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Úvodní slovo
› Vážení klienti,

jistě se shodneme, že příjemné počasí, sluníčko a moře nám dělá dobře 
nejen na těle, ale hlavně na duši. A právě o co nevlídnější a mrazivější počasí 
u nás doma panuje, o to více toužíme po vlnách a slunečních paprscích.
 
Za chvíli začnete listovat novým katalogem zimní dovolené u moře. Jak 
přesně bude vaše dovolená vypadat, záleží jen na vás. Vždy se ale můžete 
těšit na příjemné počasí, koupání, poznávání nových míst a milých lidí.
 
Na dalších stranách najdete tři nejpopulárnější blízké zimní destinace. 
Můžete vybírat z nabídky hotelů v Egyptě, na Kanárských ostrovech 
a ve Spojených arabských emirátech. Nově jsme do tohoto katalogu zařadili 
také velmi žádané exotické destinace – Dominikánskou republiku, Kubu 
a Mexiko.
 
Jako lídr rodinné dovolené na českém trhu jsme pro tuto zimní sezonu 
rozšířili nabídku stále oblíbenějších dětských animačních klubů Funtazie. 
V egyptské Hurghadě, na Gran Canarii a na Fuerteventuře v nich budou 
moci vaše děti prožít nezapomeátenutelné jarní prázdniny. V dětském klubu 
v egyptské Marsa Alam a ve Spojených arabských emirátech se o vaše 
nejmenší postaráme od února až do dubna. Příznivci aktivní dovolené navíc
v egyptské Marsa Alam mohou využít zábavní a sportovní klub Fun & Active.
 
Na dalších stranách se můžete přesvědčit, že množství služeb, které vám 
poskytneme od prvního odbavení až po návrat z dovolené, je skutečně 
unikátní. Rozhodně bych vám také chtěla doporučit brzký nákup dovolené. 
První moment je totiž obdobím, kdy nemusíte dělat kompromisy; nabídka 
je největší, ať už se týká oblastí, nebo konkrétních hotelů. Můžete získat 
atraktivní slevu pro každou dospělou osobu. Vaše děti navíc mohou cestovat 
zcela zdarma. Dopředu stačí složit jen minimální zálohu.
 
Až si prohlédnete katalog, jsme vám dále plně k dispozici. Můžete nás 
navštívit v pobočkách po celé České republice a na Slovensku nebo zavolat 
na bezplatnou infolinku 800 12 10 10. Kdykoli také navštivte náš web 
www.fi scher.cz, kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.

Vítejte ve světě vašich zážitků! 

Přeji vám krásnou dovolenou

Jolana Zavadilová
ředitelka sekce zájezdů
k blízkým mořím
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Poznejte místa jako stvořená 
pro dovolenou › Mapa destinací

  Gran Canaria 3 650 km  5:10 hod.
  Tenerife 3 880 km  5:20 hod.
  La Palma (přelet z Gran Canarie) 230 km  0:50 hod.
  La Palma (přelet z Tenerife) 120 km  0:30 hod.
  Lanzarote 3 500 km  4:55 hod.
  Fuerteventura 3 550 km  5:10 hod.
 Spojené arabské emiráty 4 500 km  6:30 hod.
  Egypt – Hurghada 3 400  km  4:30 hod.
  Egypt – Marsa Alam 3 500 km  4:40 hod.
  Dominikánská republika (Puerto Plata) 7 911 km  dle konkrétního letu
  Kuba (Varadero) 8 447 km  dle konkrétního letu
  Mexiko (Cancún) 8 979 km  dle konkrétního letu

Destinace Vzdálenost Doba letu

FuerteventuraFuerteventura

Gran CanariaGran Canaria

TenerifeTenerife

La PalmaLa Palma

LanzaroteLanzarote
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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? Zajímáte se o výhodnou nabídku promo 

pokojů? Níže naleznete přehledný seznam hotelů s podrobnými údaji, ze kterého si vyberte ten pravý podle svých 

požadavků.

Anamar Suites ccc P 2–14 let 88

Beverly Park ccc P, A 2–13 let 2–13 let 85

Europalace ccc P 2–13 let 2–13 let 84

Fantazie klub Paradise Lago Taurito ccc A 2–13 let 2–13 let 2–13 let 38, 103

Funtazie klub Paradise Valle Taurito ccccd A 2–13 let 40, 100

Gloria Palace Amadores cccc P, A 2–14 let 2–14 let 98

Gloria Palace Royal & Spa ccccd P, A 2–13 let 2–13 let 96

Gloria Palace San Agustín cccc P, A 2–14 let 2–14 let 78

Green Park cc BS, P 2–14 let 89

IFA Beach ccc P, A 77

IFA Buenaventura ccc P, A 2–13 let 2–13 let 86

IFA Dunamar cccc P 2–13 let 83

IFA Interclub Atlantic ccc A 2–13 let 2–13 let 81

Platinium Lopesan Baobab Resort ccccd P 2–13 let 2–13 let 72

Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino cccc P 2–13 let 2–13 let 92

Platinium Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso ccccc P 2–13 let 2–13 let 70

Monte Feliz ccc BS, P 2–13 let 2–13 let 76

Oasis Maspalomas ccc BS, P 2–15 let 2–15 let 94

Orquidea cccc A 2–13 let 2–13 let 74

Paradise Costa Taurito cccc A 102

Playa Feliz cccc BS, P, A 2–13 let 2–13 let 73

Revoli Playa cccc P 2–13 let 2–13 let 95

Platinium Seaside Palm Beach ccccc S, P 2–13 let 69

Seaside Sandy Beach cccc P, A 2–13 let 2–13 let 82

Taurito Princess cccc A 2–13 let 2–13 let 101

Turbo Club ccc A 2–15 let 2–15 let 90

Valentín Marieta ccc P 2–15 let 2–15 let 87

Vista Flor ccc BS, P, A 2–15 let 2–15 let 91

Viverde Las Tirajans cccc S, P 2–13 let 104

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Gran Canaria

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Alborada Beach Club ccd A 2–13 let 2–13 let 128

Be Live La Nina cccc P, A 2–13 let 2–13 let 121

Be Live Orotava cccc P, PP 2–13 let 131

Be Live Playa la Arena cccc P, A 2–15 let 2–15 let 114

Blue Sea Lagos de Cesar ccc P, A 2–13 let 2–13 let 116

Blue Sea Puerto Resort cccc P, A 2–15 let 2–15 let 130

Dania Magec cccd S, P 2–15 let 132

Don Manolito ccc P 2–15 let 134

Dream Gran Tacande ccccc S, P 2–14 let 2–14 let 119

Fañabe Costa Sur cccc P, A 2–14 let 2–14 let 123

Globales Acuario cc S, P 2–13 let 2–13 let 135

Globales Tamaimo Tropical cccc BS, P, A 2–13 let 2–13 let 115

Gran Roca Nivaria ccccc P, A 2–13 let 2–13 let 118

Guayarmina Princess cccc P, PP 2–12 let 122

H10 Las Palmeras cccc P, A 2–13 let 124

Platinium Iberostar Anthelia ccccc S, P, A 2–17 let 2–17 let 113

IBH Bahía Flamingo ccd P, A 2–13 let 2–13 let 117

Platinium Jardínes de Nivaria ccccc S, P 2–13 let 112

Luabay Costa Adeje cccc P, A 2–15 let 2–15 let 120

Luabay Tenerife cccc P, A 2–15 let 129

Marquesa ccc P, PP 2–15 let 133

Park Club Europe cccd A 2–12 let 2–12 let 126

Tropical Playa ccc P, A 125

Villa de Adeje Beach ccc P, A 2–14 let 2–14 let 127

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Tenerife

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu

Casa Anasilvia BS 2–15 let 2–15 let 146

Casity Los Llanos BS 2–15 let 2–15 let 146

H10 Costa Salinas ccc BS, S, P 2–13 let 2–13 let 144

H10 Taburiente Playa cccc P 2–13 let 143

La Palma/Teneguía Princess & Spa cccc P, A 2–13 let 2–13 let 2–13 let 141

Las Olas ccc BS, S, P 2–15 let 2–15 let 145

Sol La Palma cccc BS, P 2–12 let 142

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

La Palma

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Barceló La Galea ccc A 2–12 let 2–12 let 173

Beatriz Costa & Spa cccc P, A 2–15 let 2–15 let 168

Beatriz Playa & Spa cccc S, P, A 2–15 let 2–15 let 164

Blue Sea Costa Teguise Beach ccd BS, P, A 2–12 let 2–12 let 170

Club Siroco ccd BS, P, A 2–14 let 2–14 let 174

Corbeta ccc P, A 2–15 let 2–10 let 159

Costa Mar ccc P, PP, PP+ 2–13 let 2–13 let 2–13 let 166

Dream Gran Castillo ccccc P, A 2–15 let 2–15 let 153

El Trebol ccc BS, A 2–13 let 2–13 let 171

Flamingo Beach cccc BS, P, A 2–13 let 2–13 let 156

H10 Lanzarote Gardens ccc P, A 2–13 let 2–13 let 172

H10 Lanzarote Princess cccc P, A 2–13 let 2–13 let 158

Lanzarote Village cccc P, A 2–15 let 2–15 let 162

Luabay Lanzarote Beach cccc A 2–15 let 2–15 let 169

Platinium Princesa Yaiza ccccc S, P 2–12 let 2–12 let 154

Relaxia Lanzaplaya ccc BS, P 2–15 let 2–15 let 165

Relaxia Lanzasur Club ccc A 2–15 let 2–15 let 160

Seaside Los Jameos Playa cccc P, A 2–13 let 2–13 let 163

THB Flora ccc P, A 2–15 let 2–15 let 167

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Lanzarote

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Ambar Beach cccc A 2–13 let 2–13 let 192

Arena cccc A 2–13 let 2–13 let 204

Blue Sea Caleta Garden ccd BS, P, A 2–12 let 2–12 let 199

Club Jandía Princess cccc A 2–13 let 2–13 let 191

Cotillo Beach ccc P, A 2–15 let 207

Elba Carlota cccc P, A 2–12 let 2–12 let 200

Fuerteventura Princess cccc P 2–13 let 2–13 let 190

Funtazie klub Barceló Jandia Playa cccc P, A 2–13 let 2–13 let 44, 184

Globales Costa Tropical ccc A 2–12 let 2–12 let 202

Magic Life Fuerteventura Imerial cccc A 2–13 let 2–13 let 189

Meliá Gorriones cccc P, A 2–12 let 2–12 let 194

Oasis Dunas ccc BS, P 2–15 let 2–15 let 206

Playa Park Club ccc A 2–13 let 2–13 let 205

Relaxia Jandía Luz ccc BS, P, A 2–15 let 2–15 let 188

SBH Costa Calma Beach Resort cccd A 2–15 let 196

SBH Paraíso Playa cccd A 2–15 let 2–15 let 193

SBH Jandía Resort ccc BS, A 2–15 let 2–15 let 183

SBH Mónica Beachccc A 2–15 let 2–15 let 198

SBH Taro Beach cccd P, A 2–15 let 2–15 let 197

Platinium Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa Resort ccccc P 2–13 let 2–13 let 2–13 let 182

Stella Jandía ccd P, A 2–13 let 2–13 let 187

Stella Paradise cccc/cccd P, A 2–13 let 2–13 let 186

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Fuerteventura

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Al Hamra Fort ccccc P 2–12 let 2–12 let 219

Al Hamra Palace Beach Resort cccc P, A 2–12 let 2–12 let 2–12 let 220

Al Hamra Village cccc P, A 2–12 let 2–12 let 221

Platinium Al Qasr cccccd S, P 2–12 let 2–12 let 232

Al Raha Beach ccccc P, PP 2–12 let 2–12 let 243

Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc S, P 2–12 let 2–12 let 236

Arabian Park cccd S, P 237

Platinium Atlantis The Palm cccccd S, P 2–12 let 2–12 let 230

Bin Majid Beach ccc P, A 2–12 let 223

Platinium Burj Al Arab cccccc S 2–12 let 2–12 let 228

Centro Capital Centre ccc S, P 244

Platinium Dar Al Masyaf cccccd S, P 2–12 let 2–12 let 232

Dhow Palace cccc S, P 2–12 let 238

Fujairah Rotana ccccc P, A 2–12 let 225

Funtazie klub Bin Majid Beach Resort cccd P, A 2–12 let 2–12 let 48, 223

Grand Millennium Al Wahda ccccc S, P 2–12 let 244

Hilton Dubaj Jumeirah Resort ccccc S, P 2–12 let 235

Hilton Ras Al Khaimah cccc P, A 2–12 let 2–12 let 222

Platinium Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc P, A 2–12 let 2–12 let 216

Platinium Jumeirah Beach ccccc S, P 2–12 let 229

Le Meridien Al Aqah ccccc P, A 2–12 let 2–12 let 224

Le Meridien Mina Seyahi ccccc S, P 2–12 let 2–12 let 234

Mina A’ Salam cccccd S, P 2–12 let 2–12 let 232

Park Hyatt Abu Dhabi ccccc S, P 2–12 let 241

St. Regis Saadiyat Island Resort ccccc S, P 2–12 let 242

The Cove Rotana Resort ccccc P, A 2–12 let 2–12 let 218

Umm Al Quwain Beach cccd P, A 2–12 let 2–12 let 238

Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc S, P 2–12 let 2–12 let 233

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Spojené arabské emiráty

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Al Nabila Grand Bay ccccd A 2–15 let 2–15 let 290

Aladdin Beach Resort cccc A 2–15 let 2–15 let 275

Ali Baba Palace cccc A 2–15 let 2–15 let 276

AMC Royal ccccc A 2–14 let 2–14 let 255

Amwaj Blue Beach Resort & Spa ccccd A 2–15 let 2–15 let 293

Arabella Azur Resort cccc A 2–14 let 258

Arabia Azur Resort cccc A 2–14 let 2–14 let 260

Albatros Garden Resort cccc A 2–12 let 2–12 let 272

Beach Albatros Resort cccc A 2–12 let 2–12 let 2–12 let 270

Bel Air Azur Resort cccc A 2–14 let 2–14 let 262

Bella Vista Hotel & Resortcccc A 2–14 let 2–14 let 274

Caribbean World Resorts Soma Bay ccccc A 2–15 let 2–15 let 2–15 let 296

Platinium Citadel Azur Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 282

Coral Beach Rotana Resort cccc A 2–15 let 2–15 let 273

El Palacio cccc A 2–15 let 2–15 let 266

Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc A 2–14 let 2–14 let 52, 268

Geisum Village ccd P, A 2–15 let 2–15 let 281

Harmony Makadi Bay Hotel & Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 288

Imperial Sahms Abu Soma ccccd A 2–15 let 2–15 let 298

Jasmine Village cccd A 2–15 let 2–15 let 278

Jaz Bluemarine Resort ccccc A 2–13 let 2–13 let 256

Magic Beach cccd P, A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 279

Old Palace Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 285

Palm Beach Resort cccc A 2–15 let 2–15 let 265

Platinium Palm Royale Soma Bay ccccc A 2–14 let 2–14 let 294

Palma de Mirette cccc A 2–15 let 2–15 let 267

Riviera Plaza Abu Soma cccc A 2–14 let 2–14 let 300

Royal Azur ccccd A 2–14 let 2–14 let 289

Serenity Makadi Heights ccccc A, U 2–14 let 2–14 let 287

Sol Y Mar Club Makadi cccc A 2–12 let 2–12 let 292

Platinium Steigenberger Al Dau Beach ccccc A 2–13 let 2–13 let 252

Steigenberger Aqua Magic ccccc A 2–13 let 2–13 let 2–13 let 254

Tia Heights Hotel & Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 286

Titanic Beach Spa & Aqua Park ccccd A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 264

Triton Empire ccc P, A 2–14 let 2–14 let 280

Tropitel Sahl Hasheesh ccccc A 2–15 let 2–15 let 2–15 let 284

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Egypt – Hurghada

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Brayka Bay Reef Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 320

Funtazie & Active Calimera Akassia Swiss Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 56, 312

Concorde Moreen Beach Resort & Spa ccccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 325

Coral Hills Resort cccc A 2–15 let 2–15 let 2–15 let 326

Crown Plaza Sahara Sands ccccc A 2–12 let 2–12 let 336

Fantazia Resort ccccd U 2–14 let 2–14 let 328

Iberotel Lamaya ccccc A 2–13 let 2–13 let 315

Laguna Beach Resort cccc A 2–15 let 2–15 let 2–15 let 334

Le Mirage Moon Resort cccc A 2–13 let 2–13 let 338

LTI Akassia Beach Swiss Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 310

Nada Resort cccc A 2–14 let 2–14 let 330

Onatti Beach Resort cccc A 2–14 let 2–14 let 314

Oriental Bay Marsa Alam ccccc A 2–15 let 2–15 let 2–15 let 324

Pensée Azur cccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 316

Platinium Radisson Blu Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 308

Resta Grand Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 323

Resta Reef Resort ccc A 2–14 let 2–14 let 322

Royal Brayka Beach Resort ccccc A 2–14 let 2–14 let 2–14 let 318

Sentido Kahramana Beach Resort ccccd A 2–14 let 2–14 let 332

Shams Alam Resort cccc A 2–14 let 2–14 let 331

Tree Corners Sea Beach Resort cccc A 2–12 let 2–12 let 337

Utopia Beach Club cccc A 2–14 let 2–14 let 317

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Egypt – Marsa Alam

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu



13Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Barceló Bavaro Palace Deluxe ccccc A 2–12 let 2–12 let 351

Barceló Dominican Beach cccc A 2–12 let 2–12 let 347

Dreams La Romana ccccc K 2–13 let 2–13 let 357

Dreams Palm Beach ccccc K 2–13 let 2–13 let 349

Excellence Punta Cana ccccc A 356

Gran Bahia Principe La Romana ccccc A 2–13 let 2–13 let 358

Gran Bahia Principe Punta Cana ccccc A 2–13 let 2–13 let 350

Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ccccc A 2–18 let 2–18 let 354

IFA Villas Bavaro Resort & Spa cccc A 2–12 let 2–12 let 346

Now Larimar Punta Cana ccccc K 2–13 let 2–13 let 348

Platinium Paradisus Palm Real Resort ccccc A 2–12 let 2–12 let 352

Whala!bávaro ccc A 2–12 let 2–12 let 345

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, K – unlimited luxury.

Dominikánská republika

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Be Live Las Morlas cccc A 2–12 let 368

Be Live Turquesa cccc A 2–12 let 369

Memories Varadero Beach Resort cccc A 2–12 let 2–12 let 366

Platinium Paradisus Varadero Spa ccccc A 2–12 let 2–12 let 372

Sandals Royal Hicacos Resort & Spa ccccc A 374

Sol Sirenas Coral cccc A 2–12 let 370

Meliá Peninsula Varadero ccccd A 2–12 let 2–12 let 371

Villa Tortuga ccc A 2–12 let 365

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Barceló Maya Caribe Beach ccccc A 2–12 let 2–12 let 385

Barceló Tucancun Beach cccc A 2–12 let 2–12 let 382

Dos Playas ccd A 2–12 let 381

Grand Bahia Principe Tulum ccccc A 2–13 let 2–13 let 384

The Real Playa del Carmen cccd A 2–12 let 2–12 let 383

Stravování: A – all inclusive, BS – bez stravování, PP+ – plná penze s nápoji, P+ – polopenze s nápoji, P – polopenze, PP – plná penze, S – snídaně, SA – soft all inclusive, UA – ultra all inclusive.

