Noční klub, zábavné večery.
Pro děti

Dětský klub, junior klub, služba hlídání dětí.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi na pokojích.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.luxislandresort.com

  Junior suite / dvoulůžkový pokoj / 
vodní vila (JS/DR/BGWR):  

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Ve vodních bungalovech lze ubytovat 
děti na vlastní odpovědnost.

Nabízené pokoje

   Dlouhé písečné pláže

   Možnost využití bohatého programu all inclusive 

   Vynikající služby spa centra Infi nity

   Velký výběr restaurací

  Snídaně formou bufetu (v restauracích East, Island Kitchen), oběd formou 
bufetu nebo menu (v restauracích Veli, Senses, Island Kitchen), večeře formou 
bufetu (v restauracích East, Island Kitchen) nebo menu (v restauracích Senses 
a Allegria na vybrané pokrmy)

  Víno, pivo, alkoholické nápoje místní výroby
  Nealkoholické nápoje místní výroby
  Nápoje v minibaru (voda, džusy, nealkoholické nápoje, pivo – doplňováno
1x denně)

  Odpolední káva/čaj
  Tenis, stolní tenis, fi tness, jóga
  Výbava na šnorchlování, kajaky, šlapadla
  Konec programu all inclusive v den odletu v 11.00 hodin

Program all inclusive

 Atol Jižní Ari Naši klienti hodnotí (62)  5,0
Hotel LUXa Maldives ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Luxusní spa centrum Infi nity (jedno z největších na Maledivách)
  Nabídka masáží, procedur a aromaterapií
  Sauna, parní sauna, vyhřívaný bazén, whirlpool
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Poloha

Resort v oblasti atolu Jižní Ari cca 
90 km jižně od Male. Transfer 
vnitrostátním letem cca 20 minut, 
následně člunem cca 10 minut.
Vybavení

Recepce, bazén, 2 bary, 3 restaurace, 
obchod se suvenýry, konferenční 
místnost, business centrum. 

Pláž

Pláže s bílým pískem. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

SU: Obývací pokoj, ložnice v 1. patře 
(není oddělena dveřmi), klimatizaci, 
kávovar, telefon, CD a DVD přehrávač, 
vysoušeč vlasů, minibar, trezor, 
koupelnu/WC, TV, možnost připojení 
k internetu.
BGWR: viz. SU, nad vodou, přímý vstup 
do moře.
PVBFO: viz. SU, 2 ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, vodní sporty, 
stolní tenis, tenis, rybolov. Potápění 
a šnorchlování, v těsné blízkosti resortu 
se nachází korálový útes.

Zvláštnosti

Transfer do/z hotelu pouze v denních 
hodinách.
Zábava

Hotel pořádá animační programy. 
Živá hudba, diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (4–17 let).
Ofi ciální třída

ccccd

Internet

Za poplatek: WiFi.

Platební karty

EC/MC, VISA.

www.centarahotelsresorts.com/
maldives.asp

  Cenvaree Spa s širokou nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa

  Suite (SU):  
 / 

  Vodní bungalov (BGWR):  
 / 

  Vila u pláže s privátním bazénem/
2 ložnice (PVBFO): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 17 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Bohatý program all inclusive

   Široká nabídka sportů

   Skvělé podmínky pro potápění

  Snídaně formou bufetu, oběd formou bufetu nebo menu, večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci; klienti mohou využívat také výběru à la carte v restauracích 
Lotus (thajská kuchyně) a Azzuri Mare (italská kuchyně) – nutná rezervace

  Odpolední čaj, zmrzlina pro děti, lehké občerstvení v baru Coral
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)
  Nápoje v minibaru (doplňováno 1x denně)
  Kredit 100 USD (dospělá osoba) na služby ve spa
  Nemotorizované vodní sporty, fi tness
  Zdarma vybavení na šnorchlování, jízda na banánu

Program all inclusive

 Oblast atol Jižní Ari Naši klienti hodnotí (27)  4,8
Hotel Centara Grand Island Resort & Spa ccccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Resort s tropickou vegetací o rozloze 
800 x 220 m se nachází na atolu Baa. 
Transfer vnitrostátním letem cca 
25 minut, následně člunem cca 10 minut.
Vybavení

Recepce, restaurace, restaurace à la 
carte, bar, bazén, bar u bazénu, pub, 
obchod se suvenýry.
Pláž

Pláže s jemným bílým pískem 
a tropickou vegetací. Lehátka
a slunečníky zdarma.

Pokoj

VI: sprcha/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, klimatizace, ventilátor, 
trezor, minibar, TV a terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu
all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, volejbal, stolní tenis, 
badminton.
Za poplatek: vodní sporty, potápění, 
šnorchlování, tenis, squash.
Zvláštnosti

Transfer do/z resortu možný pouze 
v denních hodinách.
Zábava

Diskotéky, karaoke.

Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v hlavním baru.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.villahotels.com

  Vila (VI):  
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Krásné písečné pláže

   Klidná dovolená

   Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední zákusek, káva, čaj
  Alkoholické a nealkoholické nápoje
  Stolní tenis, squash, tenis, fi tness, windsurfi ng
  1x večerní rybaření, 1x island hopping (půldenní výlet)

Program all inclusive

 Atol Baa Naši klienti hodnotí (65)  4,3
Hotel Royal Island Resort & Spa ccccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum
  Masáže, aromaterapie, relaxační terapie, ajurvédské programy, sauna, parní 
sauna, jacuzzi

Wellness & spa
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Poloha

Ostrov o rozměrech 1 600 x 440 m 
v oblasti atolu Jižní Ari. Transfer 
do resortu vnitrostátním letem cca 
20 minut, následně člunem cca 10 minut.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 
bar, bar u pláže, diskotéka, bazén, bar 
u bazénu, obchod se suvenýry.
Pláž

Pláže s bílým pískem a tropickou 

vegetací. Lehátka a slunečníky 
zdarma.
Pokoj

DR: sprcha/WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
klimatizace, trezor, TV, minibar a terasa.
DRS: viz DR, prostornější.
BGWR: viz DRS, přímý vstup do moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. Klienti 
ubytovaní v pokojích DR/DRS se stravují 
v restauraci Maaniya, hosté z vodních 
bungalovů v restauraci Southern Star. 
Možnost dokoupení programu all 
inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: volejbal, aerobik.
Za poplatek: tenis, stolní tenis, 
vodní sporty, fi tness, potápění, 
šnorchlování.