Kuba

Mexiko

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu

Extra Promo Hotel Strava 1. dítě 2. dítě 3. dítě
JP bez 

příplatku
Pro tělesně 
postižené

Strana
katalogu
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Hodnocení hotelů › Názory našich klientů

QR kód › Stáhněte si rychle a pohodlně aktuální ceny

Nejste ještě rozhodnutí, jaký 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.

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.

Vzorový příklad: Naši klienti hodnotí (125)  4,5
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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 váženým klientem, který dostává 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 čímkoliv 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 jakýchkoliv 
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.

Máme silné zázemí
Cestovní kancelář FISCHER je součástí největší cestovní skupiny v zemi. Společně 
s CK NEV-DAMA ročně uspokojíme přání téměř čtvrt milionu zákazníků. 
Máme silné zázemí ve fi nanční a investiční skupině KKCG.

Vaše jistota
Cestovní kancelář FISCHER je samozřejmě pojištěna podle zákona o cestovním ruchu.

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
Přeprava nadměrných zavazadel

Plánujete dovolenou a už předem víte, že vaše zavazadlo bude vážit víc, než je 
povolený limit? Rádi vám zajistíme jeho bezproblémovou přepravu.
Nyní je zdarma jedno zavazadlo na osobu o maximální váze 15 kg. U nás si ale 
můžete výhodněji než na letišti objednat přepravu zavazadla nad tento váhový 
limit, a to buď do 23 kg na osobu (nadváha 8 kg), nebo do 32 kg na osobu (nadváha
17 kg).

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 a Travel Plus Class

Na vybraných letech na Kanárské ostrovy, 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

Na vybraných letech do Egypta vám nabízíme nadstandardní služby Travel Plus Class:
  Přednostní odbavení na letišti v Praze (u odletu z destinace nelze zajistit)
  Salonek s občerstvením před odletem na pražském, brněnském a ostravském 
letišti

  Místa v přední části letadla (místa nejsou oddělena přepážkou od Economy Class)
  Možnost překročení váhového limitu o 10 kg
  Welcome drink
  Volná konzumace alkoholických a nealkoholických nápojů v průběhu letu
  Bohatší menu podávané na velkém platu
  Vyblokované prostřední sedadlo si můžete objednat za cenu dětské letenky 
uvedenou v cenících u jednotlivých destinací

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

   ČESKÁ REPUBLIKA
infolinka: volejte 
NONSTOP a zdarma 
800 12 10 10
internet: www.fi scher.cz
e-mail: info@fi scher.cz

   ČESKÁ REPUBLIKA

   SLOVENSKO
infolinka: volejte 
zdarma 0800 12 10 10
internet: www.fi scher.sk
e-mail: info@fi scher.sk
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›  Značková prodejní místa
›  Autorizovaní prodejci
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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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Zima 2013/14

Klubová dovolená u moře
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Fuerteventura – 3 550 km, doba letu 5:10 hod.

Hotel Funtazie klub Barceló Jandía Playa cccc

Gran Canaria – 3 650 km, doba letu 5:10 hod.

Hotel Funtazie klub Paradise Lago Taurito ccc

Hotel Funtazie klub Paradise Valle Taurito ccccd
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Egypt – Hurghada 
 – 3 400 km, doba letu 4:30 hod.

Hotel Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc
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Egypt – Marsa Alam  

– 3 480 km, doba letu 4:30 hod.

Hotel Funtazie klub & Active

Calimera Akassia Swiss Resort ccccc

Spojené arabské emiráty 

– 4 500 km, doba letu 6:30 hod.

Hotel Funtazie klub Bin Majid Beach Resort cccd
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Funtazie 
Země ideálních rodinných dovolených! Pro děti se zábavou, pro dospělé s odpočinkem!

28
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Rodinná dovolená u moře
Zima 2013/2014
Holky, kluci, rodiče!
Pojeďte k moři jinak než dříve. Rozjeďte se k moři zábavy, kde je všechno báječné 
a úplně nejlepší pro děti každého věku. Dokonce i pro ty dospělé. Prolistujte tento 
speciální katalog klubových dovolených a vyberte si právě to místo v přímořské 
slunečné Funtazii, které se vám zdá nejvhodnější. Podle toho, kolik vás v rodině je,
kolik je komu let a co ho baví. 

Už jste byli ve Funtazii?
ANO – Bylo to báječné, skvělé, dobrodružné. Máte plno zážitků a rodiče si chválili 
volné chvilky sami pro sebe.
Ještě NE – Musíte tam jet! Funtazie je prostě FUN, to znamená náramně zábavná, 
hravá, bláznivá a tvořivá, což potvrzuje také to, že v jejím jméně tak trochu slyšíme 
slovo FANTAZIE. Je to země neuvěřitelných příběhů a dobrodružství. Je zkrátka 
FANTASTICKÁ. Zvlášť pro děti.

Kde leží Funtazie klub?
Všude, kde jsou nejvhodnější hotely, pláže a celkové podmínky pro rodinnou 
rekreaci a hry dětí. Všude, kde všem dcerám, synům, vnukům a vnučkám 
nabídneme v rámci zájezdu zábavu ve Funtazie klubu.

Co je Funtazie klub?
1.  Spojení rekreace, fantazie a zábavy. 

   Klid k odpočinku pro rodiče nebo prarodiče a program pro děti.
   Možnost o dětech „nevědět“ nebo se v rámci programu snadno zapojit 

do jejich her.
   Ale také naopak – možnost bavit se s dospělými rodinnými příslušníky, 

jen když se dětem chce. 

2.  Česká specialita Cestovní kanceláře FISCHER. Programy jsou 

organizovány výhradně česky nebo slovensky hovořícími profesionálními 

animátory.

Kdo se může stát členem Funtazie klubu?
Každé dítě, které dosáhlo minimální věkové hranice 4 let a je plně 

samostatné. Samozřejmě se do programu mohou zapojit i rodiče nebo prarodiče. 
Maximální počet dětí na dopoledních a odpoledních animačních programech činí 
15 dětí. Rodiče vždy děti přihlásí do příslušného animačního programu a po jeho 
ukončení si děti osobně vyzvednou a odhlásí je. 
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Hrajeme si celý den! 
Veškeré aktivity animátoři vždy pružně přizpůsobí věku dětí, jejich zájmům a možnostem. 

Programy probíhají 5 až 6 dní v týdnu (dle délky zájezdu a s ohledem na den příjezdu a odjezdu). 

Animátorské týmy se dětem, ale klidně i rodičům či prarodičům věnují přibližně takto:

   Dopolední program – 10.00–12.30 hod.
   Odpolední program – 15.00–17.30 hod.
   Večerní program – 20.00–21.00 hod.

Speciální programy populární mezi dětmi i dospělými:
SNÍDANĚ BEZ RODIČŮ – Půldenní dopolední program začíná vyzvednutím dětí na pokoji a společnou snídaní s animátory. Pak se všichni vydají na dobrodružný dopolední 
program, který zakončí společným obědem (v případě stravování all inclusive). Odpoledne děti odpočívají s rodiči a večer je již připravený standardní společný program 
s animátory.

VEČEŘE BEZ RODIČŮ – Podvečerní program začíná v pozdním odpoledni, animátoři mají pro děti připravený klubový, sportovní či dobrodružný program, poté společně 
všichni povečeří a den zakončují tancem, zpěvem nebo speciálním programem.

Stačí se rozhodnout pro zájezd z tohoto katalogu a máte zaručeno, že se děti nebudou u moře nudit, ale bavit.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Hotely – kvalita a bezpečnost 
Rodinná dovolená musí být i z hlediska výběru ubytování maximálně kvalitní a bezpečná. Poloha hotelu v klidném prostředí, vybavení pokojů, to všechno hraje zásadní 
roli. Proto nabízíme pouze prověřené hotely, v nichž už máme s pobytem dětí nejlepší zkušenosti. Přímo v objektu nebo v blízkém okolí je vždy k dispozici lékařská služba, 
supermarket se základními potravinami, hygienickými potřebami, hračkami apod.

Pokoje – prostor
Hodně místa! Všechny nabízené pokoje jsou prostorné. Přesvědčíte se o tom na obrázcích interiérů jednotlivých hotelů. Půdorysné náčrty zobrazují orientační rozvržení 
místností, rozmístění nábytku, dveří. Jak se na ně podíváte, hned vám bude jasné, že se zase jednou v klidu vyspíte. Nebo že nebude problém uložit děti dříve a užít si 
večer. Na přání vybavíme pokoj také dětskou postýlkou pro vaše nejmenší. Nabízíme ubytovací jednotky pro rodiny až se třemi dětmi, jejichž užívání je spojeno s řadou 
cenových zvýhodnění připravených speciálně pro vícečlenné rodiny. 

Stravování – podle dětské i vaší chuti
Ve všech hotelech v tomto katalogu nabízíme rodinami velmi vyhledávaný program ALL INCLUSIVE. Je libo vychlazený džus, koktejl, kávu nebo pivo? Nebo snad ovoce 
či zákusek? Vše je stále k dispozici – ZDARMA! Na potíže s drobnými za plavkami klidně zapomeňte. Tzv. hlavní jídla se rovněž podávají takřka po celý den. Začíná se 
snídaní, následuje lehký snack, oběd, poté odpolední dezert a vše korunuje večeře. Rozhodnete-li se pouze pro snídaně a večeře, ve vybraných objektech vám nabídneme 
možnost polopenze. Jídla jsou servírována formou samoobslužného bufetu (švédské stoly). V některých hotelech lze objednat obědy a večeře s obsluhou a výběrem 
z menu. Restaurace jsou buď zcela nekuřácké, nebo s oddělenou nekuřáckou zónou. Pro děti je většinou zajištěn oddělený dětský bufet s extra připraveným jídelníčkem. 
Zapůjčení vysokých stoliček pro nejmenší je samozřejmostí.
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Dětská území – máme si kde hrát
Aktivity Funtazie klubu probíhají zejména v hotelových areálech na zabezpečených hřištích apod. Konkrétní popisy herních zón a atrakcí naleznete v popisech jednotlivých objektů. 
Děti se vždy mohou těšit na miniklub (místnost pro stolní hry, malování, zpívání, čtení, hraní, tvoření atd.) a dětské hřiště (houpačky, prolézačky, skluzavky). 

Sportoviště – radost z pohybu
Hotelová sportoviště splňují předepsané normy a atesty. Sportovat můžete individuálně (fi tness, cyklistika, běh aj.), nebo se přidat k animačnímu týmu a soutěžit, kdo víc, rychleji, 
dál… (vodní sporty, volejbal, fotbal, basketbal, stolní tenis, šipky aj.). Protažení při pravidelném aerobiku nebo aquaaerobiku je ideální pro dospělé i teenagery. 
U služeb all inclusive je většina pohybových radovánek již zahrnuta v ceně (konkrétní informace jsou uvedeny v popisu příslušného hotelu).

Bazén – příjemné osvěžení
Není bazén jako bazén. Funtazijní bazény jsou tak velké, že nabízejí dostatek prostoru jak pro plavání a vodní hry, tak pro odpočinek. Relaxovat můžete také na lehátkách pod 
slunečníky, která k bazénům neodmyslitelně patří. Děti se vydovádí v oddělených dětských bazéncích a brouzdalištích. Ve většině hotelů Funtazie vám koupání zpestří také 
skluzavky, tobogany, vodní deštníky a jiné mokré atrakce. Prostě ráj bezpečného cákání, plavání, čvachtání a potápění. Na výběr je voda sladká i mořská, bazény vnitřní i venkovní. 
Záleží na tom, jaký hotel si zvolíte. 

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Animátoři Funtazie klubu
Ahoj kamarádi piráti!
Bylo nám potěšením zažít senzační prázdniny ve Funtazii. 
Jste zvědaví, co máme pro vás nachystáno? 
Je to velké tajemství, které společně odtajníme až ve Funtazii u moře!!! 
Těšíme se na vás!

Vaši Terka, Bára, Lenka, Martina, Kája, Tom, Honza ... a ...

Milí rodiče, prarodiče!
Rádi se postaráme během vaší dovolené ve Funtazii o vaše ratolesti. 
Neváhejte přihlásit je do klubu.

Naše vizitka:
  Jsme mladí, ale zodpovědní...
  Jsme zábavní...
  Jsme odvážní, ale neriskujeme...
  Jsme kvalifi kovaní...

32 Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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HYMNA Funtazie klubu
Že mořský koník nemá podkovy,
že se žralok na prut neloví,
že chobotnice nemá choboty,
že po středě nejsou soboty.

Já to vím, ty to víš, že v klubu je to žůžo.
Já to vím, ty to víš, zažijem dobrodrůžo.
Já to vím, ty to víš, že v klubu vždy to žije.
Přidej se rychle k nám do klubu Fantazie!

Že moře není žádná loužička,
bez rytmu není písnička.
Že v moři žádný vodník nežije
a nejlepší země je Fantazie.

Já to vím, ty to víš, že v klubu je to žůžo.
Já to vím, ty to víš, zažijem dobrodrůžo.
Já to vím, ty to víš, že v klubu vždy to žije.
Přidej se rychle k nám do klubu Fantazie!

Že se slaná voda nedá pít 
a lehátko nejde potopit.
Že zeměkoule není placatá 
a slunce opaluje tělo do zlata.

Já to vím, ty to víš, že v klubu je to žůžo.
Já to vím, ty to víš, zažijem dobrodrůžo.
Já to vím, ty to víš, že v klubu vždy to žije.
Přidej se rychle k nám do klubu Fantazie!

Že delfín je všech lidí kamarád 
a že se z písku staví hrad.
Že teplé moře vůbec nestudí 
a děti se v klubu nenudí.

Já to vím, ty to víš, že v klubu je to žůžo.
Já to vím, ty to víš, zažijem dobrodrůžo.
Já to vím, ty to víš, že v klubu vždy to žije.
Přidej se rychle k nám do klubu Fantazie!

Fan, fan, Fantázie!

33Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Fun & Active
Jedinečný koncept Cestovní kanceláře FISCHER pro trávení dovolené s množstvím přitažlivých aktivit pro všechny 

věkové skupiny. Čas ke sportování, získání nových přátel či nabrání nové energie. Možné je vše, povinné není nic. 

Nadšenci z Fun & Active týmu se postarají o hladký průběh vaší zábavy a zajistí, abyste se nenudili. 

Bude to dovolená, kterou si užijete plnými doušky!

Fun & Active nabízí kompromis mezi klasickou hotelovou animací a novou akční zábavou pro dospělé. Naším cílem je udělat zážitky z vaší dovolené ještě zajímavější 
a nezapomenutelné. Přitom můžete získat nové přátele, stejně smýšlející jedince, seznámit se s jinou kulturou, to vše ve spojení s příjemným pobytem u moře. Fun & Active 
se zaměřuje jak na jedince, tak na páry bez rozdílu věku, a to od teenagerů až po seniory. Potřebujete vzít s sebou na dovolenou odvahu, trochu bláznovství, sílu a chuť 
aktivně žít. Nechte se unést do světa dobrodružství, zážitků, nových zkušeností a sportovních výkonů. Nabízíme jedinečný pestrý program plný denních a večerních aktivit.

34 Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Z nejrůznějších aktivit Fun & Active vybíráme
    Turnaje v mnoha sportovních aktivitách (beach volejbal, pétanque, nohejbal, 

vodní pólo, šipky, tenis, stolní tenis apod.)
    Nejrůznější formy cvičení – aerobik, aquaaerobik, strečink apod.
    Šnorchlování, potápění
    Vědomostní soutěže a kvízy
    Karetní turnaje 
    Kasino hry bez peněz, jen s žetony

Adrenalinové aktivity – za poplatek
    Vodní sporty, např. šlapadla, jízda na banánu,

paragliding, jízda na katamaránu aj.
    Jízda na čtyřkolkách
    Jeep safari
   Potápění

Časový harmonogram aktivit je rozvržen na 6 dní v týdnu do dopoledních, 
odpoledních a večerních hodin. Vybrané aktivity mohou být realizovány společně 
s hotelovými animacemi, avšak za asistence českého animátora.
Některé aktivity jsou zpoplatněny. 

Bližší informace naleznete v popisu u jednotlivých hotelů.
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Hotely
Do programu Fun & Active jsou zařazeny kvalitní a ověřené hotelové kapacity. 
Hotely disponují bohatým sportovním a relaxačním zázemím, nabízí výborné 
stravovací služby, převážně s programem all inclusive a kvalitní hotelový servis.

Animátoři klubu Fun & Active
Animační program je realizován pod taktovkou zkušených a proškolených animátorů. 
Animátor připraví vždy aktuální animační program, o němž informuje všechny 
klienty na informační animační tabuli. Animační program se animátor akčně 
snaží po vzájemné domluvě přizpůsobit aktuálnímu složení klientů v klubu, jejich 
požadavkům a přáním, pokud to zázemí a provoz hotelu umožní.
Mladí, kreativní, sportovní a přátelští nadšenci se těší na chvíle strávené ve vaší 
společnosti.
Pevně věří, že se stanou příjemným zpestřením a doplněním vaší klubové dovolené!

Animační tým Fun & Active

Animátoři nabízí informační a asistenční 
servis během vašeho pobytu

   Očekávají vás na recepci při vašem příjezdu do hotelu
   Asistují během check-in na recepci
   Společně s vaším delegátem realizují informační schůzku
   Během pobytu se můžete na animátory obracet s požadavky a dotazy, 

které se budou snažit vyřešit a zodpovědět (překlady, asistence u lékaře apod.)
   Samozřejmostí je i rozloučení se na konci vašeho pobytu před odjezdem 

na letiště

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Klubová dovolená 
Zima 2013/2014

Destinace Název hotelu, kategorie hotelu

Gran Canaria Hotel Funtazie klub Paradise Lago Taurito ccc

Gran Canaria Hotel Funtazie klub Paradise Valle Taurito ccccd

Fuerteventura Hotel Funtazie klub Barceló Jandía Playa cccc

Spojené arabské emiráty Hotel Funtazie klub Bin Majid Beach Resort cccd

Egypt – Hurghada Hotel Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc

Egypt – Marsa Alam Hotel Funtazie & Active Calimera Akassia Swiss Resort ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Vyberte si svůj klub
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Klub Strava   Počet dětí

Funtazie all inclusive až 3 děti do 13 let

Funtazie all inclusive až 1 dítě do 13 let

Funtazie all inclusive, polopenze až 2 děti do 13 let

Funtazie all inclusive, polopenze až 2 děti do 12 let

Funtazie all inclusive až 2 děti do 14 let

Funtazie, Fun & Active all inclusive až 3 děti do 14 let

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Poloha

V klidné poloze v oblasti Taurito. Středisko Puerto Mogán s malebným přístavem 
cca 3 km. Rušné turistické středisko Puerto Rico cca 10 km. Spojení linkovým 
autobusem, zastávka cca 200 m. Před hotelem komplex bazénů (mořská voda) 

a akvaparkem Paradise Lago Oasis. Možnost drobných nákupů 
v blízkém okolí hotelu. Nejbližší lékárna v přístavu Puerto Morgán, 
hlavní nemocnice v San Augustínu, nejbližší poliklinika pro drobnější 
ošetření v Puerto Rico.
Vybavení

Devítipatrová budova s panoramatickým výhledem, recepce, výtahy, restaurace, bary, 
místnost s TV/sat., bazén (s možností klimatizace – vyhřívání) s oddělenou částí pro 
děti s terasou s lehátky a slunečníky (zdarma), venkovní jacuzzi. 
Pláž

Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým pískem (místy oblázky) a pozvolným vstupem 
do moře cca 50 m. Vzhledem k poměrně silnému příboji především v zimním období 
možný větší výskyt oblázků či kamenů. Pláž karibského typu Playa Amadores 
s pozvolným vstupem do moře cca 7 km (spojení linkovým autobusem). 
Lehátka a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. Velikost pokoje 30 m2.
FR: viz DR, oddělená obývací část a ložnice, mikrovlnná trouba na vyžádání 
na recepci (zdarma). Velikost pokoje 45 m2. 
Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Stravování

Viz program all inclusive.

38

Hotel Funtazie klub Paradise Lago Taurito ccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

Dítě  pobyt zdarma

   Zdarma vstup do oblíbeného aquaparku, který je 

v těsné blízkosti hotelu

   Rodiny s dětmi ocení možnost prostorných pokojů 

s oddělenou ložnicí 

   Vhodné pro milovníky odpočinkové dovolené 

v klidném prostředí

 Oblast Playa Taurito Naši klienti hodnotí (227)  4,3

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Sportovní nabídka

Za poplatek: 4 tenisové kurty, squash, stolní tenis, minigolf, bowling, 
18jamkové golfové hřiště Anfi  Tauro Golf cca 7 km.
Internet

Za poplatek: internetový koutek
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.
www.paradiseresorts.es

Rodinný pokoj
Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

  Menší moderní spa centrum Krabi v blízkém hotelu Paradise Valle Taurito, vstup 
od 16 let
  Za poplatek: vnitřní bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, sauna, masáže 
a fi tness

Wellness & spa

  Snídaně formou bufetu (8.00–10.30 hod.)
  Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)
  Lehký snack (10.00–13.00, 15.00–17.00 hod.)
  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)
  Vstup do komplexu bazénů s aquaparkem Paradise Lago Oasis

Program all inclusive

Dvoulůžkový pokoj

Rodinný pokoj

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné turistické oblasti Taurito. Městečko Puerto Mogán s malebným 
přístavem cca 3 km, rušné turistické letovisko Puerto Rico cca 10 km. Spojení 
linkovým autobusem, zastávka cca 300 m. Naproti hotelu komplex bazénů 
(mořská voda) s aquaparkem Paradise Lago Oasis. Možnost drobných nákupů 
v blízkém okolí hotelu. Nejbližší lékárna v přístavu Puerto Morgán, 
hlavní nemocnice v San Augustínu, nejbližší poliklinika pro drobnější 
ošetření v Puerto Rico.

Vybavení

180 pokojů, 5 pater, recepce, 2 výtahy, restaurace, bistro restaurace s přímým 
vstupem k bazénu, obchod, bazén (s možností klimatizace – vyhřívání), 
bar u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), osušky oproti kauci.
Pláž

Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým pískem (místy oblázky) a pozvolným vstupem 
do moře cca 70 m. Vzhledem k poměrně silnému příboji především v zimním 
období možný větší výskyt oblázků či kamenů. Pláž karibského typu Playa 
Amadores s pozvolným vstupem do moře cca 7 km (spojení linkovým autobusem). 
Lehátka a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., telefon, minibar, trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
Velikost pokoje 35 m2.
Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, aerobic, volejbal. 
Za poplatek: tenis, 18jamkové golfové hřiště Anfi  Tauro Golf cca 7 km. 
Ofi ciální třída

cccc
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Hotel Funtazie klub Paradise Valle Taurito ccccd

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 70 m

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

Dítě  pobyt zdarma

   Moderní hotel v klidné oblasti Taurito v blízkosti 

písečné pláže a aquaparku

   Pro milovníky klidné, odpočinkové dovolené, kteří 

se chtějí nechat rozmazlovat kvalitním servisem

 Oblast Playa Taurito 

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

   Promo pokoje
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Internet

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

VISA, EC/MC.

www.paradisehotels.es

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Uvedené náčrty pokojů mají 
pouze informativní charakter.

  Menší moderní spa centrum Krabi, vstup od 16 let
  Za poplatek: vnitřní bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, sauna, masáže 
a fi tness

Wellness & spa

  Snídaně formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně
  Lehký snack (10.30–12.30 hod.)
  Oběd formou bufetu
  Káva, čaj a zákusek (15.00–18.00 hod.)
  Večeře formou bufetu
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.) 
  Vstup do komplexu bazénů s aquaparkem Paradise Lago Oasis

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Dvoulůžkový pokoj
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Pro nejmenší – děti do 4 let
   Dětská postýlka zdarma
   Dětská stolička v hlavní restauraci
   Oddělené dětské brouzdaliště
   Dětské radovánky pro nejmenší u bazénu, 

na pláži, v zahradě, na hřišti

Pro dospělé
   Wellness  – spa centrum Krabi – sauna, whirlpool, 

fi tness, masáže za poplatek
   Relaxační zóna – hlavní bazén, relaxační bazén s whirlpoolem 

a klidovou zónou s lehátky zdarma
   Sportovní nabídka – tenis, squash, stolní tenis, basketbal, volejbal
   Večerní program – zpříjemnění večera v hotelových barech, na terase, 

v restauracích u pláže, disko La Bamba

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Pro děti 4–13 let – 
Funtazie klub s českým animátorem

   3x týdně program plný her a aktivit v miniklubu
   2x týdně program „Snídaně bez rodičů“
   1x týdně program „Večeře bez rodičů“
   Komplex bazénů s aquaparkem s mořskou vodou Lago Oasis
   Sportovní atrakce v parku
   Dětské hřiště
   Sportování – vodní soutěže, soutěže na pláži,

např. plážový volejbal, stolní tenis, šipky 
   Vědomostní hry a soutěže
   Zábava – večerní disko, amfi teátr

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Poloha

Na vyvýšeném místě v klidné části oblasti Jandía, 4 km dlouhá pobřežní 
promenáda vedoucí do malebného přístavu Morro Jable přímo pod hotelem. 
Přístup na promenádu hotelovým výtahem. 
Vybavení

566 pokojů, rozsáhlý hotelový komplex skládající se z hlavní budovy a několika 
vedlejších budov. Vstupní hala s recepcí, výtahy, 4 bary, restaurace, restaurace 

à la carte, konferenční a divadelní sál. Venkovní 3 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar, lobby bar, piano bar a restaurace u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky oproti kauci (výměna za poplatek), brouzdaliště 
(možnost klimatizace/vyhřívání).
Pláž

Dlouhá bílá písečná pláž Jandía s pozvolným vstupem do moře cca 300 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek). Přístup na pláž podchodem pod pobřežní komunikací, 
přístup na promenádu hotelovým výtahem.
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), minilednička, balkon nebo terasa. 
Velikost pokoje 30 m2.
DRSV: viz DR, výhled na moře. Velikost pokoje 30 m2. 
DRS: viz DR, renovovaný. Velikost pokoje 30 m2.
FR: viz DR, 2 propojené pokoje.Velikost pokoje 60 m2.
Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Stravování

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

Zdarma: tenis (nutná rezervace předem), mutlifunkční hřiště 
(nutná rezervace předem), stolní tenis, volejbal, basketbal. 
Za poplatek: osvětlení tenisových kurtů. 
Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů přizpůsobených pro handicapované klienty. 
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 Oblast Playa de Jandía Naši klienti hodnotí (114)  4,2
Hotel Funtazie klub Barceló Jandía Playa cccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

Dítě  pobyt zdarma

   Nádherný výhled na oceán a bílou písečnou pláž

   Kvalitní hotel s výbornou kuchyní

   Příjemná a ničím nerušená dovolená

   Rodiny ocení prostorné rodinné pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Internet

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

VISA, EC/MC.

www.barcelo.com

Dvoulůžkový pokoj

Rodinný pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

  Vstup od 16 let 
  Za poplatek: masáže, různé druhy regeneračních procedur
  Zdarma: fi tness, venkovní vyhřívaný bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, 
fi nská sauna, relaxační zóna  

Wellness & spa

  Snídaně formou bufetu (8.00–10.30 hod.)
  Kontinentální snídaně formou bufetu (11.00–12.00 hod.)
  Oběd formou bufetu (13.00–15.00 hod.)
  Večeře formou bufetu (18.30–21.30 hod.)
  Lehký snack během dne (12.00–18.00 hod.)
  Odpolední káva, čaj a zákusek (15.00–16.00 hod.)
  Zmrzlina pro děti (15.00–16.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Dvoulůžkový pokoj



 

46 Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Pro nejmenší – děti do 4 let
   Dětská postýlka zdarma
   Dětská stolička v hlavní restauraci
   Dětský oddělený sladkovodní bazén – brouzdaliště
   Dětské radovánky s pískem, vodou, kyblíčkem, lopatkou a kropáčkem 

na pláži, u bazénu, na hřišti

Pro dospělé
   Relaxační zóna – sladkovodní bazén, odpočinek u bazénu nebo u moře 
   Wellness centrum – nabídka masáží, sauna, jacuzzi
   Nabídka sportů – tenis, stolní tenis, aerobik, fi tness
   Večerní program – různé drinky v rámci all inclusive, zábavná show
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47Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Pro děti 4–13 let – 
Funtazie klub s českým animátorem

   3x týdně program plný soutěží a tematických aktivit 
   2x týdně program „Snídaně bez rodičů“
   1x týdně program „Večeře bez rodičů“
   Miniklub – kreativní aktivity, vědomostní soutěže, zábava, odpočinek
   Sportování – vodní soutěže, soutěže na pláži, v zahradě, na hřišti, sportovní 

turnaje
   Oddělený dětský sladkovodní bazén
   Dětské hřiště – houpačky, skluzavky, prolézačky
   Večerní minidisko v amfi teátru – vnitřním nebo venkovním 
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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 programu 
all inclusive.
Sportovní nabídka

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

48

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

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Dítě  za zvýhodněnou cenu

   Vhodné pro milovníky odpočinkové dovolené

  Hotel přímo u písečné pláže

  3 hotelové bazény

  Možnost programu all inclusive

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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49Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  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

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Ofi ciální třída

cccc 

Internet

Za poplatek: WiFi.

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



 

Pro nejmenší – děti do 4 let
   Dětská postýlka zdarma
   Dětská stolička v hlavní restauraci
   Dětské brouzdaliště
   Dětské radovánky s pískem, vodou, kyblíčkem, 

lopatkou a kropáčkem na pláži, u bazénu, na hřišti

Pro dospělé
   Relaxační zóna – bazény, odpočinek u bazénu, u moře nebo v zahradě 
   Wellness & spa centrum – sauna, jacuzzi, masáže
   Nabídka sportů – tenis, stolní tenis, fi tness, plážový volejbal, 

vodní sporty na pláži
   Procházka podél pláže

50 Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Pro děti 4–12 let – 
Funtazie klub s českým animátorem

   3x týdně program plný soutěží a tematických aktivit
   2x týdně program „Snídaně bez rodičů“
   1x týdně program „Večeře bez rodičů“
   Kreativní aktivity, vědomostní soutěže, zábava, odpočinek
   Vodní soutěže, soutěže na pláži, v zahradě, na hřišti, sportovní turnaje
   Dětské hřiště – houpačky, skluzavky, prolézačky
   Večerní minidisco 

51Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Poloha

Přímo u jedné z nejhezčích písečných pláží Hurghady, uprostřed vzrostlé zahrady. 
Vzdálenost od starého centra Hurghady 8 km, od nového centra Sakkala 5 km, 
od letiště 3 km. Nákupní promenáda Esplanade u hotelu, nejbližší lékárna 
5 minut od hotelu. Lékařská služba nonstop v nemocnici El Salam Hospital 
6 km od hotelu. 
Vybavení

Hlavní jednopatrová budova bez výtahu, v zahradě 338 přízemních pokojů 
v bungalovech a ve vedlejší hotelové čtyřpatrové budově, rovněž bez výtahu, 
134 pokojů. V hlavní budově moderní lobby, recepce (trezor zdarma pro klienty 

ubytované v bungalovech), směnárna, bankomat, lékařská služba (přítomnost lékaře 
2x denně), hlavní hotelové restaurace v patře (vnitřní nebo venkovní s kuřáckou 
i nekuřáckou zónou), venkovní restaurace na terase hotelu, několik barů, orientální 
kavárna, pizzerie, beach restaurace (využívána na obědy), diskotéka, kadeřnictví, 
shower room (místnost na osprchování využívaná při pozdním transferu z hotelu). 
Sladkovodní bazén (s možností klimatizace – vyhřívání), 2 dětské sladkovodní 
bazény rozdělené dle věku dětí, terasa na slunění s lehátky, slunečníky, osuškami 
a podložkami (zdarma), sprchy a bar u bazénu. 
Pláž

Široká písečná pláž s pozvolným vstupem do vody přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky, osušky a podložky (zdarma). Sprchy na pláži. Bar na pláži.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., klimatizace/topení, telefon, lednička, set 
pro přípravu kávy a čaje, trezor (pouze pokoje v hlavní budově), balkon nebo terasa. 
Dětská postýlka možná na vyžádání (zdarma).
DRB: viz DR, trezor na recepci, situované v zahradě.
DRBP: viz DRB, mohou však být situovány v méně příznivé poloze.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisový a squashový kurt (osvětlení za poplatek), posilovna, biliár, stolní 
tenis, minigolf. 
Za poplatek: vodní centrum s pronájmem loděk, potápěčská škola, škola 
windsurfi ngu, jízda na koni.
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Hotel Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRB/DRBP): 
 /  /  /  /  /  

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

Dítě   zcela zdarma

   Pro děti pobyt zdarma

   Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

   Cenově výhodná nabídka

   Krátký transfer z letiště

   Oblíbené místo se stálou klientelou

 Oblast Hurghada  Naši klienti hodnotí (547)  4,4

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: internetová kavárna v prvním patře hlavní budovy, WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX. 
 www.azur.travel

 Za poplatek: sauna, parní lázně, vířivé koupele, masáže, kosmetika

Wellness & spa

  Brzká kontinentální snídaně (05.00–07.00 hod.)
  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)
  Večeře formou bufetu v hlavní restauraci (18.30–22.00 hod.) nebo v orientální 
restauraci El Dakar (18.00–23.00 hod.)
  Možnost večeře v pizzerii à la carte za doplatek
  Snack u bazénu (11.00–17.00 hod.) a na pláži (15.00–17.00 hod.)
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (09.30–02.00 hod.)  
  Zmrzlina na pláži (09.00–17.00 hod.)

Program all inclusive

Dvoulůžkový pokoj v hlavní budově

Dvoulůžkový pokoj v bungalovu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Uvedené náčrty pokojů mají pouze 
informativní charakter.

Pokoj v bungalovu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Pro nejmenší – děti do 4 let
   Dětská postýlka zdarma
   Dětská stolička v hlavní restauraci
   Dětský oddělený sladkovodní bazén – brouzdaliště
   Dětské radovánky s pískem, vodou, kyblíčkem, lopatkou a kropáčkem 

na pláži, u bazénu, na hřišti

Pro dospělé
   Relaxační zóna – sladkovodní bazén, odpočinek u bazénu nebo u moře 
   Wellness centrum – nabídka masáží, sauna, parní lázně, služby kadeřnictví, 

kosmetiky
   Nabídka sportů – tenis, stolní tenis, fi tness, squash, aerobik, plážový volejbal 

i fotbal
   Nabídka vodních sportů na pláži – potápěčská škola, škola windsurfi ngu, 

jízda na vodních šlapadlech, na banánu, na kánoích
   Večerní program – různé drinky v rámci all inclusive, zábavná show, 

egyptský folklorní program, vodní dýmka šíša v beduínském stanu, diskotéka

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Pro děti 4–14 let – 
Funtazie klub s českým animátorem 

   3x týdně program plný soutěží a tematických aktivit 
   2x týdně program „Snídaně bez rodičů“
   1x týdně program „Večeře bez rodičů“
   Miniklub – kreativní aktivity, vědomostní soutěže, zábava, odpočinek
   Sportování – vodní soutěže, soutěže na pláži, v zahradě, na hřišti, sportovní 

turnaje
   Oddělený dětský sladkovodní bazén
   Návštěva blízkého aquaparku (vstupné za poplatek)  
   Dětské hřiště – houpačky, skluzavky, prolézačky
   Večerní minidisko v amfi teátru – vnitřním nebo venkovním 

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Poloha

Přímo u písečné pláže cca 27 km jižně od městečka El Quseir (hotelová doprava 
za poplatek) a přibližně 40 km severně od letiště Marsa Alam. Lékařská služba 
u hotelového resortu. 
Vybavení

Rozlehlý komplex tvořený několika budovami umístěnými v zahradě, v blízkosti 
bazénů a aquaparku. Vstupní hala s recepcí, lobby bar, směnárna, bankomat, hlavní 
hotelová restaurace, mezinárodní a rybí restaurace à la carte, beach barbecue 

restaurace, hospůdka (biliár, šipky), několik obchůdků se suvenýry, beduínský stan 
s vodními dýmkami (za poplatek), lékař, lékárna, 3 venkovní sladkovodní bazény
s možností klimatizace – vyhřívání, (jeden s integrovanou částí pro děti a jeden 
s mořskými vlnami), bar u bazénu. Lehátka, slunečníky, osušky a matrace (zdarma), 
sprchy u bazénu. 
Pláž

Krásná písečná pláž, část pláže s písečným vstupem do moře vhodným také pro 
děti (přírodní bazén s písečným vstupem a podložím, ohraničený korálem). 
Pro plavce vstup přes mola. Vhodné pro potápění a šnorchlování. Bar na pláži. 
Sprchy a toalety u pláže. Lehátka, slunečníky, osušky a podložky (zdarma). 
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minibar (nápoje na požádání – za poplatek), balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, 2 ložnice.
Rozdělení pokojů v rámci komplexu určuje recepce.
Dětská postýlka možná na vyžádání (zdarma).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), fi tness, plážový 
volejbal, vodní pólo, stolní tenis, venkovní jacuzzi. 
Za poplatek: čtyřkolky, půjčovna kol, jízda na koni nebo na velbloudu, biliár, 
lukostřelba, potápěčské centrum.