Zvláštnosti

Transfer do/z resortu možný pouze 
v denních hodinách.
Zábava

Živá hudba, diskotéky, karaoke.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.villahotels.com

  Spa centrum s širokou škálou léčebných a relaxačních masáží včetně 
thajských

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj superior / vodní bungalov 
(DR/DRS/BGWR):  

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Bohatá sportovní nabídka

  Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní restauraci
  Alkoholické a nealkoholické nápoje v hlavní restauraci (během jídla), v baru 
u bazénu a v baru na pláži
  Stolní tenis, tenis, volejbal, squash, fi tness, sauna, jacuzzi
  Program all inclusive od 10.00 do 24.00 hod.
  Výlet na rybaření při západu slunce

Program all inclusive

 Atol Jižní Ari Naši klienti hodnotí (128)  4,1
Hotel Sun Island Resort & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Resort o rozloze cca 700 x 140 m 
v oblasti atolu Jižní Ari. 
Transfer vnitrostátním letem 
cca 20 minut, následně člunem 
cca 10 minut.
Vybavení

Recepce, obchod se suvenýry, hlavní 
restaurace, restaurace à la carte, bar, 
bar u pláže, sauna.

Pláž

Pláže s jemným bílým pískem. Lehátka 
a slunečníky zdarma.
Pokoj

BG: klimatizace, sprcha/WC, vysoušeč 
vlasů, ventilátor, minibar, TV, telefon, 
kávovar.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all 
inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenis, squash, fi tness, 
volejbal, stolní tenis, možnosti rybaření, 
potápění, vodní sporty, šnorchlování, 
potápěčská škola. 

Zvláštnosti

Transfer do/z resortu možný pouze 
v denních hodinách.
Zábava

Živá hudba, karaoke, kulturní 
vystoupení, zábavné večery.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

Platební karty

EC/MC, VISA, AMEX.

www.villahotels.com

 Bungalov (BG):  
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodný hotel vhodný pro rodiny s dětmi

   Klidné prostředí

   Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní restauraci
  Alkoholické a nealkoholické nápoje v hlavní restauraci (během jídla), v hlavním 
baru (10.00–24.00 hod.) a v baru u pláže
  Občerstvení během dne
  Stolní tenis, fi tness, volejbal
  1x za pobyt výlet na noční rybaření

Program all inclusive

 Atol Jižní Ari Naši klienti hodnotí (112)  4,1
Hotel Holiday Island cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Wellness centrum s širokou nabídkou masáží a procedur

Wellness & spa
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Poloha

V oblasti atolu Severní Male, na ostrově 
o rozloze 930 x 200 m. Transfer 
do resortu člunem.
Vybavení

Recepce, několik restaurací (hlavní 
bufetová restaurace, restaurace à la 
carte, japonská a italská restaurace), 
bazén, bar, bar na pláži, obchod 
se suvenýry, potápěčská škola, 
konferenční místnost.

Pláž

Písečné pláže. Lehátka a slunečníky 
zdarma.
Pokoj

BG: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, telefon, trezor, TV/sat. a minibar.
Za příplatek je možné knihovat vodní 
bungalovy.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, aerobik, 
potápěčská škola, vodní sporty na pláži, 
tenis, basketbal, volejbal, badminton, 
squash, stolní tenis, biliár.

Zábava

Večery s živou hudbou.
Pro děti

Dětský bazén.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.villahotels.com/Resorts/Paradise-
Island-Resort-Spa

  Spa centrum s širokou nabídkou léčebných a relaxačních procedur

Wellness & spa

  Bungalov (BG):  
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Bohaté sportovní vyžití

   Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní restauraci
  Alkoholické (gin, whisky, vodka, rum, stolní víno, pivo, voda) a nealkoholické 
nápoje místní výroby v hlavní restauraci (během jídla) a v hlavním baru 
(10.00–24.00 hod.)
  Odpolední čaj a snack v coffee shopu (16.00–18.00 hod.)
  Badminton, fi tness, stolní tenis (osvětlení za poplatek), squash, tenis
  Půldenní výlet island hopping pro pobyty na 6 a více nocí

Program all inclusive

 Atol Severní Male Naši klienti hodnotí (68)  4,2
Hotel Paradise Island Resort & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Resort se nachází severovýchodně 
od Male na atolu Lhaviyani. Transfer 
do resortu seaplanem. 
Vybavení

Recepce, obchod se suvenýry, obchod 
s golfovým vybavením, 5 barů 
a 5 restaurací – 2 hlavní a 3 à la carte 
(s mořskými specialitami, thajská a italská).

Pláž

3 km dlouhá pláž s bílým pískem. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
Pokoj

BG: venkovní koupelna, WC, klimatizace, 
minibar, trezor, telefon, CD přehrávač, 
kávovar a terasa.
VI: viz BG, u pláže.
BGWR: viz BG, nelze ubytovat děti 
do 12 let.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all 
inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, tenisový kurt, 
volejbal, fotbal, badminton, stolní 
tenis, šipky, potápěčské centrum, 
vodní sporty, potápění, šnorchlování 

(v blízkosti resortu korálový útes).  
Ve východní části ostrova 6jamkové 
golfové hřiště vhodné pro začátečníky.
Zvláštnosti

Transfer do/z resortu možný pouze 
v denních hodinách. Minimální délka 
pobytu 6 nocí.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WIFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokojích VI/BGWR.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.kuredu.com

  Bungalov (BG):  
 / 

  Vila (VI): 
 / 

  Vodní bungalov (BGWR): 
 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Krásné písečné pláže

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Bohaté sportovní vyžití

   Možnost all inclusive

   Skvělé podmínky pro potápění

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci
  Sleva na vodu a jídlo v restauraci à la carte
  Alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.), čaj, nescafé
  Odpolední občerstvení
  Windsurfi ng, kánoe, stolní tenis
  1x výlet při západu slunce
  Za příplatek možno knihovat službu gold all inclusive, navíc tenis, 1 hodina spa, 
koktejly na baru, 1 večeře v restauraci Franco’s, odpolední čaj, snack, minibar 
(doplňován 1x denně)

Program all inclusive

 Atol Lhaviyani Naši klienti hodnotí (118)  4,5
Hotel Kuredu Island Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Spa centrum nabízí různé druhy masáží, terapií, jacuzzi

Wellness & spa
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  Tisíce plameňáků u jezera Nakuru   Majestátní Kilimandžáro

  Krásné koupání na jedné z nejhezčích pláží v Keni

Poznejte to nejkrásnější
› Keňa
Jezero Nakuru Tsavo West

Diani Beach
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  Původní domorodí obyvatelé Keni   Tajemný svět zvířat

Masajové Masai Mara
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Vítejte na safari v černé Africe

Náš názor

Vítejte v jedné z nejkrásnějších a nejrozmanitějších zemí afrického kontinentu. Keňa 
je zemí zajímavých protikladů a civilizací nedotčené přírody. 