56

Hotel Funtazie & Active 
Calimera Akassia Swiss Resort ccccc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma

   U nás exkluzivně

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 /  /  / /   

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  /  /  /  /  /  /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

Dítě   zcela zdarma

   Pro děti pobyt zdarma

   Písečná pláž s přírodním bazénem

   Aquapark s 22 atrakcemi u hotelu – vstup zdarma

   Výborné podmínky pro potápění/šnorchlování

   Prostorné pokoje

 Oblast El Quseir  Naši klienti hodnotí (331)  4,4

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Pro handicapované

Několik pokojů pro handicapované klienty.
Internet

Zdarma: internetový koutek s hotelovým PC. 
Za poplatek: WiFi.
Platební karty

VISA, MC, AMEX. 
 www.akassia.com

 Za poplatek: centrum zdraví se saunou, párou, masážemi

Wellness & spa

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)
  Pozdní snídaně – snack (10.00–12.00 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)
  Večeře formou bufetu (19.00–22.00 hod.) 
  1x za pobyt zdarma možnost večeře v orientální restauraci 
  Možnost večeře v restauraci à la carte La Vista – za poplatek
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)  
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusek a zmrzlina (15.00–17.00 hod.)
  Večerní snack (23.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

Rodinný pokoj
Dvoulůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Uvedené náčrty pokojů mají 
pouze informativní charakter.

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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58 Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Pro nejmenší – děti do 4 let
   Dětská postýlka zdarma
   Dětská stolička v hlavní restauraci
   Dětský oddělený sladkovodní bazén 
   Dětské radovánky s pískem, vodou, kyblíčkem, 

lopatkou a kropáčkem na pláži, u bazénu, na hřišti

Pro dospělé
   Relaxační zóna – sladkovodní bazén, odpočinek u bazénu nebo u moře 
   Wellness centrum – nabídka masáží, sauna, pára, služby kadeřnictví, kosmetiky
   Nabídka sportů – tenis, stolní tenis, fi tness, aerobik, plážový volejbal i fotbal, 

šipky
   Potápěčské centrum s potápěčskou školou
   Večerní program – různé drinky v rámci all inclusive, zábavná show, 

živá hudba, orientální show 
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Pro děti 4–14 let – 
Funtazie klub s českým animátorem

   3x týdně program plný soutěží a tematických aktivit 
   2x týdně program „Snídaně bez rodičů“
   1x týdně program „Večeře bez rodičů“
   Miniklub – kreativní aktivity, vědomostní soutěže, 

zábava, odpočinek
   Sportování – vodní soutěže, soutěže na pláži, 

v zahradě, na hřišti, sportovní turnaje
   Oddělený dětský sladkovodní bazén
   Aquapark se skluzavkami a tobogany
   Dětské hřiště – houpačky, skluzavky, prolézačky
   Večerní minidisko  

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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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
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  Nejzachovalejší městečko ostrova postavené v typickém kanárském stylu
  Bazilika Panny Marie z borovice, která je duchovním centrem ostrova

  Stará čtvrť Las Palmas s chrámem 
sv. Anny a domem Kryštofa Kolumba 
  Od roku 1990 na seznamu světového 
kulturního dědictví lidstva UNESCO

  Skála, která je charakteristickým 
znakem ostrova
  Druhé nejvyšší místo ostrova
  Posvátné místo původních 
obyvatel – Guančů

  Malebný jachetní přístav nazývaný 
„Benátky Kanárských ostrovů“
  Vybudován v původním kanárském 
stylu
  Pravidelné páteční trhy

  Chráněná přírodní oblast opravdové 
pouště rozkládající se na ploše 4 km2

  Duny dosahující až 10 metrů
  V oblasti se nachází nejhezčí pláž 
ostrova dlouhá bezmála 7 km

  Proslulá botanická zahrada 
se stovkami druhů kaktusů, palem 
a endemických rostlin
  Papouščí show, největší motýlí 
pavilon v Evropě

  18 jamek, 72 par, délka 6 216 m
  Postaveno v roce 1968
  Na hřišti se koná řada 
mezinárodních profesionálních 
i amatérských turnajů

Poznejte to nejkrásnější
› Gran Canaria

VeguetaRoque Nublo

Puerto Mogán Duny v MaspalomasPalmitos Park Campo de Golf Maspalomas

Teror

61Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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KANÁRSKÉ OSTROVY Lanzarote

Feurteventura

Tenerife

San Augustín

Playa del Inglés
Maspalomas

Playa Taurito

Playa del Cura
Puerto Rico

Pico de las Nievas
+

1 942 m

Pico de las Nieves
+

1 942 m

San Bartolomé
de Tirajana
San Bartolomé
de Tirajana

Bahía FelizBahía Feliz
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Dovolená v kanárském stylu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Náš názor

Gran Canaria sice není největším z Kanárských ostrovů, ale je tím nejnavštěvovanějším. 
Naleznete zde vše, co byste si na jen na dovolené mohli přát. Gran Canaria nabízí 
jak velká turisticky vybavená letoviska, tak divokou krásu přírody ve vnitrozemí. 
Za návštěvu určitě stojí i hlavní město Las Palmas, které je plné kulturních 
a architektonických památek. Zájezd na Gran Canarii pro vás bude tou pravou 
dovolenou v kanárském stylu.

Charakteristika destinace

Ostrov Gran Canaria je mostem mezi Evropou a Afrikou. Leží 100–300 km na západ 
od severovýchodního pobřeží Afriky a 1 100 km jihozápadně od pobřeží Španělska. 
Vznikl sopečným výbuchem asi před 40 miliony let. V průměru má ostrov asi 
50 kilometrů. Více než 40 % ostrova tvoří chráněná území. Díky zastoupení různých 
krajinných typů se mu často říká „miniaturní kontinent“. Dominantou ostrova je 
pohoří Cumbre, které je porostlé hustými lesy, jež jsou tvořeny převážně kanárskými 
borovicemi a keři. Centrální část pohoří je rozrytá hlubokými údolími. Na severu jsou 
malebné pahorkatiny s úrodnými nížinami, na jihu má krajina spíše suchý, pouštní 
charakter. Pobřeží pak tvoří nádherné zlaté pláže.

Zajímavá místa

Okouzlujícím místem je Las Palmas, hlavní město Gran Canarie. Můžeme ho bez 
výčitek nazvat mezinárodní metropolí a městem mnoha tváří. Je tu třeba Vegueta, 
staré město se spoustou nádherných historických staveb, Triana s okouzlující 
směsí obchůdků a historickým jádrem nebo moderní, rušné obchodní středisko 
kolem Avenida José Mesa y Lopéz. Návštěvníky láká překrásná pláž Las Canteras 
s přepychovými hotely a promenádou. Oblast kolem Parque Santa Catalina 
s četnými bazary a malými restauracemi je oblíbená mezi turisty z celého světa. 
Město má jedinečnou atmosféru, je pohostinné a čiší z něj srdečnost.

Pouštní krajina Dunas de Maspalomas místy až s desetimetrovými písečnými 
dunami bývá často nazývána „malá Sahara“. Rozprostírá se od Faro de Maspalomas, 

› Gran Canaria
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63Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

majáku, který se stal poznávacím znamením této oblasti, směrem na východ. Duny 
nevznikly navátým pískem z africké pouště, nýbrž jsou mořského původu – z korálů 
rozmělněných vlnobitím. Spolu s nádhernou pláží a azurovým mořem vzbuzují dojem, 
jako by byly před kulisou bílých staveb v pozadí vytvořeny geniálním umělcem.

Praktické tipy

Už v druhé polovině 19. století začal být ostrov vyhledávaným místem pro relaxaci 
a odpočinek. Návštěvníci z celé Evropy se koupali v léčivých vodách ve starých 
lázních Azuaje a Los Berrazales. V 60. letech 20. století vzniklo na Gran Canarii 
zdravotní středisko na dunách – Maspalomas. Lázně na dunách byly slunečním 
terapeutickým centrem, které využívalo ideální kombinace slunce a písku. Dnes už 
je recept na zdraví doveden k dokonalosti – v řadě wellness & spa center se dnes 
využívá nejmodernějších kosmetických a wellness procedur.

Ostrov Gran Canaria nabízí svým návštěvníkům vždy a všude nepřeberné možnosti, 
jak si užít zábavy. Poutě, výstavy a místní festivaly mají na ostrově dlouhou tradici. 
Ve větších městech, hlavně na jihu, si můžete užívat party až do časných ranních 
hodin v barech, hospodách, klubech i na diskotékách.

Rodinná dovolená (zábava)

Asi deset kilometrů od Playa del Inglés se nachází oáza Palmitos Park. Pavilon 
tropických rostlin se stovkami druhů motýlů, ve volném výběhu chované vodní 
ptactvo a kanárské slepice, kaktusy a orchideje, to vše se nabízí návštěvníkům 
ve stínu palem. Skutečnou atrakcí Palmitos Parku je však show delfínů a cvičených 
papoušků. Až osmkrát denně jezdí tito jihoameričtí opeřenci na minikole, počítají 
a plní poslušné rozkazy svého „krotitele“.

Další oblíbenou atrakcí je největší vodní park Aqualand, který leží nedaleko Campo 
Internacional / Maspalomas a nabízí například tobogany, bazén s vlnobitím a pláží, 
línou řeku a samozřejmě restaurace, bar a obchod se suvenýry. 
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V rámci tohoto výletu poznáte 
Gran Canarii. Průvodce vás zavede 
do vnitrozemí a seznámí s historií 
i současností ostrova. Dozvíte se, 
proč se Gran Canarii říká „miniaturní 
kontinent“ nebo „ostrov věčného 
jara“. Za jediný den navštívíte 

řadu zajímavých míst, jako je údolí 
obydlených jeskyní Guayadeque, 
vrchol nejvyšší hory ostrova Pico 
de las Nieves nebo vyhlídka druhé 
nejvyšší hory s posvátnou skálou 
Roque Nublo, odkud se vám naskytnou 
překrásné panoramatické pohledy. 

Dohlédnete až na vedlejší ostrov 
Tenerife.
Z nejvyšších vrcholků ostrova budete 
pokračovat do zeleného horského údolí 
Valleseco. Tady vás mimo jiné čeká 
tradiční oběd z kanárské kuchyně. 
Po obědě sice nebude čas na siestu, 
ale návštěva půvabného městečka 

Teror vám to jistě vynahradí. Uvidíte 
zde domy s dřevěnými vyřezávanými 
balkony a poznáte i náboženské 
centrum ostrova. Na závěr se 
projedete po pobřeží hlavního města 
Las Palmas se zastávkou u slavného 
Auditoria Alfreda Krause u Las 
Canteras.

Během tohoto výletu poznáte pobřeží 
celého ostrova Gran Canaria. Výlet 
začíná na vyhlídce u písečných dun 
Maspalomas. Pak budete pokračovat 
podél východního pobřeží až k vrcholu 
největšího sopečného kráteru 

na ostrově – Caldera de Bandama.
Průvodce vás poté provede historickým 
centrem města Arucas, třetího 
největšího města na Gran Canarii 
a zároveň velmi důležitého místa, kde 
se vyrábí rum a likéry. Všechny produkty 

lze samozřejmě přímo v továrně 
ochutnat či zakoupit.
Cestou podél severního pobřeží uvidíte 
plantáže banánovníků a také projedete 
kolem jeskynního komplexu Cenobio de 
Valerón. Další zastávkou bude přístav 
Agaete, odkud vyplouvají trajekty 
na ostrov Tenerife.

Při cestě podél západního pobřeží 
se zastavíte v městečku Nicolás de 
Tolentino na oběd ve stylu kanárské 
ostrovní kuchyně. Na závěr navštívíte 
přístavní městečko Puerto de Mogán, 
malé „kanárské Benátky“, kde budete 
mít čas na romantickou procházku nebo 
na nákupy.

Nabídka výletů › Gran Canaria
Chcete vědět, proč se Gran Canarii říká „miniaturní kontinent“ nebo „ostrov věčného jara“? Nebo toužíte 

na dovolené zažít dobrodružství a ještě více zábavy? Vydejte se na některý z řady výletů. Samozřejmostí jsou 

okruhy po ostrově, podívat se ale můžete také do zábavních parků, vyzkoušet jeep safari či plavbu katamaránem 

a mnoho dalšího. Užijte si dovolenou plnou zážitků!

Orientační cena pro dospělou osobu  1 160 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let   590 Kč

Orientační cena pro dospělou osobu  45 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  23 €

Gran Tour – Tejeda

Kolem ostrova

    Celodenní výlet ostrovem s českým průvodcem

    Celodenní okružní výlet ostrovem s českým 

průvodcem

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2364
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Ráno odjedete moderním 
klimatizovaným autobusem 
do hlavního města. Během cesty vás 
průvodce nasměruje k jednotlivým 

nákupním centrům v pulzujícím 
velkoměstě a vysvětlí, jak se 
v Las Palmas dobře orientovat. 
První zastávkou je Triana – pěší zóna 

se spoustou obchodů. Poblíž je 
také historické centrum města 
Vegueta s katedrálou sv. Anny 
a typickými kanárskými domy. 
Dost času budete mít na nákupy 
i na prohlídku historických uliček 
Veguety. 

Odtud vás autobus doveze do centra 
města na ulici Mesa y Lopez, kde
je velice známý obchodní dům 
El Corte Inglés a další obchody 
a butiky. Poslední zastávkou je 
2 kilometry dlouhá pláž Las Canteras 
s promenádou a spoustou kaváren.

Autobus společnosti vás dopoledne 
vyzvedne u vašeho hotelu a dopraví 
vás do města Puerto Rico. Tady 
nastoupíte na moderní katamarán
se dvěma palubami a vyplujete 
za delfíny. Na místě pak uvidíte 
nejen delfíny, ale také mořské želvy 
a „létající ryby“.
Při zpáteční cestě budete moci 
pozorovat západní pobřeží ostrova 
od přístavu města Puerto de Mogán 
až po přístav Puerto Rico.
V některé dny bývá navíc i půlhodinová 
zastávka v zátoce u pláže s možností 
plavání a šnorchlování.

Během jediného dne se zúčastníte 
prakticky tří výletů. Výlet začíná 
odjezdem kolony jeepů z Maspalomas 
k západnímu pobřeží k městečku 
Arguineguín. Odtud pak pojedete 
směrem do vnitrozemí a projedete asi 
13 km dlouhou prašnou horskou silnicí. 
Během cesty budete mít ostrov jako 
na dlani a spatříte také nejvyšší horu 
ostrova Gran Canaria – Pico de las 
Nieves – z různých vyhlídek. 

Cesta pak pokračuje k jezeru Presa 
Chira do jedné z typických vesnic 
ostrova San Bartolomé de Tirajana. Tam 
je pro vás připraven oběd v restauraci 
s krásným výhledem do údolí. Poté 
vyrazíte úzkými asfaltovými cestami 
k údolí tisíců palem – do Fatagy. Tam 
budete mít půlhodinovou vyjížďku 
na velbloudech. Na závěr výletu se 
podíváte na vyhlídku na písečné pláži 
Maspalomas.

Orientační cena pro dospělou osobu  29 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  14,5 €

Orientační cena pro dospělou osobu  30 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  15 €

Orientační cena pro dospělou osobu  49 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  37 €

Las Palmas Tour

Multiacuatic

3 x 1 Jeep safari

   Las Palmas Tour je ideální výlet, pokud chcete 

navštívit hlavní město Las Palmas a zároveň 

vyrazit za nákupy

   Společnost Multiacuatic nabízí možnost plavby 

za delfíny na otevřený oceán

    Jeep safari, okruh jižní částí ostrova, velbloudí safari

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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 › Gran Canaria
Bahía Feliz

Nejseverněji položené turistické středisko určené pro klienty hledající poklidnou 
a ničím nerušenou dovolenou spíše v rodinném resortu, stranou čilého cestovního 
ruchu. Naleznete zde příjemné obchodní centrum s obchody, restauracemi a bary. 
Rušné středisko Playa del Inglés je dostupné linkovým autobusem. 

1     Aparthotel Playa Feliz cccc str. 73
2     Hotel Orquídea cccc str. 74
3     Apartmá Monte Feliz ccc str. 76

San Agustín

Příjemné středisko San Agustín, zasazené do udržovaných a věčně zelených zahrad, 
je ideálním místem pro strávení klidné dovolené. Hosté zde najdou obchodní 
centrum, několik supermarketů, restaurací, barů a také proslulé kasino. Středisko je 
pobřežní promenádou spojeno s rušným prázdninovým letoviskem Playa del Inglés. 

4     Hotel & Thalasso Gloria Palace 

San Agustín cccc str. 78
5     Hotel IFA Beach ccc str. 77 
6     Hotel IFA Interclub Atlantic ccc str. 81

Bahía Feliz

San Agustín

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut

1

2

3

65

4

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

nákupní zóna

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Orquidea Club Spa

nákupní centrum 

San Agustín
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Maspalomas 
Meloneras
Palmová oáza s luxusními hotely vyšších kategorií ležícími nedaleko několik 
kilometrů dlouhé písečné pláže a proslulých písečných dun, které jsou jedním 
z lákadel ostrova Gran Canaria. Vychutnat si zde můžete procházku po dlouhé 
pobřežní promenádě s četnými obchody, restauracemi a bary, která se táhne 
na západ od majáku a končí u menší pláže Playa Meloneras.

15    Hotel Lopesan Villa del Conde 

Resort & Thalasso ccccc str. 70
16    Hotel Lopesan Baobab Resort ccccd str. 72
17     Hotel Lopesan Costa Meloneras 

Resort, Spa & Casino cccc str. 92
18    Hotel Seaside Palm Beach ccccc str. 69
19    Apartmá Oasis Maspalomas ccc str. 94

Campo Internacional

Prázdninové středisko ležící mezi Playa del Inglés a Maspalomas s atraktivními 
komplexy bungalovů v tropické zeleni. Ubytování je stranou rušného střediska 
Playa del Inglés, kam je však možno se rychle dostat linkovými autobusy nebo taxi. 
V letovisku naleznete nákupní a zábavní centrum Faro II a zábavní park Holiday 
World. K 6 km dlouhé písečné pláži se dostanete buď cestou přes duny, nebo 
po silnici směrem k majáku Maspalomas. Středisko je vhodnou alternativou pro ty, 
kteří hledají individuální dovolenou v klidném prostředí, a pro milovníky sportovních 
aktivit. Nachází se zde velké sportovní centrum s 13 tenisovými kurty a golfové 
hřiště.

20  Bungalovy Vista Flor ccc str. 91
21  Aparthotel Turbo Club ccc  str. 90

Maspalomas / Playa Meloneras / Campo Internacional Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut

15

16

17
18

19

20

přírodní rezervace

Dunas Maspalomas

nákupní centrum 

Varadero

autobusové nádraží
pláž Meloneras

zábavní centrum 

Holiday World

nákupní centrum Faro II

Campo de Golf 

Maspalomas

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Lopesan Meloneras Golf

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Playa del Inglés

Oblíbené a velmi živé prázdninové letovisko na jihu ostrova s mnoha nákupními 
a zábavními možnostmi leží u dlouhé, široké světlé písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, která přechází v proslulé písečné duny Maspalomas. Centrem 
dění během dne je oblíbená pobřežní promenáda, centrem večerní zábavy 
jsou obchodní a nákupní centra Yumbo, Kasbah a Cita. Kdo hledá klid, najde jej 
v nádherné oblasti písečných dun. 

7     Hotel IFA Buenaventura ccc str. 86
8     Apartmá Green Park cc str. 89
9     Aparthotel Valentín Marieta ccc str. 87
10    Aparthotel Europalace ccc str. 84
11    Hotel Beverly Park ccc str. 85
12    Aparthotel Anamar Suites ccc str. 88
13    Hotel Seaside Sandy Beach cccc str. 82
14    Hotel IFA Dunamar cccc str. 83

Playa del Inglés Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut

7 8

9

10
11

13
12

pláž Playa del Inglés

pláž Playa de las Burras

14

nákupní centrum Yumbo

nákupní centrum Kasbah

nákupní centrum Cita

21
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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. 22–23

Puerto Rico
Playa Amadores
Na jihozápadě ostrova je největším a nejrušnějším střediskem přístavní letovisko 
Puerto Rico s butiky, restauracemi, bary, diskotékami a velkým přístavem plným 
jachet. Oblíbená písečná pláž karibského typu je se střediskem Puerto Rico spojena 
pobřežní promenádou s nádhernými výhledy na oceán (cca 15 minut chůze).

22    Hotel Gloria Palace Royal & Spa ccccd str. 96
23    Hotel & Thalasso Gloria Palace 

Amadores cccc str. 98
24    Aparthotel Revoli Playa cccc str. 95

Playa Taurito

Záliv Playa Taurito mezi středisky Puerto Rico (cca 10 km) a Puerto Mogán 
(cca 5 km) je svou polohou vhodný především pro návštěvníky, kteří nevyhledávají 
o dovolené ruch velkých letovisek. Uprostřed se nachází rozsáhlá soustava bazénů 
s mořskou vodou a aquaparkem (vstup za poplatek). Je zde k dispozici také několik 
obchodů s možností drobných nákupů. Oblast Playa Taurito je známá nejvyšším 
počtem slunečných dnů v roce a nejstálejším počasím na celém ostrově.

25    Hotel Taurito Princess cccc str. 101
26    Hotel Funtazie klub

Paradise Valle Taurito ccccd str. 100
27    Hotel Funtazie klub

Paradise Lago Taurito ccc str. 103
28    Hotel Paradise Costa Taurito cccc str. 102

Puerto Rico / Playa Amadores

Playa Taurito

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut

22

23

24

26

28

27

25

pláž Puerto Rico

komplex bazénů 

Lago Oasis

pláž Amadores

nákupní zóna

přístav

 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. 22–23

Poloha

V rozsáhlé a udržované palmové 
zahradě cca 4 km od rušného letoviska 
Playa del Inglés (spojení linkovým 
autobusem, zastávka cca 500 m). 
Nákupní promenáda s kavárnami, 
restauracemi, bary a obchody pouze 
několik minut chůze. Nákupní centrum 
Varadero cca 800 m.
Vybavení

328 pokojů, 7 pater, 3 výtahy, 
restaurace, restaurace à la carte 
Orangerie, bar, video/TV místnost, 
butiky, kadeřnický a kosmetický 
salon, konferenční sál. Africký bar 
u bazénu, velký bazén (možnost 
klimatizace/vyhřívání) s palmovým 
ostrůvkem, bazén s mořskou vodou, 

terasy na slunění. Lehátka, matrace, 
slunečníky a osušky (zdarma).
Pláž

7 km dlouhá písečná pláž Maspalomas 
v proslulé přírodní rezervaci písečných 
dun cca 150 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DRX0: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), individuální klimatizace, 
minibar, telefon, TV/sat., trezor, balkon, 
2.–3. patro, vstupní strana hotelu.
DRY0: viz DRX0, 2.–5. patro, výhled 
směrem na moře, do zahrady nebo na
bazén.
DRZ0: viz DRY0, 5.–7. patro. 
Stravování

Snídaně, minibufet (06.15–08.00 hod.) 
a bufet v zahradě (08.00–11.00 hod.). 
Možnost dokoupení večeří formou 
menu (3x týdně barbecue). U večeře 
požadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis, šipky, 
lukostřelba, zahradní šachy, volejbal. 

Za poplatek: tenisové hřiště s umělým 
osvětlením.
Zábava

Taneční večery s živou hudbou, 
3x týdně večerní zábavný program.
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek), dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů v přízemí plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. 

Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.seaside-hotels.com

  V palmové zahradě hotelu na ploše cca 2 000 m2 hotelové wellness centrum 
„Zahrada zdraví“, vstup od 16 let
  Zdarma: thalassoterapeutický bazén s mořskou vodou vyhřívanou na 27–29 °C, 
fi nská sauna, bio sauna, turecké lázně, fi tness
  Za poplatek: různé druhy masáží a relaxačních procedur, salon krásy

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj
(DRX0/DRY0/DRZ0): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Designový hotel s osobitým stylem inspirovaným 

duchem 70. let, určený pro náročné klienty

   Jedinečná poloha v blízkosti chráněného území 

písečných dun Maspalomas

 Oblast Maspalomas Naši klienti hodnotí (96)  5,0
Hotel Seaside Palm Beach ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 150 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo na břehu moře v klidné oblasti 
Meloneras. Pobřežní promenáda 
spojující letoviska Maspalomas 
a Meloneras přímo u hotelu. Nákupní 
a zábavní možnosti, restaurace, bary 
a obchody cca 500 m, známý maják 
El Faro cca 1 km. 
Vybavení

561 pokojů, 6 poschodí, 10 výtahů, 
4 restaurace (bufetová, italská, barbecue 
a café-snack), lobby bar, snack bar 
s terasou, pivnice, různé obchůdky 
a konferenční sály. V zahradě několik 
bazénů se sladkou vodou (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání, 1 s uměle 

vytvořenou pláží), bazén s mořskou 
vodou, 3 jacuzzi, bar u bazénu, terasy 
s lehátky a slunečníky (zdarma), osušky 
(zdarma, výměna za poplatek). 
Pláž

7 km dlouhá písečná pláž Maspalomas 
v proslulé přírodní rezervaci písečných 
dun cca 1 km, písečnooblázková, 
místy kamenitá pláž Meloneras 
cca 500 m. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek). 
Pokoj 

DR/DRP: koupelna/WC (bidet, oddělená 
sprcha, vysoušeč vlasů), individuální 
klimatizace, telefon, minibar, trezor 
(za poplatek), šatna, TV/sat., balkon 
nebo terasa. 
DRVW: viz DR, výhled na moře.
JS: viz DR, DVD přehrávač, obývací 
místnost a oddělená ložnice. 
SU: viz JS, prostornější, výhled na moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu. U večeře požadováno formální 
oblečení. 
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenisové hřiště (umělý 
trávník) s možností osvětlení, biliár, 

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRVW): 
 / 

  Junior suite (JS): 
 / 

  Suite (SU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní hotel ve stylu kanárské vesnice okouzlí 

nejen svým atypickým architektonickým stylem 

   Vysoká úroveň ubytovacích a stravovacích služeb 

   Rozsáhlé thalossoterapeutické centrum s krásným 

výhledem na oceán 

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2370

 Oblast Maspalomas/pláž Meloneras Naši klienti hodnotí (100)  4,6
Hotel Lopesan Villa del Conde Resort & Thalasso ccccc
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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. 22–23

putting green, fi tness, 18jamkové 
golfové hřiště Meloneras cca 900 m, 
hřiště Campo de Golf Maspalomas 
cca 4 km.
Zábava

Jemná animace během dne. Večer 
pravidelné animační programy 
a vystoupení. 
Pro děti

Brouzdaliště, miniklub (4–12 let), 
animace, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma). 
Pro handicapované 

Na vyžádání několik pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované 
klienty.  
Internet 

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi 
na pokoji. 
Platební karty 

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club. 

www.lopesanhotels.com

  Exkluzivní thalassoterapeutické centrum na ploše 1 200 m2 s krásným 
výhledem na oceán

  Za poplatek: bazén s mořskou vodou a hydromasážními tryskami, aromaterapie, 
několik druhů saun zakončených ledovou sprchou podporující krevní oběh, 
fl oating, relaxační a meditační prostor

Wellness & spa

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečnooblázková
Vzdálenost  cca 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

V klidné oblasti Maspalomas. Obchody, 
restaurace a bary v bezprostřední blízkosti 
hotelu. Nákupní centrum Varadero cca 
300 m. Rušné letovisko Playa del Inglés 
cca 4 km, spojení linkovým autobusem 
(zastávka cca 400 m).
Vybavení

677 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
lobby bar, restaurace, restaurace 
à la carte, konferenční sál. V zahradě 
6 bazénů (možnost klimatizace/
vyhřívání, jeden s uměle vytvořenou 
pláží), bar, grill restaurace, jacuzzi, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (zdarma, výměna za poplatek).

Pláž

7 kilometrů dlouhá pláž v přírodní 
rezervaci Dunas Maspalomas 
s legendárními písečnými dunami 
cca 800 m. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek). 
Pokoj

DR/DRP: koupelna (vana, sprchový 
kout, vysoušeč vlasů, župan), WC, 
klimatizace, telefon, minibar, trezor 
(za poplatek), TV/sat., balkon nebo 
terasa. 
DRVW: viz DR, výhled do vnitrozemí 
a na okolní zástavbu.
DRVWX: viz DR, výhled do zahrady 
a na bazény. 
DRX: viz DR, přímý vstup do bazénu. 
DRR: viz DR, prostornější. 
JS: viz DR, obývací místnost a oddělená 
ložnice. 
SU: viz JS, prostornější.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
U večeře vyžadováno formální 
oblečení. 
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, fi tness, volejbal. 
Za poplatek: biliár, 18jamkové golfové 

hřiště Campo de Golf Maspalomas 
cca 3 km, hřiště Meloneras cca 3 km.
Zábava

Příležitostný večerní zábavný program.
Pro děti

Brouzdaliště, miniklub Panchi World 
(4–12 let) s velkým dětským bazénem, 
hřiště, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty.
Ofi ciání třída:

ccccc

Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.lopesanhotels.com

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj 
(DR/DRVW/DRVWX): 

 / 
  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 

 / 
  Dvoulůžkový pokoj rodinný (DRR): 

  Junior suite (JS): 
 /  

  Suite (SU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Luxusní hotel určený pro náročné klienty, 

inspirovaný africkou krajinou a kulturou

   Nádherné výhledy na písečné duny a hornaté 

vnitrozemí Gran Canarie

   Ideální místo pro rodinnou dovolenou

 Oblast Meloneras Naši klienti hodnotí (103)  4,6
Hotel Lopesan Baobab Resort ccccd

 Platinium

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 800 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23 73

Poloha

Přímo na břehu moře v oblasti Bahía 
Feliz. Středisko San Agustín s možností 
nákupů cca 4 km, známé turistické 
středisko Playa del Inglés cca 7 km. 
Zastávka linkového autobusu cca 
200 m. V blízkosti několik restaurací 
a možnost drobných nákupů.
Vybavení

222 apartmá rozmístěných v přízemních 
a 1patrových budovách v rozlehlé 
zahradě. Vstupní hala s recepcí, 

restaurace, bar, kavárna, minimarket, 
bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), 
terasa se slunečníky a lehátky (zdarma), 
osušky oproti kauci.
Pláž

Malá písečná pláž s oblázkovým 
vstupem do moře cca 200 m, 
slunečníky a lehátka (za poplatek).
Pokoj

AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (za poplatek), obývací 
pokoj (rozkládací pohovka), kuchyňský 
kout, oddělená ložnice, telefon, TV/sat. 
(některé programy za poplatek), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení polopenze 
formou bufetu nebo all inclusive.

Sportovní nabídka

Za poplatek: v blízkosti hotelu kurty 
na tenis a paddle s možností osvětlení, 
víceúčelové hřiště a minigolf.
Zábava

Hotel organizuje denní animační program.
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště a dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik apartmá plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu.

Ofi ciální třída

Internet

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

EC/MC, VISA, AMEX.

www.nordotel.es

  Moderní hotelové spa s bohatými možnostmi relaxace, vstup od 16 let
  Za poplatek: relaxační bazén s množstvím masážních trysek, jacuzzi, sauna, 
pára, fi tness, venkovní plavecký bazén, masáže, regenerační a zkrášlující 
procedury

Wellness & spa

  Apartmá (AP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Moderní komplex apartmá přímo na břehu moře 

s možností programu all inclusive

   Vhodné pro rodiny, které chtějí strávit dovolenou 

aktivně, v příjemném prostředí

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký teplý a studený snack (10.30–17.00 hod.)
  Zmrzlina (10.00–17.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

Aparthotel Playa Feliz cccc

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečnooblázková
Vzdálenost  cca 200 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Oblast Bahía Feliz Naši klienti hodnotí (98)  4,6
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Poloha

V klidné oblasti Bahía Feliz, přímo 
na břehu moře. Středisko San Agustín 
s možností nákupů cca 4 km, rušné 
turistické letovisko Playa del Inglés 
cca 6 km. Zastávka linkového autobusu 
cca 300 m. V blízkosti hotelu několik 
restaurací a možnost drobných nákupů.
Vybavení

255 pokojů, 11 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, minimarket 
a konferenční sál. V palmové zahradě 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar a terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky 
oproti kauci.  

Pláž

Malá písečná pláž s oblázkovým 
vstupem do moře přímo u hotelu, 
slunečníky a lehátka (za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace, telefon, TV/
sat. (některé programy za poplatek), 
lednička, trezor (oboje za poplatek), 
balkon.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, plážový volejbal. 
Za poplatek: biliár, kurty na tenis 
a paddle s možností osvětlení, 
víceúčelové hřiště a minigolf.
Zábava

Pravidelné večerní zábavné programy.
Pro děti

Dětský bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání) s malými skluzavkami, hřiště, 
dětský bufet (v závislosti na obsazenosti 

   Kvalitní hotel all inclusive v bezprostřední 

blízkosti pláže

   Rozsáhlý hotelový komplex vhodný pro klidnou 

dovolenou a pro rodiny s dětmi

   Malé nákupní centrum v těsné blízkosti hotelu

 Oblast Bahía Feliz Naši klienti hodnotí (110)  4,4
Hotel Orquídea cccc

   U nás exkluzivně

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

74
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hotelu), dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Internet

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

EC/MC, VISA, AMEX.

www.nordotel.es

  Moderní hotelové spa s bohatými možnostmi relaxace, vstup od 16 let
  Za poplatek: relaxační bazén s množstvím masážních trysek, jacuzzi, sauna, 
pára, fi tness, venkovní plavecký bazén, masáže, regenerační a zkrášlující 
procedury

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.30 hod.)
  Lehký teplý a studený snack (10.00–18.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.30–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečnooblázková
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na kopci v oblasti Bahía Feliz. Středisko 
San Agustín s možností nákupů cca 

4 km, známé turistické středisko Playa 
del Inglés cca 7 km (spojení linkovým 
autobusem, zastávka cca 400 m). 
Několik restaurací a možnost drobných 
nákupů cca 400 m od hotelu.
Vybavení

200 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, bar, minimarket, 
bazén (možnost klimatizace/vyhřívání) 
a terasa se slunečníky a lehátky 
(zdarma).

Pláž

Malá písečná pláž s oblázkovým 
vstupem do moře cca 400 m, 
slunečníky a lehátka (za poplatek).
Pokoj

ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (za poplatek), obývací
část (rozkládací pohovka) 
kombinovaná s ložnicí, kuchyňský 
kout (mikrovlnná trouba, kávovar), 
TV/sat. (zdarma omezený počet 
kanálů), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa.
AP: viz ST, oddělená ložnice a obývací 
pokoj s kuchyňským koutem.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze formou bufetu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: malé spa centrum 

s jacuzzi, saunou a fi tness (vstup 
od 16 let).
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště a dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

EC/MC, VISA, AMEX.

www.montefeliz.com

  Studio (ST): 
 / 

  Apartmá (AP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Moderní komplex apartmá s nádherným 

výhledem na oceán 

   Zejména pro rodiny, které hledají dovolenou 

stranou rušných turistických center

Apartmá Monte Feliz ccc

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečnooblázková
Vzdálenost  cca 400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2376

 Oblast Bahía Feliz Naši klienti hodnotí (99)  4,4
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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. 22–23 77

Poloha

V klidné poloze u pobřežní promenády. 
Centrum San Agustín s možností 

nákupů cca 900 m. Nejbližší nákupní 
možnosti cca 150 m. Centrum rušného 
letoviska Playa del Inglés s proslulou 
pláží u písečných dun Maspalomas 
cca 2,5 km. Zastávka linkového 
autobusu v blízkosti hotelu.
Vybavení

200 pokojů, 7 pater, vstupní hala 
s recepcí, lobby bar, restaurace, 
minimarket a kadeřnictví. V subtropické 
zahradě 2 bazény (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar 

u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky (za poplatek). 
Na terase v 6. patře nudistická zóna.
Pláž

Široká přírodní pláž s tmavým pískem 
a pozvolným vstupem do moře přímo
u hotelu, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). 
Pokoj

DRP: koupelna/WC, TV/sat., telefon, 
minilednička (za poplatek), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
DR: viz DRP, renovované. 
DRVW: viz DR, boční výhled na moře. 
DRVWX: viz DR, přímý výhled na moře.
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, šipky. 
Za poplatek: biliár, tenis v hotelu IFA 
Interclub Atlantic (cca 1 km).
Zvláštnosti

Hotel preferuje klienty starší 13 let.
Zábava

Několikrát týdně večery s živou hudbou 
nebo večerní zábavné show.

Pro handicapované

Na vyžádání pokoje přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.ifahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj 
(DR/DRVW/DRVWX): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Široká písečná pláž přímo u hotelu

   Ideální volba pro klienty hledající klidnou a ničím 

nerušenou dovolenou

   Dlouhá pobřežní promenáda přímo u hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední káva, čaj a zákusek 
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast San Agustín Naši klienti hodnotí (112)  4,4
Hotel IFA Beach ccc

 Pro páry

   Promo pokoje

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. 15

Pouze pro dospělé osoby

Dvoulůžkový pokoj
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Poloha

V klidném prostředí na vyvýšenině 
nad střediskem San Agustín. Centrum 
San Agustín s nákupními a zábavními 
možnostmi cca 500 m. Živé centrum 
Playa del Inglés cca 2 km. Zastávka 
linkového autobusu u hotelu. Dvakrát 
za den hotelový transfer do Playa del 
Inglés s dlouhou písečnou pláží (zdarma). 
Vybavení

448 pokojů, výtahy, restaurace, 
restaurace à la carte (Gorbea) 
s panoramatickým výhledem na celou 

oblast Playa del Inglés a s baskicko-
francouzskou kuchyní, bar, obchůdky, 
butiky, kadeřnický salon a 7 konfe-
renčních sálů. V zahradě 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
snack bar u bazénu. Na střeše hotelu 
bazén, relaxační zóna, oddělená 
nudistická zóna s vlastním bazénem. 
Lehátka a slunečníky (zdarma), lehátka 
u bazénu na střeše hotelu (za poplatek), 
osušky oproti kauci.
Pláž

Písečná pláž San Agustín s pozvolným 
vstupem do moře cca 600 m. Cestou 
na pláž nadchod nad frekventovanější 
silnicí vedoucí do Playa del Inglés. 
Lehátka a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), minibar na vyžádání 
(za poplatek), balkon s výhledem 
na oceán nebo na San Agustín. 
DRP: viz DR, v přízemí hotelu, bez 
výhledu.