Úrodná krajina plná jezer, centrální pohoří se sopečnými masivy dosahujícími výšky 
až 5 000 m, tropické lesy, rozsáhlé stepi a savany, pohádkové pobřeží s krásnými 
plážemi s bílým pískem, lemovanými tropickou vegetací. To vše je Keňa.

› Keňa
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Charakteristika destinace

Keňa leží ve východní Africe, omývá ji Indický oceán a známá je především díky 
svým úchvatným národním parkům. Na jejím území dosud žijí kmeny Kikujů, 
Masajů a dalších domorodých obyvatel.

Za nejlepší období pro návštěvu Keni považujeme evropskou zimu od listopadu 
do března, kdy je ideální počasí s teplotou vzduchu kolem 30 °C a nejmenším počtem 
srážek. Období dubna až června je tzv. zelená sezona, období vytrvalejších dešťů.

Zajímavá místa

Mombasa

Při návštěvě Keni byste neměli opominout prohlídku přístavního města Mombasy, 
kde se při návštěvě pevnosti Fort Jesus seznámíte s pohnutou historií otrokářství. 
K výhodným nákupům zde lákají bazary a uličky plné pitoreskních obchůdků. 
Můžete si zde zakoupit rozmanité suvenýry od dřevěných vyřezávaných sošek 
až po látky či ozdoby s masajskými motivy.

Národní parky

Mezi nejznámější a na zvěř nejbohatší národní parky patří proslulá rezervace Masai 
Mara, kde při troše štěstí uvidíte „velkou pětku“. Dalším oblíbeným národním 
parkem je Amboseli, který se rozprostírá na úpatí nejvyšší hory Afriky, Kilimandžára, 
tyčící se do výšky 5 896 m. Zážitkem bude zajisté návštěva národního parku 
jezera Nakuru, které je domovem stovek plameňáků. Oblast jezera Nakuru a okolí 
hory Mount Kenya můžeme označit za místo, kam přišli první britští osadníci 
a kolonizátoři.

Praktické tipy

Návštěva Keni nebude úplná, pokud při svém pobytu nevyrazíte na safari. Během 
této cesty budete mít možnost pozorovat stáda slonů, žiraf či antilop. Uvidíte také 
lvy, zebry, hrochy a další divokou zvěř. Můžete si tak zpestřit pobyt u moře. Mezi 
nejbližší parky patří Tsavo East a Tsavo West. A přesto cesta zabere minimálně 
4 hodiny. Proto doporučujeme vyhradit si alespoň 2, nejlépe 3 dny. Bez stresu 
si pak užijete safari a vychutnáte luxusní vybavení místních lodgí. Lodge jsou 
většinou vystavěné poblíž vodního zdroje, večer je pak možné sledovat zvěř 
z jejich terasy. Zajímavý je i výlet na noční safari či pěší procházka s průvodcem. 
K nezapomenutelným zážitkům patří pozorování západu slunce nad 
Kilimandžárem.
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 Třídenní safari po NP Masai Mara.

 Třídenní safari po NP Tsawo West.

Počet dní  3

Počet dní  3

1. den  Odlet z Diani Beach, přistání 
v Masai Mara – pozorování zvěře.
2. den  Masai Mara – pozorování 
zvěře.
3. den  Masai Mara – pozorování 
zvěře, odlet na Diani Beach.

Více na www.fi scher.cz

1. den  Odlet do Tsawo West – 
pozorování zvěře.
2. den  Tsawo West – pozorování zvěře.

3. den  Tsawo West – pozorování zvěře, 
odjezd na pobřeží.

Více na www.fi scher.cz

Masai Mara

Tsavo West

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Diani Beach – Masai Mara – Diani Beach, 
letištní taxy a další poplatky, 2 noci v Karen Blixen Camp, 2x plnou penzi, 
transfery, 2x dopolední a 2x odpolední safari v doprovodu rangera (anglicky 
mluvícího), vstup do NP

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, letenku z ČR do Keni, spropitné 
  Minimální počet účastníků: 2

  Cena zahrnuje: 2 noci v Kilaguni Serena Lodge cccc, 2x plnou penzi, transfery, 
2x dopolední a 2x odpolední safari v doprovodu rangera (anglicky mluvícího), 
vstup do NP

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, letenku z ČR do Keni, spropitné 
  Minimální počet účastníků: 2

Přehledné informace

Přehledné informace

   Velké množství živočišných druhů

   Ubytování v Karen Blixen Camp

   Letecký transfer z pobřeží

   Blízkost pobřeží a pobytových oblastí

   Krátery vyhaslých sopek

   Pozorování zvěře

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Za poznáním přírody

  Za poznáním přírody

Mombasa

Masai Mara

NP Masai Mara

Mombasa

NP Tsavo West
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 Navštivte ráj všech milovníků přírody.

Počet dní   10

1. den  Nairobi.
2.–3. den  Národní park Samburu. 
4. den  Jezero Nakuru. 
5.–6. den  Národní park Masai Mara. 
7.–9. den  Mombasa – pobyt u moře. 
10. den  Mombasa – Praha.  