  Dvoulůžkový pokoj (DRP/DR): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

  Junior suite (JS): 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / , min. 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel určený pro všechny věkové 

skupiny

   Kompletně zrenovovaný komfortní hotel v klidném 

prostředí s krásným výhledem

   Součástí hotelu jedno z největších 

thalassoterapeutických center v Evropě

 Oblast San Agustín Naši klienti hodnotí (136)  4,5
Hotel & Thalasso Gloria Palace San Agustín cccc

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Dvoulůžkový pokoj

78
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JS: viz DR, komfortněji zařízené, 
opticky oddělená obývací část. 
DRS: viz DR, župan a trepky, 
1 vstup denně (max. 2 hodiny) 
do thalassoterapeutického centra.
FR: viz DR, 2 oddělené ložnice, kolem 
bazénu, omezený výhled.
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, šipky, lukostřelba. 
Za poplatek: biliár, 2 tenisová hřiště 
(křemenný písek) s umělým osvětlením, 
squash, fi tness, padel. 
Zábava

Denní i večerní animační programy.
Pro děti

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

Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů částečně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty, sanitární místnosti pokojů 
nejsou plně přizpůsobeny – koupelna 
má pouze vanu.
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.gloriapalaceth.com

  Součástí hotelu je jedno z největších thalassoterapeutických středisek v Evropě 
Thalassoterapie moderní léčebná a regenerační metoda, která využívá 
léčebných účinků mořské vody ohřáté na teplotu lidského těla; vstup od 15 let 

  Za poplatek: bazén (mořská voda ohřátá na teplotu lidského těla) s masážními 
tryskami, jacuzzi, několik menších bazénů, sauny, fi tness, masáže, široký výběr 
léčebných a regeneračních procedur

  Všechny procedury pod kontrolou týmu lékařů, masérů a rehabilitačních 
pracovníků

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (10.00–18.30 hod.)
  Zmrzlina pro děti (10.00–18.30 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.30–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.30 hod.) 

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 600 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Rodinný pokoj

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Historie   

Moře „thalassa“ a terapie „therapie“ 
byly pojmy známé již starým 
Egypťanům, Féničanům a Řekům.
Již před dvěma tisíciletími vědomě 
používali mořské a termální bazény 
a užívali vodu a mořskou vodu (řasy 
a bahno) za účelem regenerace, 
povzbuzení těla a jeho obohacení 
minerálními látkami. Blahodárné účinky 
mořské vody chválil již Herodotos, 
Euripides, Hippo krates, Platon, 
Aristoteles i Cicero. V 18. století byl 
v Anglii blahodárný účinek mořské vody 
poprvé odborně popsán a využit jako 
terapeutický prostředek.
V 19. století pak vznikla odborná 
vědní disciplína thalassoterapie 
a první thalassoterapeutické 
centrum ve Francii. Dnes tak již 
nikdo nepochybuje o léčebných 
a regeneračních účincích procedur, 
které jsou schopny preventivně ošetřit 
také moderní civili zační choroby.

Thalassoterapeutická ošetření

Mořská voda je používána následujícím 

způsobem: koupele, sprchy, bahenní 
a písečné zábaly a zábaly z mořských 
řas nebo inhalace. Blahodárné účinky 
spočívají v antibakteriálním účinku 
v mořské vodě obsažených substancí 
a v obsahu soli (v průměru 35 gramů/
litr). Dalším druhem thalassoterapie 
je balneoterapie s užitím 38 °C teplé 
mořské vody. Koupele ovlivňují tepelnou 
(aktivace krevního oběhu a obohacení 
tkání kyslíkem), chemickou (tělo 
přijímá ve vodě obsažené minerální 
prvky) a hydrodynamickou (pohyby 
jsou ve vodě prová děny lehce 
a s využitím menší síly) reakci těla. Dále 
je používáno bahno sedimentárního 
původu s vyso kým obsahem písku, 
hlíny, solí a orga nického materiálu. 
Ošetření jsou aplikována na celé tělo 
nebo jen na jeho části při teplotě 40 °C 
a trvají zhruba 10 až 20 minut. Na konci 
ošetření jsou tělo nebo ošetřovaná 
partie opakovaně omyty mořskou 
vodou. Ošetření mořskými řasami 
posilují účinek balneoterapie, protože 
dodávají tělu ve zvýšené míře zejména 
minerální látky. Řasy mohou být čerstvé 

nebo vysušené, nanášené na jednotlivé 
části těla, ohřáté nebo rozpuštěné 
v mořské vodě jako přísada do koupele.

Účinek thalassoterapie

V mořské vodě jsou v bohaté míře 
obsaženy draslík, hořčík a jód, které 
mají blahodárné účinky na mnohé 
tělesné funkce. Preventivně je mořská 
voda užívána k ošetření onemocnění 
kostí, alergií, krevního oběhu nebo 
dýchacích cest.

Talasoterapia Canarias

Talasoterapia Canarias patří se 
svými dvěma thalassoterapeutickými 
centry v hotelech Gloria Palace 
San Agustín cccc a Gloria Palace 
Amadores cccc (oba hotely najdete 
v nabídce Cestovní kanceláře FISCHER) 
k nejmodernějším a nejlépe vybaveným 
centrům na světě. Více než 10 000 m2 
je věnováno pouze vašemu uvolnění 
a zotavení. Využít můžete nejen 
balneoterapeutického okruhu, ale i dalších 
léčebných a relaxačních programů. Bližší 
informace o cenách programů najdete 
u popisu jednotlivých ho telů.

Balneoterapeutický

okruh ZDARMA

Pro všechny, kteří se rozhodnou 
strávit svou dovolenou na ostrově 
Gran Canaria, jsme připravili speciální 
dárek. Pokud využijete při nákupu 
své dovolené 1. momentu, dostanete 
možnost vyzkoušet balneoterapeutický 
okruh v jednom z výše zmíněných 
thalassoterapeutických center zcela 
ZDARMA. Vstup od 15 let.

THALASSOTERAPIE – využijte sílu moře pro své tělo

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2380
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Poloha

V klidné poloze v zahradě nad 
střediskem San Agustín. Centrum 
střediska s možnostmi nákupů a zábavy 
cca 2 km. Středisko Playa del Inglés 
s proslulou pláží u písečných dun 
Maspalomas cca 2,5 km, několikrát 
denně spojení hotelovým autobusem 
(za poplatek). Zastávka linkového 
autobusu cca 800 m.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace 
a snack bar. V udržované subtropické 
zahradě o rozloze 40 000 m2 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), vodní skluzavky, 3 jacuzzi, 
bar u bazénu a terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky 
(za poplatek). 
Pláž

Široká písečná pláž s tmavým 
pískem a pozvolným vstupem 
do moře cca 1 km po méně 
využívané silnici nebo 15 minut
chůze po schodech. Na pláž Playa
del Inglés s proslulými písečnými 
dunami doprava několikrát denně 
hotelovým autobusem (za poplatek). 

Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, TV/sat., telefon, 
trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa. 
DRR: viz DR, obývací část a ložnice 
oddělená závěsem.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, volejbal, fotbal, 
vodní pólo, pétanque a aerobik. 
Za poplatek: biliár, 3 tenisové kurty, 
tenisová škola, kurzy potápění, 
18jamkové golfové hřiště cca 8 km. 
Zábava

6x týdně denní i večerní animační 
a zábavné programy.

Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub 
(4–12 let), dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX.

www.ifahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj rodinný (DRR): 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Prázdninový komplex s nádherným výhledem 

na oceán a písečné duny

   Výtečná volba pro příznivce aktivní dovolené 

   Děti potěší bazén se skluzavkami 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (11.45–15.00 hod.) 
  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast San Agustín Naši klienti hodnotí (117)  4,3
Hotel IFA Interclub Atlantic ccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V srdci letoviska Playa del Inglés. 
V blízkosti hotelu četné zábavní 
a nákupní možnosti. 
Vybavení

256 pokojů, 11 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, snack bar, 
bar salon, obchody, kadeřnictví, místnost 
s TV/sat. V subtropické zahradě velký 
bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), 
bar a terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci. Oddělená 
nudistická terasa.
Pláž

Oblíbená 7 km dlouhá písečná pláž 

Playa del Inglés přecházející v písečné 
duny Maspalomas cca 300 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DRX0: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., telefon, 
trezor a minibar (obojí za poplatek), 
balkon, výhled směrem na ulici. 
DRY0: viz DRX0, výhled na bazén.
FR: viz DRX0, oddělená ložnice 
a obývací pokoj, kuchyňský kout, 
2.–6. patro, výhled na ulici.
JS: viz DRX0, prostornější, 6.–8. patro, 
výhled na ulici.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
U večeře vyžadováno formální 
oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis, zahradní 
šachy. 
Za poplatek: tenisový kurt (křemenný 
písek) s možností osvětlení, služby 
tenisového trenéra, biliár, masáže, 

sauna a ostatní služby hotelového 
wellness centra.
Zábava

Zábavné a animační programy, taneční 
večery s živou hudbou.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty.

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.seaside-hotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRX0/DRY0): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Hotel oblíbený pro svoji vynikající polohu 

a vysokou kvalitu služeb

   Vhodné pro všechny, kteří hledají hotel v blízkosti 

pláže i živého centra letoviska

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Oběd formou teplého a studeného bufetu a teplých a studených snacků 
na hotelové terase (13.00–15.30 hod.)

  Káva, čaj a zákusek (15.00–16.30 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa del Inglés Naši klienti hodnotí (104)  4,4
Hotel Seaside Sandy Beach cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2382
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Poloha

V centru Playa del Inglés 
v bezprostřední blízkosti pláže 

a pobřežní promenády s množstvím
obchůdků, restaurací a kaváren. Velké 
zábavní a nákupní centrum Yumbo cca 
15 minut chůze.
Vybavení

257 pokojů, hlavní a vedlejší budova. 
V hlavní budově vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, bar. V terasovitě 
uspořádané zahradě 3 bazény 
(2 propojené vodopády, 1 s možností 

klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (za poplatek). Na střeše hotelu 
nudistická zóna.
Pláž

Oblíbená 7 km dlouhá písečná pláž 
Playa del Inglés přecházející v písečné 
duny Maspalomas cca 100 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat. 
(za poplatek), lednička (za poplatek), 
trezor (za poplatek) a balkon, vedlejší 
budova.
DRVW: viz DR, vyšší patro.
DRX: viz DR, balkon nebo terasa, výhled 
na okolní zástavbu, hlavní budova.
DRVWX: viz DRX, výhled na bazén nebo 
na moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
U večeře požadováno formální oblečení.

Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, šipky a basketbal. 
Za poplatek: biliár a malé hotelové 
wellness centrum se saunou, 
tureckými lázněmi, jacuzzi a fi tness 
(vstup od 18 let).
Zábava

Pravidelně večerní zábavné programy 
nebo živá hudba. 
Pro děti

Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.ifahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj
(DR/DRVW/DRVWX/DRX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Atraktivní poloha v blízkosti dlouhé písečné pláže 

i živého centra Playa del Inglés

   Terasovitý hotel s překrásným výhledem na okolí 

a písečné duny Maspalomas

   Ideální volba pro klienty všech věkových 

skupin, kteří vyhledávají kombinaci nákupních 

a zábavních možností s pobytem u moře

 Oblast Playa del Inglés  Novinka
Hotel IFA Dunamar cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 100 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V kopci u pobřežní promenády mezi 
středisky Playa del Inglés a San Agustín. 
V blízkosti malé nákupní centrum, 
restaurace, bary a zastávka linkových 
autobusů. Velké nákupní a zábavní 
centrum Kasbah cca 1 km. 
Vybavení

10 pater, 227 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, výtah (od 2. patra), restaurace, 
minimarket a obchod se suvenýry. Venku 
bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), 
jacuzzi a terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky (za poplatek).
Pláž

Menší písečná pláž Playa de las Burras 
s pozvolným vstupem do moře oddělená 
pobřežní promenádou. Dlouhé písečné 
pláže Playa del Inglés a San Agustín 
cca 20 minut chůze po pobřežní 
promenádě. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek).

Pokoj

ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
obývací prostor kombinovaný 
s kuchyňským koutem a ložnicí, telefon, 
TV/sat., trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa.
AP: viz ST, oddělený obývací pokoj 
a ložnice. 
APSVS: viz AP, 2.–9. patro, výhled na moře. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Sportovní nabídka

Zdarma: malé fi tness. 

Za poplatek: stolní tenis a biliár, 
v blízkosti hotelu minigolf. 
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, dětská postýlka 
(na vyžádání, za poplatek).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby a na pokoji.

www.hoteleuropalace.com

  Studio (ST): 

  Apartmá (AP/APSVS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro všechny, kteří chtějí spojit rušný život 

turistického střediska s pobytem na pláži 

   Z pokojů ve vyšších patrech krásný výhled 

na oceán a písečné duny Maspalomas 

 Oblast Playa del Inglés Naši klienti hodnotí (102)  4,4
Aparthotel Europalace ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 30 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2384
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Poloha

Mezi středisky Playa del Inglés 
a San Agustín s mnoha nákupními 
a zábavními možnostmi. Pobřežní 
promenáda cca 50 m. Malé nákupní 

centrum cca 5 minut chůze. 
Centrum Playa del Inglés cca 1,5 km. 
Zastávka linkových autobusů (směr 
do Playa del Inglés i Las Palmas) 
v bezprostřední blízkosti hotelu.
Vybavení

469 pokojů, 7 pater, 3 výtahy, 
recepce, trezory (za poplatek), 
restaurace, bar, pizzerie/snack bar, 
společenský sál, místnost s TV/sat.,
herna, kadeřnický a kosmetický 
salon. Venku 3 bazény (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar 

u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma). 
Pláž

Menší písečná pláž Playa de las 
Burras s pozvolným vstupem do moře 
oddělená pobřežní promenádou 
a téměř nefrekventovanou vedlejší 
silnicí. Dlouhé písečné pláže Playa 
del Inglés a San Agustín cca 20 minut 
chůze po pobřežní promenádě. Lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, TV/sat., telefon 
a balkon.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, oddělená obývací část 
a ložnice. 
Stravování

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

Za poplatek: tenisový kurt (tvrdý povrch) 
s umělým osvětlením, stolní tenis, biliár, 
minigolf.

Zábava

Pravidelně denní a večerní animační 
programy.
Pro děti

2 brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub, 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Společenské prostory hotelu jsou 
přizpůsobeny pro handicapované klienty 
(nájezdové rampy, vstup do bazénu, 
lobby atd.). Pokoje nejsou speciálně 
upraveny a vybaveny.
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX.

www.beverlyparkhotel.es

  Dvoulůžkový pokoj (DRP/DR/DRSV):
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel s výhodnou polohou mezi 

středisky Playa del Inglés a San Agustín

   Písečná pláž v bezprostřední blízkosti hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack a zmrzlina v baru u bazénu (12.00–16.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Playa del Inglés Naši klienti hodnotí (177)  4,4
Hotel Beverly Park ccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V centru střediska Playa del Inglés. 
Nákupní a zábavní možnosti v blízkosti 
hotelu. Obchodní a zábavní centrum 
Kasbah cca 300 m.
Vybavení

724 pokojů, 8 pater, výtahy, vstupní 
hala s recepcí, společenská místnost, 

místnost s TV/sat., restaurace, 
restaurace à la carte (rybí, čínská, 
italská kuchyně), pivnice, 3 bary, butik, 
obchod se suvenýry, kadeřnictví. 
V zahradě 2 bazény (možnost 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi. 
Zahrada rozdělena na 2 části, živější 
s animacemi a hudbou a klidnou 
relaxační část. V každé z částí bar, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (za poplatek). 
Pláž

Několik kilometrů dlouhá světlá písečná 
pláž Playa del Inglés přecházející 
ve známé písečné duny Maspalomas 
cca 900 m. Vstup do moře pozvolný, 

lehátka a slunečníky (za poplatek). 
Několikrát denně hotelový transfer 
na pláž (zdarma). 
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), pohovka, TV/sat., telefon, trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
DRVW: viz DR, 6., 7. či 8. patro.
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, víceúčelové 
sportovní hřiště, veškeré aktivity v rámci 
animačních programů. 
Za poplatek: tenis, biliár, fi tness, 
masáže, půjčovna kol, škola tenisu 
a potápění. 

Zábava

Pravidelné denní animační a večerní 
zábavné programy, diskotéka.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, hlídání 
dětí na vyžádání (za poplatek), dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek s WiFi.
Platební karty

EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.

www.ifahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRVW): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel vhodný pro všechny věkové 

kategorie a rodiny s dětmi

   Ideální pro klienty, kteří chtějí strávit dovolenou 

v blízkosti živého centra Playa del Inglés

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack ve snack baru (11.30–13.30, 22.00–23.00 hod.) 
  Odpolední káva, čaj a zákusek 
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Playa del Inglés Naši klienti hodnotí (107)  4,5
Hotel IFA Buenaventura ccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 900 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V rušné části střediska Playa del Inglés, 
v bezprostřední blízkosti nákupních 
a zábavních možností. Pobřežní 
promenáda vedoucí mezi středisky 

Playa del Inglés a San Agustín 
cca 150 m. 
Vybavení

128 pokojů, 4 patra, 2 výtahy, vstupní 
hala s recepcí, restaurace, bar, 
TV místnost, minimarket, obchůdek 
se suvenýry. Venku bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky oproti kauci. Terasa 
na slunění s výhledem na oceán 
na střeše hotelu.

Pláž

Dlouhá písečná pláž Playa del Inglés se 
světlým pískem a pozvolným vstupem 
do moře cca 400 m po pobřežní 
promenádě, přístup na pláž po schodech. 
Lehátka a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

AP: koupelna/WC, oddělená ložnice 
s ventilátorem, obývací místnost 
s rozkládací pohovkou kombinovaná 
s malým vybaveným kuchyňským 
koutem (rychlovarná konvice), trezor 
a TV/sat. (obojí za poplatek), telefon, 
balkon nebo terasa. 
APLV: viz AP, boční výhled na moře. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: biliár a vodní sporty na pláži.

Zábava

Jemná denní animace, večerní zábavné 
a animační programy.
Pro děti

Brouzdaliště, animace, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek, WiFi 
v rámci komplexu.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.valentin-hotels.com

  Apartmá (AP/APLV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Aparthotel střední kategorie s rodinnou atmosférou

   Výtečná poloha v blízkosti pláže a zábavních 

možností

   Vhodné pro klienty všech věkových kategorií bez 

rozdílu věku

 Oblast Playa del Inglés Naši klienti hodnotí (139)  4,3
Aparthotel Valentín Marieta ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V centru letoviska Playa del Inglés. 
Nákupní a zábavní centra středisek 
Yumbo a Prisma cca 300 m.
Vybavení

133 apartmá, 12 pater, vstupní 
hala s recepcí, výtah, snack bar, 
restaurace a místnost s TV/sat., 

bazén, jacuzzi, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Dlouhá písečná pláž Playa del Inglés 
s pozvolným vstupem do moře cca 
300 m. Přístup na pláž po schodech, 
lehátka a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC, oddělená ložnice, 
obývací místnost (rozkládací pohovka) 
kombinovaná s kuchyňským koutem, 
TV/sat., telefon, trezor (za poplatek), 
terasa nebo balkon.

Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: biliár.
Pro děti

Brouzdaliště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

Internet

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

VISA, EC/MC.

www.southeuropehotels.com

  Apartmá (AP/APP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Dobře udržovaná apartmá ve výhodné poloze 

v blízkosti pláže i zábavních možností

   Výborný poměr mezi cenou a kvalitou 

poskytovaných služeb

 Oblast Playa del Inglés Naši klienti hodnotí (124)  4,1
Aparthotel Anamar Suites ccc

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2388
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Poloha

V rušné části střediska Playa del Inglés. 
Pobřežní promenáda cca 500 m. 

Obchodní a zábavní centra Kasbah 
a Metro II pouze několik minut chůze. 
Menší nákupní centrum Aquila Roja 
přímo u hotelu. Autobusová zastávka 
cca 150 m.
Vybavení

119 pokojů, recepce, výtah, kavárna, 
minimarket, bazén, bar u bazénu, 
terasa s lehátky (zdarma).
Pláž

Dlouhá písečná pláž Playa del Inglés 

s pozvolným vstupem do moře cca 
700 m. Přístup na pláž po schodech, 
lehátka a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

ST: koupelna/WC, obývací prostor 
kombinovaný s ložnicí, kuchyňský 
kout, TV/sat. (za poplatek), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
AP: viz ST, oddělená ložnice.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze formou bufetu v sousedním 
hotelu Green Field. 
Zábava

Různé zábavní a nákupní možnosti 
v bezprostředním okolí hotelu nebo 
v centru Playa del Inglés.

Pro děti

Brouzdaliště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: WiFi v celém hotelu.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.apartamentosgreenpark.com

 Jednotlivci a mladí

  Studio (ST): 
 / 

  Apartmá (AP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Pro všechny, kteří chtějí strávit svoji dovolenou 

v centru, nedaleko zábavních možností

   Udržovaný aparthotel za výhodnou cenu pro méně 

náročné klienty

 Oblast Playa del Inglés Naši klienti hodnotí (124)  4,0
Apartmá Green Park cc

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž  písečná
Vzdálenost  cca 700 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

   U nás exkluzivně

Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné části na okraji střediska Campo 
Internacional. Nákupní a zábavní 
centrum Faro II a zábavní park Holiday 
World cca 1 km. Rušné středisko Playa 
del Inglés cca 3 km.
Vybavení

120 apartmá, hlavní budova 
a 11 vedlejších 2patrových bloků. 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, minimarket. V udržované zahradě 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), jacuzzi, bar u bazénu a terasa 
se slunečníky a lehátky (zdarma).
Pláž

Proslulá 7 km dlouhá páž Dunas 
Maspalomas s písečnými dunami 

cca 3,5 km, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). Několikrát denně 
doprava na pláž hotelovým autobusem 
(zdarma).
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC, obývací část 
s rozkládací pohovkou, kuchyňský kout, 
oddělená ložnice, TV/sat. a trezor (oboje 
za poplatek), balkon nebo terasa. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis, stolní tenis. 
Za poplatek: osvětlení tenisového kurtu, 
biliár, minigolf, 18jamkové golfové hřiště 
Campo de Golf Maspalomas cca 3 km.
Zábava

Pravidelný animační program během 
dne, večerní zábavný program.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
minidiskotéka, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.turboclubapartamentos.com

  Apartmá (AP/APP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Prázdninový komplex zasazený v zeleni s all 

inclusive za výhodnou cenu

   Vhodné pro všechny, kteří chtějí svoji dovolenou 

spojit s aktivním odpočinkem, a rodiny s dětmi

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Káva, čaj a zákusek (16.30–17.30 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.30 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Campo Internacional  Novinka
Aparthotel Turbo Club ccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 3 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné části ve středisku Campo 
Internacional, v blízkosti velkého 
sportovního centra, zábavního 

parku a nákupního centra Faro II. 
Rušné letovisko Playa del Inglés cca 
20–30 minut chůze (spojení linkovým 
autobusem).
Vybavení

218 mezonetových bungalovů, vstupní 
hala s recepcí, restaurace, snack bar, 
minimarket, 2 bazény a terasa 
s lehátky (zdarma).

Pláž

Proslulá 7 km dlouhá pláž Dunas 
Maspalomas s písečnými dunami 
cca 3 km, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). Několikrát denně 
doprava na pláž hotelovým autobusem 
(zdarma).
Pokoj

BG/BGP: patrové bungalovy, v přízemí 
obývací místnost s rozkládací pohovkou, 
kuchyňský kout, TV/sat. (za poplatek), 
telefon, malá terasa, v patře koupelna/
WC, ložnice, trezor (za poplatek), balkon.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze formou bufetu nebo all 
inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: úschovna jízdních kol 
včetně základního nářadí, v blízkosti 
komplexu sportovní centrum 
(13 tenisových kurtů, 3 kurty na squash, 

fi tness a sauna) a 18jamkové golfové 
hřiště Campo de Golf Maspalomas.
Zábava

Pravidelné denní a večerní animační 
programy.
Pro děti

Brouzdaliště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Internet

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

VISA, EC/MC.

www.bungalowsvistafl or.com

  Bungalov (BG/BGP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Příjemný komplex klubového typu pro rodiny

   Vhodné pro všechny, kdo chtějí spojit dovolenou 

s aktivním odpočinkem

 Oblast Campo Internacional Naši klienti hodnotí (148)  4,2
Bungalovy Vista Flor ccc

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 3 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack a zmrzlina (11.00–13.00 hod. a 17.00–19.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive
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Poloha

Přímo u pobřežní promenády v blízkosti 
majáku El Faro a oblasti písečných dun 
Maspalomas. Promenáda s obchody, 
restauracemi a bary v bezprostřední 
blízkosti hotelu. Nákupní centrum 
Varadero cca 300 m.
Vybavení

1 136 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, lobby bar, 6 různých restaurací, 
bar, pivnice, luxusní restaurace 
Ambasador, několik obchodů, 
kadeřnictví, diskotéka, kino, 

konferenční sál. V zahradě 4 bazény
(1 s možností klimatizace/vyhřívání, 
jeden s uměle vytvořenou písečnou 
pláží), několik barů u bazénů, 
jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky (zdarma, výměna 
za poplatek).
Pláž

Známá 7 km dlouhá pláž v přírodní 
rezervaci Dunas Maspalomas 
s legendárními písečnými dunami 
cca 300 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), individuální klimatizace, 
telefon, minibar a trezor (oboje 
za poplatek), TV/sat., balkon nebo 
terasa, výhled do vnitrozemí a na okolní 
zástavbu.
DRVW: viz DR, výhled na bazén 
a do zahrady.
JS: viz DR, oddělený obývací pokoj 
a ložnice.
SUN: viz JS, prostornější, výhled 
na moře. 

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj 
(DR/DRVW): 

 / 
  Junior suite (JS): 

 / 
  Senior suite (SUN): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený luxusní hotel s výtečnou polohou 

v blízkosti centra i pláže

   Kvalitní servis hotelu byl již mnohokrát oceněn 

prestižními cenami v oblasti turismu

 Oblast Meloneras Naši klienti hodnotí (106)  4,6
Hotel Lopesan Costa Meloneras Resort, Spa & Casino cccc

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2392
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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. 22–23

Stravování

Snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu. U večeře požadováno formální 
oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: 4 tenisové kurty 
(křemenný písek) s možností 
osvětlení, tenisová škola, minigolf, 
biliár, fi tness. 

Zábava

Pravidelný animační program během 
dne, večerní zábavné programy. 
Pro děti

Brouzdaliště, miniklub (4–12 let), 
animace, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované 
klienty.
Internet

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi 
na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.lopesanhotels.com

  Velkolepě řešené thalassoterapeutické centrum Gran Spa Corallium inspirované 
vulkanickým původem ostrova. Moderně zařízené centrum s celkovou plochou 
3 700 m2 navrženou výhradně k relaxaci a znovuzískání fyzické i psychické 
harmonie a rovnováhy; vstup od 18 let 
  Za poplatek: thalassoterapeutický okruh, více než 80 druhů služeb zaměřených 
na kompletní lázeňské procedury, masáže, hydromasáže a centrum krásy

Wellness & spa

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Na okraji palmové oázy ve středisku 
Maspalomas. Maják El Faro a nákupní 
promenáda s kavárnami, restauracemi, 
bary a obchody pouze několik minut 
chůze. Nákupní centrum Varadero cca 
15 minut chůze. Letovisko 
Playa del Inglés cca 4 km (spojení 
linkovým autobusem, zastávka 
cca 500 m).

Vybavení

96 apartmá v několika samostatně 
stojících jednopatrových 
a dvoupatrových budovách. Centrální 
recepce, trezor (za poplatek), 
minimarket. V rámci komplexu bazén 
a terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma).
Pláž

Proslulá 7 km dlouhá písečná pláž 
v přírodní rezervaci písečných dun 
cca 100–200 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
obývací místnost s rozkládacím 

lůžkem, kuchyňský kout (mikrovlnná 
trouba, rychlovarná konvice), ložnice, 
telefon, TV/sat. (za poplatek), balkon. 
APLF: viz AP, v přízemí, terasa.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze formou menu v restauraci 
vzdálené cca 400 m.
Pro děti

Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

EC/MC, VISA.

www.oasismaspalomas.com

  Apartmá (AP/APLF): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Komplex v bezprostřední blízkosti proslulých 

písečných dun Maspalomas

   Jedinečná příležitost užít si dovolenou v té 

nejideálnější poloze za velmi přijatelnou cenu

 Oblast Maspalomas Naši klienti hodnotí (105)  4,5
Apartmá Oasis Maspalomas ccc

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 150 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

V kopci v klidné části letoviska Puerto 
Rico. Rušné centrum s mnoha obchody, 
restauracemi a dalšími možnostmi 
zábavy cca 400 m. 
Vybavení

181 apartmá, 7 pater, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, minimarket 
a kadeřnictví. Venku bazén, bar 
u bazénu a terasa se slunečníky 
a lehátky (zdarma). 

Pláž 

Písečná pláž Puerto Rico s pozvolným 
vstupem do moře cca 700 m. 
Oblíbená uměle vytvořená pláž 
karibského typu Playa Amadores 
v chráněném zálivu s pozvolným 
vstupem do moře cca 1,7 km. 
Lehátka a slunečníky na obou 
plážích (za poplatek). 
Pokoj 

AP: koupelna/WC, obývací část 
s rozkládací pohovkou, kuchyňský 
kout, oddělená ložnice, TV/sat. 
a trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa. 
Stravování 

Snídaně a večeře formou bufetu. 

Sportovní nabídka 

Za poplatek: stolní tenis, masáže, 
golfové hřiště Anfi  Tauro Golf cca 4 km. 
Zábava 

Pravidelný animační program během 
dne, příležitostný večerní zábavný 
program. 
Pro děti 

Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma). 
Ofi ciální třída

Internet 

Za poplatek: WiFi v lobby. 
Platební karty 

VISA, EC/MC.
 

www.nordotel.es

  Apartmá (AP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Prázdninový komplex s krásným výhledem 

na Puerto Rico

   V dosahu oblíbené pláže karibského typu 

Playa Amadores

   Individuální dovolená s možností vlastního vaření

 Oblast Puerto Rico  Novinka
Aparthotel Revoli Playa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 700 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Puerto Rico

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Na skalním výběžku na jihu ostrova 
Gran Canaria s překrásnými výhledy 
na oceán. Rušné středisko Puerto
Rico cca 2 km po pobřežní promenádě.
Vybavení

197 pokojů, 4 budovy, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, restaurace 
à la carte, piano bar, místnost s TV/sat., 
obchod, kadeřnický a kosmetický salon, 
2 konferenční sály. Venku 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
jacuzzi, bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky oproti 
kauci. 
Pláž

Oblíbená uměle vytvořená pláž 
karibského typu Playa Amadores 
v chráněném zálivu s pozvolným 
vstupem do moře cca 200 m. Přístup 
na pláž z kopce, lehátka a slunečníky 

(za poplatek). V bezprostřední blízkosti 
pláže restaurace a bary s nabídkou 
občerstvení během dne. 
Pokoj

DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), minibar na vyžádání 
(za poplatek), balkon, výhled na moře.
JSSV: viz DRSV, oddělený obývací pokoj 
a ložnice. 
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, aerobik. 
Za poplatek (v blízkém okolí hotelu): 
tenis, potápění a vodní sporty na pláži, 
18jamková golfové hřiště Anfi  Tauro Golf 
cca 3 km, hřiště Salobre Golf cca 7 km.
Zábava

Pravidelný animační program během 
dne a večera.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub 
(4–12 let), dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje plně přizpůsobené 
pro handicapované klienty.

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV): 
 / 

  Junior suite (JSSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Ideální volba pro náročné klienty všech věkových 

skupin, kteří hledají klidnou dovolenou 

   Krásný výhled na oceán a pláž Playa Amadores

   Volný vstup do malého hotelového spa centra

 Oblast Puerto Rico – Playa Amadores Naši klienti hodnotí (164)  4,7
Hotel Gloria Palace Royal & Spa ccccd
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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. 22–23

 Rodinná dovolená

Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX.

www.gloriapalaceth.com

  Zdarma: hydromasážní krytý bazén s vodou ohřátou na teplotu lidského těla, 
sauna, jacuzzi, fi tness, tropická sprcha
  Za poplatek: masáže a relaxační procedury
  Vstup od 18 let

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (10.00–18.00 hod.)
  Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.30–17.30 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.30 hod.) 

Program all inclusive

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 200 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na skalním výběžku s nádherným 
panoramatickým výhledem na oceán. 
Pobřežní promenáda spojující Playa 
Amadores a Puerto Rico přímo pod 
hotelem, přístup výtahem. Živé 
turistické letovisko Puerto Rico 
cca 1 km. Zastávka linkového 
autobusu cca 300 m.
Vybavení

392 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, 4 bary, obchody se 
suvenýry, butik, kadeřnictví, konferenční 
sál. Venku 2 bazény (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky oproti kauci, oddělená 
nudistická zóna.

Pláž

Oblíbená uměle vytvořená pláž 
karibského typu Playa Amadores 
v chráněném zálivu s pozvolným 
vstupem do moře cca 500 m. 
Lehátka a slunečníky (za poplatek). 
V bezprostřední blízkosti pláže 
restaurace a bary s nabídkou 
občerstvení během dne. 
Pokoj

DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/
sat., trezor (za poplatek), minibar 
na vyžádání (za poplatek), terasa nebo 
balkon, strana k moři. 
DRSSS: viz DRSS, župan a trepky, 
1 vstup denně (max. 2 hodiny) 
do thalassoterapeutického centra.
JSSS: viz DRSS, oddělený obývací 
pokoj.
FRSS: viz DRSS, 2 pokoje propojené 
spojovacími dveřmi. 
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, francouzské 
kuželky, lukostřelba, šipky.
Za poplatek: tenisový kurt (umělý 
trávník) s možností osvětlení, sauna, 
masáže, fi tness, biliár.

  Dvoulůžkový pokoj (DRSS): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior 
(DRSSS): 

  Rodinný pokoj (FRSS): 

  Junior suite (JSSS): 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Velmi oblíbený hotel vhodný pro všechny věkové 

skupiny a rodiny s dětmi

   V blízkosti oblíbené pláže Playa Amadores

   Vyhlášené thalassoterapeutické centrum

 Oblast Puerto Rico – Playa Amadores Naši klienti hodnotí (179)  4,6
Hotel & Thalasso Gloria Palace Amadores cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–2398

Pláž Amadores
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Zábava

Pravidelný animační program během 
dne a večera, večerní zábavná 
vystoupení.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub, 

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

Na vyžádání 5 pokojů plně 
přizpůsobených pro handicapované 

klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu (kromě wellness & spa).
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX.

www.gloriapalaceth.com

  Moderní thalassoterapeutické centrum s krásným výhledem na oceán
  Za poplatek: bazén (mořská voda ohřátá na teplotu lidského těla) s masážními 
tryskami, jacuzzi, fi tness, masáže, široký výběr léčebných a regeneračních 
procedur
  Vstup od 15 let

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (10.00–18.30 hod.)
  Zmrzlina pro děti (10.00–18.30 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.30–17.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.30 hod.) 