Více na www.fi scher.cz

Keňou křížem krážem

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Nairobi – Mombasa – Praha, letištní 
taxy a další poplatky, transfer letiště – hotel – letiště, 5x ubytování během 
safari, 5x plnou penzi, 1 noc v Nairobi, 3 noci v hotelu cccc s programem all 
inclusive, vstupné do národních parků, pozorování zvěře dle programu, dopravu 
džípem či minibusem, služby místních anglicky hovořících průvodců
  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, víza (50 USD/osoba), spropitné 
  Minimální počet účastníků: 6

Přehledné informace

   Pozorování zvěře v jejím přirozeném prostředí

   Národní park Samburu v údolí řeky Ngiro

   Jezero Nakuru, které je domovem tisíců 

plameňáků

   Tři dny v národním parku Masai Mara ve 

společnosti lvů, zeber, slonů a dalších zvířat

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Nairobi

Mombasa

Masai Mara

jezero Nakuru
Samburu

Naivasha

  Za poznáním přírody
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 Oblast Mombasa – Chanzu Beach Naši klienti hodnotí (12)  4,7
Hotel Serena ccccc

 Platinium

Poloha

Hotel v klidném prostředí severně 
od Mombasy.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
business centrum s možností 
připojení k internetu, snack bar, 
obchod se suvenýry, kadeřnictví, 
masáže, bazén, bar u bazénu, bar, 
hlavní restaurace, restaurace à la 
carte, pizzerie, konferenční 
centrum.

Pláž

Hotel přímo u písečné pláže.
Pokoj

DR: sprcha/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV, trezor, telefon, minibar, 
balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu (3x týdně) nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, squash, tenisové kurty, 
vodní sporty na pláži, plážový volejbal, 
šnorchlování, potápění, rybaření.
Zábava

Hotel pořádá zábavné večery.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.serenahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Elegantní, luxusní hotel postavený ve stylu 

svahilského města

   Krásná písečná pláž

   Bezprostřední blízkost NP Mombasa Marine 

National Park

   Bohatá nabídka vodních sportů

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Klidná poloha cca 35 km jižně 
od Mombasy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
2 velké bazény, jacuzzi, restaurace, 
italská restaurace, restaurace à la 
carte, bar, snack bar, kadeřnictví, 

obchod se suvenýry, business centrum, 
konferenční místnost.
Pláž

Přímo u písečné pláže s jemným bílým 
pískem.
Pokoj

DR: sprcha/WC, klimatizace, telefon, 
balkon nebo terasa, vysoušeč vlasů, 
trezor (za poplatek).
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all 
inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: potápěčská škola, tenisové 
kurty, squash, stolní tenis, plážový 
volejbal, fi tness.
Za poplatek: masáže; nedaleko se 
nachází 18jamkové golfové hřiště.
Zábava

Hotel pořádá zábavné a tematické 
večery. Animační programy.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (4–12 let).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: na pokoji.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.southernpalmskenya.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Nemotorizované vodní sporty

Program all inclusive

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Rozsáhlá tropická zahrada

   Možnost all inclusive

   Překrásná pláž Diani Beach 

 Oblast Diani Beach Naši klienti hodnotí (26)  4,1
Hotel Southern Palms cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Klidná poloha v oblasti Diani Beach, 
jižně od Mombasy.
Vybavení

Recepce, hlavní restaurace, restaurace 
s mořskými specialitami, bar, bazén, 

bar u bazénu, masáže, kadeřnictví, 
konferenční místnost.
Pláž

Přímo u písečné pláže s jemným 
bílým pískem a pozvolným vstupem 
do moře.
Pokoj

DR: klimatizace, vysoušeč vlasů, 
moskytiéra, telefon, minibar, kávovar, 
balkon nebo terasa, sprcha/WC.
DRS: viz DR, prostornější, blíže 
k pláži.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu (výběr ze 2–3 jídel).
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisové kurty (pronájem 
raket za poplatek), plážový volejbal, 
nemotorizované vodní sporty.

Zábava

Tematické a zábavné večery. 
Pro děti

Malý dětský bazén, dětský klub 
(4–12 let), hlídání dětí (za poplatek). 
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

AMEX, VISA, EC/MC.

http://www.jacarandahotels.com
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Hotel Sandies Tropical Village Resort cccc

 Jednotlivci a mladí

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj superior (DR/DRS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidná poloha u krásné písečné pláže

   Bohatá nabídka vodních sportů 

Hotel Indian Ocean Beach Club cccc

Poloha

Resort s tropickou zahradou přímo 
na pláži asi 3 km od města Malindi.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, internet, butik, 

2 bazény, restaurace (mezinárodní 
a italská kuchyně) a 3 bary,
kadeřnictví.
Pláž

Přímo u písečné pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, ventilátor, minibar, trezor 
a telefon.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: vodní gymnastika, aerobik, 
lekce tance, potápěčské centrum, stolní 
tenis, plážový volejbal.
Zábava

Denní a večerní animace a zábavné 
programy. Diskotéka. 
Pro děti

Možnost hlídání dětí (za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

MC, VISA.

http://www.planhotel.com/tropical/index.htm

   Krásná tropická zahrada

   Možnost potápění a šnorchlování

   All inclusive v ceně

 Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

 Oblast Malindi Naši klienti hodnotí (15)  3,9

 Oblast Diani Beach Naši klienti hodnotí (41)  4,4

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)
  Koktejly (18.00–24.00 hod.)
  Víno a pivo (10.00–17.00 hod.)
  Diskotéka (22.00–24.00 hod.)

Program all inclusive
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Klidná poloha severně od Mombasy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bar, bar u bazénu, 
restaurace, bazén, jacuzzi, konferenční 
místnost, obchod se suvenýry.

Pláž

Přímo u pláže s jemným bílým 
pískem.
Pokoj

DR: vysoušeč vlasů, klimatizace, telefon, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa, 
sprcha/WC.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: squash, fi tness, windsurfi ng, 
stolní tenis.

Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
rybaření, potápění, šnorchlování.
Zábava

Hotel pořádá tematické večery. 
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (4–12 let). 
Pro handicapované

Pokoje pro tělesně postižené na 
vyžádání. 
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

http://www.bamburibeachkenya.com

  Snídaně formou bufetu
  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Nemotorizované vodní sporty

Program all inclusive

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel střední kategorie

   Krásná písečná pláž

   Bamburi Nature Trail 

 Oblast Bamburi Beach Naši klienti hodnotí (47)  4,2
Hotel Bamburi Beach ccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Příjemný hotel v tropické zahradě se 
nachází severně od Mombasy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, několik 
restaurací vč. restaurace s mořskými 
specialitami, bar, několik bazénů, bar 
u bazénu, bar u pláže, konferenční 
místnost, business centrum s možností 
připojení na internet.

Pláž

Hotel se nachází u krásné písečné 
pláže.
Pokoj

DR: balkon nebo terasa, TV, telefon, 
klimatizace, moskytiéra.
DRSV: viz DR, výhled na moře, minibar, 
kávovar a vysoušeč vlasů.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost 
dokoupení programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisové kurty, volejbal, stolní 
tenis, motorizované vodní sporty na 
pláži, fi tness, šnorchlování.
Za poplatek: potápěčská škola.

Zábava

Zábavné večery, diskotéky, animační 
programy. 
Pro děti
Dětský bazén, dětský klub (3–10 let).
Služba hlídání dětí. 
Pro handicapované

Na vyžádání lze zajistit pokoje pro 
vozíčkáře. 
Ofi ciální třída

CCCC

Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.sarovahotels.com/whitesands 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Elegantní hotel přímo na pláži

  Potápěčské centrum u hotelu

   Možnost all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Nemotorizované vodní sporty, fi tness, tenis

Program all inclusive

 Oblast Mombasa – Bamburi Beach Naši klienti hodnotí (36)  4,5
Hotel Whitesands cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Tulia Spa – klasické, orientální a ajurvédské masáže

Wellness & spa
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Poznejte to nejkrásnější
› Tanzanie a Zanzibar
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  Nejvyšší vrchol Afriky

Kilimandžáro

  Krásná krajina v okolí jezera Manyara

  Krajina kráteru Ngorongoro

  Národní park Serengeti oplývá 
množstvím zvěře   Stone Town s malebnými uličkami

  Nekonečné písečné pláže

ManyaraTanzanie

Serengeti Zanzibar

Zanzibar
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Svět divočiny pod Kilimandžárem

Tanzanie

Náš názor

 Tanzanie, jedna z nějvětších zemí východní Afriky, je tvořena kontinentální částí – dříve 
zvanou Tanganjika a ostrovy, z nichž největší je Zanzibar.  Zatímco Zanzibar přitahuje 
turisty svými plážemi, kontinentální část země je proslulá svými Národními parky, 
které poskytují jedny z nejlepších podmínek pro pozorování tropické fl óry a fauny.

Zajímavá místa

Národní park Ngorongoro

Navštivte rezervaci Ngorongoro, která se nachází v kráteru. Kráter je široký 20 km 
a jeho stěny dosahují výšky až 600 m – je právem považován za osmý div světa. 
Park poskytuje domov mnoha druhům divoké zvěře včetně lvů, nosorožců i slonů.

Národní park Serengeti

Národní park Serengeti patří mezi nejkrásnější parky v zemi. Jeho název v jazyce 
Masajů znamená „nekonečná pláň“. Serengeti společně s parkem Masai Mara 
zasahuje až na území Keni. Serengeti leží mezi Ngorongoro a keňskou hranicí 
a sahá téměř až k Viktoriinu jezeru. Při safari můžete obdivovat pakoně, lvy, slony, 
leopardy, nosorožce a další druhy zvířat.

Národní park jezera Manyara

Národní park jezera Manyara leží přibližně 100 km od Arushi, k jezeru přilétá velké 
množství vodního ptactva. K vidění mohou být i plameňáci. Kromě slonů v rezervaci 
můžete spatřit také pakoně, žirafy, paviány a impaly.

Kilimandžáro

Tanzanie se pyšní nejvyšší horou Afriky a jedním z největších vulkánů světa –
Kilimandžárem neboli Uhuru Peak, horou Svobody. Zajímavá je prohlídka Královské 
botanické zahrady Peradeniya. Vrcholek je celoročně pokryt sněhem. Východ či 
západ slunce nad Kilimandžárem je úchvatným a nezapomenutelným zážitkem.

› Tanzanie a Zanzibar
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Zanzibar

Náš názor

Ostrov Zanzibar, tropický ráj ležící východně od afrických břehů, patří společně 
s ostrovem Pemba a dalšími malými ostrůvky k pevninské Tanzanii.

Charakteristika destinace

Zanzibar se rozkládá na ploše téměř 1 660 km2. Většina obyvatel patří k různým 
černošským kmenům, potomkům afrických otroků. Ve středověku byl ostrov 
díky své zeměpisné poloze důležitým obchodním střediskem v Indickém oceánu. 
K ostrovu připlouvaly lodě se zbožím, které se dopravovalo dále na africkou 
pevninu – zde se křižovaly cesty spojující daleké země. V průběhu staletí se stal 
ostrov cílem mnoha dobyvatelů.

Zajímavá místa

Stone Town

Při návštěvě Zanzibaru nesmíte opomenout ani prohlídku hlavního města, 
které je nazýváno Stone Town neboli kamenné město. 
Procházet se zde můžete labyrintem úzkých křivolakých uliček s množstvím 
malých obchůdků, bazarů a mešit. Spatříte také dvě katedrály, dva původně 
sultánské paláce či koloniální sídla. Prohlédnout si zde můžete hrůzyplné 
bývalé tržiště s otroky, kteří byli z přístavu odváženi za prací do daleké 
Ameriky.

Prison Island

Člunem se můžete přeplavit na Prison Island, nazývaný Changu, s ruinami 
vězení, kde byli otroci v nelidských podmínkách drženi před svým transportem 
do Ameriky. Dnes na tomto místě, opředeném ponurou historií, žijí obří želvy 
dovezené ze Seychel.

Praktické tipy

Zanzibar je také nazýván ostrovem koření. K typickým produktům patří například 
vanilka, hřebíček, muškátový oříšek a skořice. Představu dokonalého ráje 
dokreslují bělostné pláže lemované kokosovými palmami a tropickou vegetací.
Nejkrásnější dlouhé pláže naleznete zejména na východě ostrova. 
Pobřeží je chráněno korálovým útesem, na své si tedy přijdou i milovníci 
potápění a šnorchlování, kteří si mohou vychutnat krásy tajemných zákoutí 
podmořského světa.
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 Safari, během kterého navštívíte nejkrásnější národní parky Tanzanie.

Počet dní  7

1. den  Jezero Manyara. 
2.–3. den  Národní park Serengeti.
4.–5. den  Ngorongoro. 
6. den  Tarangire. 
7. den  Arusha – Nairobi – Praha.

Více na www.fi scher.cz

Tanzanie – týden uprostřed divočiny

  Cena zahrnuje: leteckou přepravu Praha – Kilimandžáro – Praha, letištní taxy 
a další poplatky, 6 nocí v lodgích, 6x plnou penzi, vstupné do národních parků, 
pozorování zvěře dle programu, dopravu džípem či minibusem, služby místních 
průvodců

  Cena nezahrnuje: cestovní pojištění, víza (50 USD/osoba), nápoje, spropitné 
  Minimální počet účastníků: 4

Přehledné informace

   Nezapomenutelné safari v národním parku Serengeti

   Kráter Ngorongoro, který je domovem více než 

25 000 zvířat 

   Národní park Tarangire s typickou africkou přírodou

   Návštěva masajské vesnice 

Detailní program
a aktuální ceny 
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

Ngorongoro
Arusha

TarangireLake Manyara

Serengeti

  Za poznáním přírody
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 Oblast Zanzibar – Nungwi Naši klienti hodnotí (22)  4,8
Hotel Diamonds La Gemma Dell’Est ccccc

 Platinium

Poloha

Resort na klidném místě na
severozápadním pobřeží ostrova Zanzibar.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
obchod se suvenýry, kadeřnictví, 

restaurace, restaurace à la carte, 
pizzerie, lobby bar, bar u pláže, bar 
u bazénu, bazén, sauna, jacuzzi.
Pláž

Hotel přímo u pláže s jemným světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře.
Pokoj

DRX: moskytiéra, ventilátor, klimatizace, 
TV, trezor, minibar, sprcha/WC, vysoušeč 
vlasů, balkon nebo terasa, telefon. 
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Viz program all inclusive.
Zábava

Zábavné a tematické večery.
Pro děti

Dětský bazén, na vyžádání hlídání dětí.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: v lobby.

Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.planhotel.com

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
 Nemotorizované vodní sporty

Program all inclusive

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní resort na překrásné pláži

   Rozsáhlá tropická zahrada

   Nemotorizované vodní sporty v ceně

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Hotelový resort v severní části ostrova, 
hlavní město Stone Town vzdáleno cca 
70 minut jízdy.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 

4 bary, obchod se suvenýry. Venku 
4 velké bazény, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky, bar u bazénu.
Pláž

Přímo u písečné pláže, lehátka, 
slunečníky a ručníky (zdarma).
Pokoj

DR: klimatizace, ventilátor, koupelna/
WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., telefon, 
minibar, balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: potápění.
Zábava

Animační programy, zábavné večery.
Pro děti

Dětský klub (3–13 let), hlídání dětí 
(za poplatek).
Ofi ciální třída

cccc

Platební karty

VISA, MC.

http://www.royalzanzibar.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 24 hodin denně
  Nemotorizované vodní sporty na pláži
  Stolní tenis, posilovna, plážový fotbal
  Animační programy (sportovní a zábavné aktivity v denních i večerních hodinách)

Program all inclusive

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   4 velké bazény

   Přímo na překrásné pláži

 Oblast Zanzibar – Nungwi Naši klienti hodnotí (15)  4,4
Hotel Royal Zanzibar ccccd

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

342

Ta
n

za
n

ie
 a

 Z
a

n
zi

b
a

r



Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Poloha

Hotelový resort v oblasti Kiwengwa 
v severovýchodní části ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
2 bary, internetový koutek, obchod se 

suvenýry. Venku velký bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky, 
bar u bazénu.
Pláž

Hotel přímo u písečné pláže, lehátka, 
slunečníky a ručníky (zdarma).
Pokoj

DR: klimatizace, ventilátor, koupelna/
WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., telefon, 
minibar, balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: viz program all inclusive.
Za poplatek: potápění.
Zvláštnosti

Možnost využívání služeb sousedního 
hotelu Blue Bay.
Zábava

Animační programy, zábavné 
večery.
Pro děti

Dětský klub (3–13 let), hlídání dětí 
(za poplatek). 

Ofi ciální třída

cccc

Platební karty

VISA, MC.

http://www.bluebayzanzibar.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Krásná písečná pláž

   Tropická zahrada

   Bohatý program all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–04.00 hod.)
  Nemotorizované vodní sporty na pláži
  Stolní tenis, volejbal
  Animační programy (sportovní a zábavné aktivity v denních i večerních 
hodinách)

Program all inclusive

 Oblast Zanzibar – Kiwengwa Naši klienti hodnotí (18)  4,6
Hotel Sultan Sands Island Resort ccccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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Poloha

Klidná poloha na východním pobřeží 
ostrova.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, obchod se 
suvenýry, hlavní restaurace, restaurace 
à la carte, bar u bazénu, bar u pláže.

Pláž

Přímo u písečné pláže s jemným bílým 
pískem a pozvolným vstupem do moře, 
bar u pláže.
Pokoj

DRS: moskytiéra, ventilátor, klimatizace, 
telefon, vysoušeč vlasů, trezor, balkon 
nebo terasa, sprcha/WC.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní gymnastika, plážový 
volejbal, windsurfi ng, stolní tenis,

tenis (osvětlení za poplatek), 
šnorchlování.
Zábava

Animační programy, zábavné 
a tematické večery, 
diskotéky.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: v lobby.

Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.planhotel.com

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Klidná poloha

   Krásná písečná pláž

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Nealkoholické nápoje místní výroby
  Alkoholické nápoje místní výroby (18.00–01.00 hod.)
  Nemotorizované vodní sporty

Program all inclusive

Hotel Sandies Mapenzi Beach Club cccd

 Jednotlivci a mladí

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17
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 Oblast Zanzibar – Kiwengwa Naši klienti hodnotí (22)  3,9
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Poznejte to nejkrásnější
› Francouzská Polynésie
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  Krásné usměvavé domorodé obyvatelky

  Bungalovy nad vodou mají vstup do tyrkysově modré laguny 

Francouzská Polynésie

Bora Bora

  Nádherné písečné pláže

  Ostrov lásky inspiroval mnohé 
umělce

  Tyrkysově modré moře je teplé 
po celý rok

  Nabízí barevnou pastvu pro oči 

Bora Bora

Tahiti

Francouzská Polynésie

Francouzská Polynésie

F R A N C O U Z S K Á  P O L Y N É S I E

MARKÉZY

TUAMOTUMOOREA

TAHITI

SPOLEČENSKÉ 

OSTROVY

PAPEETEPAPEETE

00 200 km200 km
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Náš názor

Již při vyslovení jmen jako Tahiti, Bora Bora či Moorea se každému vybaví 
ráj, kde tančí exotické tanečnice, hraje hudba, jí se lahodné jídlo, odpočívá se 
ve stínu kokosových palem a koupe v nádherném tyrkysově zbarveném teplém 
moři. Představu ráje dokreslují překrásné západy slunce, věčně zelené vrcholky 
pokryté bujnou vegetací, příroda zde oplývá všemi barvami od modré po zelenou. 
A nejsme daleko od pravdy, takto to skutečně ve Francouzské Polynésii je, musíte 
si však umět najít to správné místo. Krásným a luxusním zážitkem je ubytování 
v bungalovech nad vodou, které najdete jen na několika málo místech naší 
planety. 

Pokud neplánujete do tohoto koutu země vyrazit několikrát, doporučujeme během 
jednoho pobytu zkombinovat různé ostrovy – poznáte tak nejlépe rozdíly mezi 
jednotlivými oblastmi.

Charakteristika destinace

Díky poloze na jižní polokouli zde panuje léto v období našich zimních měsíců, 
nicméně ani v době místní zimy zde není žádné období monzunových dešťů.
Francouzská Polynésie, známá také jako Tahiti, a její ostrovy jsou francouzským 
zámořským územím, které leží ve střední a jižní části Tichého oceánu, přesně 
na poloviční cestě mezi Austrálií a Jižní Amerikou, na ploše větší než čtyři miliony 

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27346

Objevte neopakovatelnou atmosféru Tichomoří

› Francouzská Polynésie



kilometrů čtverečních. Souostroví Francouzské Polynésie tvoří více než 120 ostrovů 
a atolů, mezi nejznámější patří Tahiti, Moorea a Bora Bora.

Zajímavá místa

Tahiti

Tahiti, „ostrov lásky“, s administrativním centrem Papeete je největším ze všech 
polynéských ostrovů. Majestátní hory, které najdete ve vnitrozemí, dosahují až 
dvou tisíc metrů nad mořem. Údolí jsou pak pokryta deštným pralesem a v něm 
šumí kaskády vodopádů. Není bez zajímavosti, že pohádková krása ostrova 

Tahiti inspirovala francouzského malíře Paula Gauguina, který zde žil a maloval 
na konci 19. století. 

Moorea

Pouhých několik minut letu odděluje tento ostrov od Tahiti. Podle prastaré legendy 
loďka s bájnou zlatou ještěrkou ztroskotala na útesu Emeho a bohové ji přeměnili 

v překrásný ostrov. Nejvyšší vrchol ostrova Moorea se jmenuje Tohivea a je 
po většinu roku zahalen v oblacích, ale na jeho stráních rostou nádherné tropické 
květiny, stromy a keře, jejichž barevné porosty sahají až ke krásným plážím 
s jemným bílým pískem.

Bora Bora

Ostrov leží 240 km severozápadně od Tahiti a je oázou klidu a míru. Obklopuje ho 
korálový útes, který ohraničuje překrásnou lagunu. Podle legendy byl ostrov stvořen 
polynéským bohem Tarou jako první a teprve po něm přišly na řadu ostatní ostrovy.
I Bora Bora vás okouzlí svými nádhernými plážemi s bílým pískem lemovanými 
tropickou vegetací.

Praktické tipy

Polynéská kuchyně potěší každého, oplývá množstvím ryb a darů moře i spoustou 
roztodivného exotického ovoce.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27 347
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Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou

Poloha

Hotel leží podél bílé písečné pláže 
v části Punaauia.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bufetovou 
a à la carte restaurací, 2 bary 
(z toho 1 u bazénu), bazén 
s písečným dnem, konferenční 
místnost.

Pláž

Písečná pláž se nachází přímo 
u hotelového resortu.
Pokoj

DR: koupelna/WC, DVD a CD přehrávač, 
ventilátor, klimatizace, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., telefon, minibar, trezor, kávovar, 
balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo menu. Možnost 
dokoupení programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis, kajaky, kánoe, stolní 
tenis, šnorchlování. 

Za poplatek: potápění, vodní lyže, 
surfi ng, rybolov, golf – 18jamkové 
golfové hřiště Atimaono International 
Golf Course je vzdáleno 20 minut jízdy.
Zvláštnosti

V roce 2010 prošel hotel rekonstrukcí.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokoji.

Platební karty

AMEX, Diners Club, MC, VISA, JCB.

http://www.lemeridien.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 16 let

Nabízené pokoje

   Možnost all inclusive

   Blízkost hlavního města Papeete

 Ostrov Tahiti Naši klienti hodnotí (15)  4,2
Hotel Le Méridien Tahiti cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Oběd a večeře v restauracích à la carte
  Nealkoholické nápoje a pivo
  Snacky

Program all inclusive

  Masáže, procedury a terapie

Wellness & spa
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Dítě   za zvýhodněnou cenu

 Ostrov Bora Bora Naši klienti hodnotí (24)  4,9
Hotel Le Méridien Bora Bora ccccc

Poloha

Hotel s výhledem na horu Otemanu 
se nachází v klidné poloze na atolu 
cca 5 minut od ostrova
Bora Bora.

Vybavení

Recepce, směnárna, obchod se 
suvenýry, bazén, 3 restaurace 
(z toho 2 à la carte), bar.
Pláž

Resort je lemován krásnými písečnými 
plážemi.
Pokoj

BG: telefon, ventilátor, vysoušeč vlasů, 
TV, CD, DVD, WiFi, trezor, minibar, 
kávovar, klimatizace, koupelna/WC. 
BGWR: viz BG, za příplatek, přímý vstup 
do laguny.

Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: kajaky, kánoe, šlapadla, 
šnorchlování, fi tness, plážový volejbal, 
stolní tenis, windsurfi ng. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty.
V hotelu se nachází želví rezervace, 
kde je možné plavat s želvami v jejich 
přirozeném prostředí.
Zvláštnosti

Hotel nabízí plavání s želvami, možnost 
krmení rejnoků a žraloků.
Pro děti

Hotel pořádá různé aktivity pro děti.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: na pokoji.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

http://www.starwoodhotels.com/
lemeridien/borabora

  V hotelu je spa centrum s širokou nabídkou masáží, léčebných a relaxačních 
procedur

Wellness & spa

   Možnost all inclusive

    Želví rezervace

    Krásné písečné pláže

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  Nealkoholické nápoje a pivo

Program all inclusive

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

 Pro páry

   Bungalov (BG): 
 / 

  Vodní bungalov (BGWR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

Vodní bungalov
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Poloha

Hotelový resort leží na soukromém 
ostrově Motu Toopua jihovýchodně 
od ostrova Bora Bora.
Vybavení

Restaurace s místní a mezinárodní 
kuchyní, gril restaurace, bar, 

konferenční místnost, butik, business 
centrum a bazén.
Pláž

Písečná pláž se světlým pískem přímo 
u hotelu.
Pokoj

SU: koupelna s vanou, klimatizace, 
vysoušeč vlasů, TV/sat., CD a DVD 
přehrávač, internet, kávovar, minibar, 
trezor, telefon a balkon nebo terasa. 
BGWR: viz SU, za příplatek, průhledné 
dno, přímý vstup do moře.
Stravování

Snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, kajaky, kánoe, 
šnorchlování, windsurfi ng.
Zábava

Několikrát týdně živá hudba a večerní 
programy. 
Pro děti

Hotel pořádá různé aktivity pro děti.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club, JCB.

http://www.hilton.com

  Suite (SU):
 / 

  Vodní bungalow (BGWR):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Soukromý ostrov Motu Toopua

   Velké množství aktivit

   Suite a vily v koloniálním i polynéském stylu

 Ostrov Bora Bora Naši klienti hodnotí (15)  4,8
Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa ccccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

  Nádherné spa centrum s výhledem na známou horu Otemanu, Tahaa a Raiatea 
nabízí jacuzzi, masáže a terapie

Wellness & spa
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Hotel se nachází ve známém středisku 
Matira Point.

Vybavení

Bar, 2 restaurace, butiky, společenská 
místnost pro 25 osob.
Pláž

Hotel se nachází přímo u malé pláže 
s jemným bílým pískem.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, telefon, 
TV, minibar, internet, vysoušeč vlasů, 
trezor.
BGWR: viz DR, bez klimatizace (pouze ventilátor), přímý vstup 

do moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: šnorchlování, nemotorizované 
vodní sporty na pláži (kajaky, 
kánoe).
Za poplatek: potápění, rybaření.
Zábava

Zábavné večery, tematické večeře 
s polynéskou show.
Pro děti

Hlídání dětí na vyžádání. 

Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: na pokoji.
Platební karty

VISA, JCB, Diners Club, MC, AMEX.

http://www.hotelmaitai.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR):  
 / 

  Vodní bungalov (BGWR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 16 let

Nabízené pokoje

  Možnost all inclusive

  Šnorchlování a potápění

  Vodní bungalovy se vstupem do moře

 Ostrov Bora Bora Naši klienti hodnotí (18)  3,9
Hotel Maitai Polynesia ccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

351

  Snídaně formou bufetu
  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu
  K obědu a večeři 1 nealko nebo 1 pivo nebo 1/4 l vína + 1/2 l vody

Program all inclusive
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Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma

Poloha

Hotel se nachází na severním pobřeží 
ostrova Moorea.

Vybavení

Recepce, bazén, butiky, 2 restaurace, 
bar, konferenční místnost, internet, 
jacuzzi.
Pláž

Hotel leží přímo u pláže s bílým pískem.
Pokoj

DR: klimatizace, vysoušeč vlasů, minibar, 
TV, kávovar, trezor, telefon, sprcha/WC.
BGWR: viz DR, přímý vstup do moře, 
vana.

Stravování

Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo menu.
Sportovní nabídka

Zdarma: šnorchlování, volejbal, 
badminton, kajaky, stolní 
tenis.
Za poplatek: potápěčské centrum, 
rybaření, vodní lyže, jízda na koni, 
vodní sporty na pláži.
Zvláštnosti

Možnost pozorování delfínů a velryb 
(za poplatek).
Zábava

Hotel pořádá tematické večeře, 
polynéskou show.

Pro děti

Hlídání dětí na vyžádání.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: na pokoji.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, JCB.

http://www.pearlresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Vodní bungalov (BGWR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Ideální podmínky pro potápění

   Pláže s bílým pískem

   Možnost pozorování delfínů a velryb

 Ostrov Moorea Naši klienti hodnotí (15)  4,8
Hotel Moorea Pearl Resort & Spa cccc

 Pro páry

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 26–27

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 17

352

  V hotelu je k dispozici spa centrum Manea – masáže, pára

Wellness & spa
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proměny pro školy



Disneyland

 Vyberte si ze světa zážitků!

Baby Funtazie klub

Lyžování a hory

Funtazie klub

Fun & Active 55+

Exotická dovolená

Eurovíkendy

Golf

Poznávací zájezdy

Fun & Active

www.fischer.cz /  ☎  800 12 10 10

Dovolená  u  moře



  vlastní asistenční služba dostupná po celém světě 24 
hodin denně, 7 dní v týdnu

  zahrnuje všechna hlavní rizika včetně storna na 
jednotlivé služby 

  počet cest členů rodiny během roku není omezen
  vyplatí se již při druhé cestě do zahraničí za rok
  ušetří Vám starosti a čas s vyřizováním pojištění před 

každou cestou

Konečně karta, která Vám opravdu poslouží
Celoroční cestovní pojištění MultiPack

Pro rodinu 

na celý rok 

za 2 990 Kč

Unikátní servis na Vašich cestách
od jediného specialisty na trhu

www.ERVpojistovna.cz



emirates.com/cz

Dop�ejte si více 
 vzpomínek z Dubaje 
  Vystoupejte na vrchol nejvyšší budovy světa, nakupujte v jednom

z mnoha obchodních center nebo si odpočiňte na krásné slunné
pláži. Užijte si mezipřistání v Dubaji během své dovolené.

*Na bezplatné vízum mají nárok cestující, kteří si zakoupí balíček Dubai Stopover s maximální délkou pobytu do 36 hodin. Pro rezervaci letenek a další informace navštivte emirates.com/cz, volejte 
Emirates na čísle 239 016 320 nebo kontaktujte svou cestovní kancelář. 

Více než 130 destinací po celém světě  Bezplatná víza do Spojených arabských emirátů*
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