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné turistické oblasti Taurito. 
Městečko Puerto Mogán s malebným 
přístavem cca 3 km, rušné turistické 
letovisko Puerto Rico cca 10 km. 
Spojení linkovým autobusem, zastávka 
cca 300 m. Naproti hotelu komplex 
bazénů (mořská voda) s aquaparkem 
Paradise Lago Oasis (vstup zdarma). 
Možnost drobných nákupů v blízkém 
okolí hotelu.
Vybavení

180 pokojů, 5 pater, recepce, 
2 výtahy, restaurace, bistro restaurace 

s přímým vstupem k bazénu, obchod, 
bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky oproti 
kauci.
Pláž

Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým 
pískem (místy oblázky) a pozvolným 
vstupem do moře cca 70 m. 
Vzhledem k poměrně silnému 
příboji především v zimním období 
možný větší výskyt oblázků či
kamenů. Pláž karibského typu Playa 
Amadores s pozvolným vstupem 
do moře cca 6 km (spojení linkovým 
autobusem). Lehátka a slunečníky 
(za poplatek). 
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), TV/sat., telefon, minibar, trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: tenis, 18jamkové golfové 
hřiště Anfi  Tauro Golf cca 9 km. 
Zábava

Denní animační program v rámci 
komplexu Paradise Taurito Resort.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

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

VISA, EC/MC.

www.paradiseresorts.es

  Menší moderní spa centrum Krabi, vstup od 16 let
  Za poplatek: vnitřní bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, sauna, masáže 
a fi tness

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Moderní hotel v klidné oblasti Taurito v blízkosti 

písečné pláže a aquaparku

   Pro milovníky klidné, odpočinkové dovolené, kteří 

se chtějí nechat rozmazlovat kvalitním servisem

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně
  Lehký snack (10.30–12.30 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.00–18.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Playa Taurito Naši klienti hodnotí (116)  4,6
Hotel Funtazie klub Paradise Valle Taurito ccccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 70 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u moře v klidné turistické oblasti 

Taurito. Městečko Puerto Mogán 
s malebným přístavem cca 3 km, rušné 
turistické letovisko Puerto Rico cca 
10 km. Spojení linkovým autobusem 
nebo hotelovým autobusem (zdarma). 
Naproti hotelu komplex bazénů (mořská 
voda) s aquaparkem Paradise Lago Oasis 
(vstup za poplatek). Možnost drobných 
nákupů v bezprostřední blízkosti hotelu, 
autobusová zastávka cca 400 m.
Vybavení

402 pokojů, 11 pater, vstupní hala 

s recepcí, výtahy, restaurace, bar, 
společenská místnost s TV/sat., 
minimarket, butik, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, konferenční sál. V zahradě 
bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), 
snack bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky oproti 
kauci (výměna za poplatek).
Pláž

Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým 
pískem (místy oblázky) a pozvolným 
vstupem přímo u hotelu, přístup 
z mírného kopce nebo po schodech. 
Vzhledem k poměrně silnému příboji 
především v zimním období možný 
větší výskyt oblázků či kamenů. Pláž 
karibského typu Playa Amadores 
s pozvolným vstupem do moře cca 
7 km (spojení linkovým autobusem). 
Lehátka a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), individuální klimatizace, 
TV/sat., telefon, malá lednička 
(za poplatek), trezor (za poplatek), 
balkon směrem k moři. 
DRR: viz DR, prostornější. 
JS: viz DRR, prostornější. 
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, tenis, squash. 
Za poplatek: biliár, sauna a masáže.
Zábava

Denní a večerní animační a zábavné 
programy.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub 
(5–12 let), hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů DR plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu (pouze vstup do bazénu není 
speciálně upraven).
Internet

Za poplatek: internetový koutek a WiFi 
v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.princess-hotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj rodinný (DRR): 

  Junior suite (JS): 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Příjemný hotel vyšší kategorie v klidném 

prostředí v bezprostřední blízkosti pláže

   Vhodné pro všechny věkové skupiny a pro rodiny 

s dětmi

   V blízkosti hotelu komplex bazénů a aquapark

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně formou bufetu (10.30–12.00 hod., omezený výběr)
  Lehký snack (10.30–18.00 hod.)
  Zmrzlina pro děti (16.30–18.30 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (16.00–18.00 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.30–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa Taurito Naši klienti hodnotí (169)  4,4
Hotel Taurito Princess cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 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. 15
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Poloha

V klidné lokalitě v oblasti Taurito. 
Středisko Puerto Mogán s malebným 
přístavem cca 3 km. Rušné turistické 
středisko Puerto Rico cca 10 km. 
Spojení linkovým autobusem, zastávka 
cca 200 m. V blízkosti hotelu komplex 
bazénů (mořská voda) a aquapark 
Paradise Lago Oasis. Možnost drobných 
nákupů v blízkém okolí hotelu.
Vybavení

96 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
2 výtahy, restaurace, bar, místnost 
s TV/sat., konferenční sál. Venku bazén 
(možnost klimatizace/vyhřívání), terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), bar 
u bazénu.

Pláž

Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým 
pískem (místy oblázky) a pozvolným 
vstupem do moře cca 300 m. Vzhledem 
k poměrně silnému příboji, především 
v zimním období, možný větší výskyt 
oblázků či kamenů. Pláž karibského 
typu Playa Amadores s pozvolným 
vstupem do moře cca 7 km (spojení 
linkovým autobusem). Lehátka 
a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: biliár. 
Za poplatek: tenis, minigolf, fi tness 
v rámci komplexu Paradise Resort, 
18jamkové golfové hřiště Anfi  Tauro 
Golf cca 7 km. 

Zvláštnosti

Hotel neakceptuje klienty mladší 16 let.
Zábava

Denní animační program v rámci 
komplexu Paradise Taurito Resort.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.paradiseresorts.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Zdarma vstup do oblíbeného aquaparku, který je 

v těsné blízkosti hotelu

   Ideální volba pro klienty všech věkových skupin, 

kteří hledají klidnou dovolenou

   V dosahu přírodní pláže Playa Taurito

Hotel Paradise Costa Taurito cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

   Promo pokoje

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj, zákusek 
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

Pouze pro dospělé osoby
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Poloha

V klidné lokalitě v oblasti Taurito. 
Středisko Puerto Mogán s malebným 
přístavem cca 3 km. Rušné turistické 
středisko Puerto Rico cca 10 km. 
Spojení linkovým autobusem, zastávka 
cca 200 m. V blízkosti hotelu komplex 

bazénů (mořská voda) a aquapark 
Paradise Lago Oasis. Možnost drobných 
nákupů v blízkém okolí hotelu.
Vybavení

235 pokojů, 9 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, bar, 
místnost s TV/sat. Venku bazén 
(možnost klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
bar u bazénu.
Pláž

Přírodní pláž Playa Taurito s tmavým 
pískem (místy oblázky) a pozvolným 
vstupem do moře cca 50 m. Vzhledem 
k poměrně silnému příboji, především 
v zimním období, možný větší výskyt 
oblázků či kamenů. Pláž karibského 
typu Playa Amadores s pozvolným 
vstupem do moře cca 6 km (spojení 
linkovým autobusem). Lehátka 
a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa.
FR: viz DR, oddělená obývací 
část a ložnice, mikrovlnná trouba 
na vyžádání na recepci (zdarma).

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: 4 tenisové kurty, squash, 
stolní tenis, minigolf, bowling, 
18jamkové golfové hřiště Anfi  Tauro Golf 
cca 9 km. 
Zábava

Denní animační program v rámci 
komplexu Paradise Taurito Resort.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma). Funtazie 
klub pro děti od 4 let.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.paradiseresorts.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Zdarma vstup do oblíbeného aquaparku, který je 

v těsné blízkosti hotelu

   Rodiny s dětmi ocení možnost prostorných pokojů 

s oddělenou ložnicí

   Ideální volba pro klienty všech věkových skupin, 

kteří hledají klidnou dovolenou

Hotel Funtazie klub Paradise Lago Taurito ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj, zákusek 
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

  Menší moderní spa centrum Krabi v blízkém hotelu Paradise Valle Taurito, 
vstup od 16 let
  Za poplatek: vnitřní bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, sauna, masáže 
a fi tness

Wellness & spa
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Poloha

Ve vnitrozemí ostrova, ve výšce 920 m 
nad mořem. Tradiční kanárská vesnice 
San Bartolomé de Tirajana s možností 
drobných nákupů cca 1 km. Rušná 
turistická střediska Maspalomas a Playa 
del Inglés cca 40 minut jízdy autem, 
letiště cca 35 km.
Vybavení

60 pokojů, vstupní hala s recepcí 

a barem, restaurace Santiago el 
Grande s kanárskou, středomořskou 
a mezinárodní kuchyní, bazén se 
zatahovací střechou (možnost 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Nejbližší pláž ve středisku Playa del 
Inglés cca 40 minut jízdy. Slunečníky 
a lehátka (za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
DRP: viz DR, bez balkonu nebo 
terasy.

Stravování

Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness. 
Za poplatek: tenis. 
Zvláštnosti

Vzhledem k odlehlosti hotelu 
od místních turistických středisek 
a pláží doporučujeme rezervaci 
automobilu na celou dobu pobytu 
s převzetím a odevzdáním vozu 
na letišti. Pronájem vozu a transfer 
z letiště do hotelu a zpět není zahrnut 
v ceně. S ohledem na polohu je 
průvodcovský servis omezen, česky 
mluvící delegát je k dispozici na letišti 

při příletu a odletu, během pobytu je 
k zastižení pouze na telefonu.
Pro děti

Hřiště, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.paradiseresorts.es

  Malé wellness centrum, vstup od 18 let 
  Za poplatek: sauna, masáže, jacuzzi a hydroterapie

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Zrenovovaný hotel v typickém místním stylu 

s unikátní polohou ve vnitrozemí ostrova

   Zcela individuální dovolená plná nevšedních 

a neopakovatelných zážitků 

   Hotel je vhodný pro příznivce pěší turistiky

 Oblast San Bartolomé de Tirajana 

Hotel Viverde Las Tirajanas cccc

 Pro páry

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 25 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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00 25 km25 km

  Nejkrásnější pláž ostrova 
s množstvím sportovního vyžití

  Pláž byla vytvořena uměle – 
navezením písku ze Sahary

  Přístavní město na severu Tenerife
  16 m vysoký Drago Milenario 
(tisíciletý dračinec)

  Nejvyšší hora Španělska (3 718 m) 
a dominanta celého ostrova
   Poslední sopečná erupce roku 1798 
   Národní park Las Cañadas

  Nejnavštěvovanější zoologická 
zahrada Španělska

  Pravidelná show papoušků, 
lachtanů, delfínů a kosatek

 Mnoho druhů papoušků

  Malebná horská vesnička v pohoří 
Teno obklopená terasovitými políčky 
s překrásnou kulisou hor
  Výchozí bod pro trekingové trasy 
do strže Barranco de Masca

  Malebné město s typickou 
kanárskou architekturou považované 
za nejkrásnější na ostrově
  Při svátečních příležitostech se na
místním náměstí vytváří obří obrazy 
z různobarevného lávového písku

  Přístavní letovisko s příjemnou 
prázdninovou atmosférou 
a historickým centrem
  Nachází se zde proslulá soustava 
bazénů Lago Martiánez i zoologická 
a botanická zahrada Loro Parque

  Na ostrově se každoročně koná 
po Rio de Janeiru druhý největší 
karneval na světě

  Oslavy probíhají především 
v hlavním městě ostrova Santa Cruz 
a trvají několik dnů

Poznejte to nejkrásnější
› Tenerife

Las TeresitasIcod de los Vinos Pico del Teide Loro Parque

Masca La OrotavaPuerto de la Cruz Karneval

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

T E N E R I F ET E N E R I F E
SANTA CRUZ
DE TENERIFE

Las Caletillas

La Palma

A T L A N T S K Ý  O
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KANÁRSKÉ OSTROVY Lanzarote

FeurteventuraGran
Canaria

El Médano

Golf del Sur
Costa del Silencio

Playa de las 
Américas

Playa Paraiso

Guía de Isora

Los GigantesLos Gigantes

Puerto de la Cruz

Pico del Teide
+

3 718 m

Pico del Teide
+

3 718 m

Costa AdejeCosta Adeje

Puerto de 
Santiago
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Náš názor

Ostrovu Tenerife se přezdívá „ostrov věčného jara“ – hlavně díky stálému počasí, 
jež ocení především turisté. Naleznete zde 68 km nejrůznějších typů písečných 
pláží, které přímo vyzývají ke koupání, opalování, ale také k provozování sportů, jako 
je potápění nebo surfování. Zatoužíte-li na své dovolené po pěším výletu, určitě se 
vydejte na hlavní dominantu ostrova, spící sopku Pico del Teide. 

Charakteristika destinace

Tenerife je s rozlohou 2 054 km2 největší ze všech sedmi Kanárských 
ostrovů. Leží mezi ostrovy Gran Canaria a La Gomera. Svým tvarem připomíná 
trojúhelník. Ve středu ostrova se tyčí nejvyšší hora Španělska Pico del Teide. 
Měří 3 718 m n. m. a mnozí ji považují za symbol ostrova. Na ostrově se pěstují 
převážně rajčata a banány. Kanárské banány jsou menší a sladší než nám známé 
jihoamerické. V zemědělství jsou významné ještě brambory, citrusové plody 
a exotické ovoce, jako papája, kiwi nebo ananas. Nejdůležitější zdroj příjmů 
ostrova představuje cestovní ruch. Investuje se do zkvalitňování služeb 
a výstavby nových hotelů.

Zajímavá místa

Santa Cruz de Tenerife je moderní město s širokými třídami a krásnými parky 
obklopenými zelenými kopci. Tamní přístav patří mezi nejvýznamnější přístavy 
Atlantského oceánu. Vyplatí se vypravit kousek za město na jednu z vyhlídek 
a obdivovat ho z výšky. Santa Cruz nemá dochované historické centrum, ale 
nachází se tu spousta příjemných zákoutí s andaluskou atmosférou. Návštěvníky 
přitahuje náměstí Plaza de España nebo Plaza de 25 de Julio s lavičkami pokrytými 
barevnými kachlemi „azulejos“, za návštěvu stojí i Parque García Sanabria, kde si 
Středoevropan připadá jako v subtropické zahradě.

Do městečka Candelaria každý rok míří stovky poutníků, aby se poklonili černé 
madoně – patronce ostrova. Podle legendy ji zde na skále objevili původní obyvatelé – 

› Tenerife

Ostrov věčného jara

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23106
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Guančové. Později ji španělští dobyvatelé několikrát z tohoto místa přemístili. 
V současné době je k vidění kopie původní sochy (originál byl stržen obří vlnou 
v roce 1826).

Praktické tipy

Chcete-li z dovolené přivézt svým přátelům nějaké suvenýry, vyplatí se zajít 
na nákupy na trhy. Ty se konají ve všech větších oblastech, nejčastěji v neděli. 
Největší z nich je trh na náměstí v Santa Cruz. Nakoupit si můžete oblečení, kožené 
zboží, starožitnosti, čerstvé ovoce, zeleninu a ryby. Další trhy můžete navštívit 
u přístavu v Los Cristianos nebo v Playa de las Américas. Tam seženete výšivky, 
keramiku či překrásné sošky z mahagonového a ebenového dřeva.

A kam a kdy se vydat na Tenerife za zábavou? Na ostrově si můžete užívat celý 
rok i v těch nejmenších vesničkách. Poutě, výstavy a festivaly se konají už řadu let. 
Hlavně na jihu ostrova zažijete párty do časných ranních hodin v místních barech, 
hospodách a diskotékách.

Rodinná dovolená (zábava)

Vadí vám chladná voda oceánu či velké vlny? Navštivte vodní království Siam 
Park, které nemá se svou velikostí v Evropě konkurenci. Je navíc postaveno 
v exotickém thajském stylu a nabízí dva světové unikáty – největší umělou vlnu 
na světě (cca 3 m) a nejdelší „lazy river“ (línou řeku). Pro milovníky opravdového 
vodního adrenalinu je tu připravena spousta pestrých atrakcí, např. Tower of 
Power, na níž si můžete vyzkoušet volný pád (cca 28 m), The Dragon (rafting, 
zero gravity) apod.

Vodní království Aqualand leží na jihu ostrova v Playa de las Américas. Čeká tu 
na vás mnoho skluzavek, toboganů a dalších atrakcí, jako například kamikadze, 
líná řeka atd. Na své si přijdou i ti nejmenší, kteří mají k dispozici dětský areál 
miniskluzavek. Kromě vodních radovánek můžete zhlédnout i vystoupení delfínů 
(za příplatek, který se hradí až na místě). Do Aqualandu jezdí z Playa de las 
Américas, Costa Adeje a Los Cristianos v pravidelných intervalech zdarma 
autobus. 

Teplota vody a vzduchu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Nejslavnější zoopark na Kanárských 
ostrovech leží v malebném městečku 
na severu ostrova – v Puertu de la Cruz. 
Je to jedinečné místo, kde se nachází 
spousta exotických zvířat i rostlin. 
Obdivovat můžete třeba areál goril 
a opic, orchidejí, tučňáčí pavilon, který 

byl speciálně navržen tak, aby splňoval 
podmínky, jež mají tučňáci na rodné 
Antarktidě, nebo spatříte podmořský 
skleněný tunel, kde vám přímo nad 
hlavami budou plavat žraloci, rejnoci 
a další mořští živočichové.
Hlavní atrakcí jsou však čtyři živé 

show – lachtanů, delfínů, papoušků 
a kosatek, jež byly převezeny z Ameriky 
a jinde v Evropě je neuvidíte. Areál 
je začleněn do překrásné botanické 
zahrady plné subtropických, tropických, 
exotických a endemických rostlin, 
květin a palem. Kousíček od papoušků 
se nachází Planet Life – panoramatické 
kino snímající nejnedostupnější místa 
naší planety. 

Z centra Puerta de la Cruz jezdí 
v pravidelných intervalech do Loro 
Parque žlutý minivláček, a to zcela 
zdarma.

* Orientační ceny ze střediska Puerto 
de la Cruz – pouze vstupenky.
** Orientační ceny z ostatních středisek –
organizovaný zájezd, cena včetně 
dopravy a vstupného (bez oběda).

Siam Park nemá se svou velikostí 
v Evropě konkurenci. Je navíc postaven 
v exotickém thajském stylu a nabízí 
dva světové unikáty – největší umělou 
vlnu na světě (cca 3 m) a nejdelší „lazy 
river“ (línou řeku).
Pro milovníky opravdového vodního 

adrenalinu je tu připravena spousta 
pestrých atrakcí, např. Tower of Power, 
na níž si můžete vyzkoušet volný pád 
(cca 28 m), The Dragon (rafting, zero 
gravity), The Lost City (ztracené město 
plné zeleně, mostů, vodopádů) apod. 
V tomto obrovském areálu si přijde 

na své úplně každý včetně nejmenších, 
kteří tu mají vyčleněnou dětskou zónu.
Slunečníky a lehátka jsou zahrnuty 

v ceně, uzamykatelné skříňky jsou 
za poplatek. Bazény jsou celoročně 
vyhřívané na cca 24 °C.

Fakultativní výlety › Tenerife
Tenerife je ostrov tak rozmanitý a členitý, že bývá nazýván „miniaturním kontinentem“. V rámci našich výletů 

můžete poznat to nejlepší z něj – přírodní krásy s nejvyšší horou Španělska, nejkrásnější pláž ostrova se saharským 

pískem či nejstarší – tisíciletý – dračí strom. Pokud si chcete užít zábavu, vyberte si některý ze zábavních parků, 

jeep safari či výlet lodí. Záleží jen na vás, jaký zážitek si z Tenerife odvezete.

Orientační cena pro dospělou osobu  850 Kč* / 1 190 Kč**
Orientační cena pro dítě do 12 let  zdarma* / 350 Kč**

Orientační cena pro dospělou osobu  34 € (pouze vstupenka)
Orientační cena pro dítě do 12 let  23 € (pouze vstupenka)

Loro Parque

Siam Park

   Jedna z největších atrakcí ostrova, kterou by si 

neměl nechat ujít žádný návštěvník Tenerife

   Největší aquapark v Evropě, postavený 

v thajském stylu

   Bazény celoročně vyhřívané na příjemných 24 °C

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23108
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Džípem pojedete na jih ostrova 
Tenerife do přístavu Los Cristianos 
a odtud budete pokračovat luxusním 
katamaránem Fred Olsen. Za cca 
40 minut (případně lodí Armas za 
cca 55 minut) dorazíte na sousední 
ostrůvek La Gomera.
Z hlavního města San Sebastian 
pokračuje výprava do samotného centra 
ostrova. Zastávka bude v oblasti San 
Pedro, dále projedete nejúrodnějším 
údolím Hermigua, až se dostanete 
na obdivovanou pláž La Caleta 
a do městečka Agula, z něhož je prý 
nejkrásnější výhled na Tenerife a Pico 
del Teide (3 718 m n. m.). Pak vás čeká 

ve vyhlídkové restauraci Las Rosas 
oběd o třech chodech (včetně nápoje) 
a k tomu ukázka pískacího jazyka, jímž 
se kdysi na ostrově dorozumívalo.
V druhé části dne navštívíte Centro de 
Visitantes, kde se podíváte do muzea 
a ochutnáte gomerskou specia litu – 
perníčky. Dále prozkoumáte nitro
vavřínového pralesa Garajonay – 
národní park zapsaný na seznamu 
UNESCO. V La Laguně Grande 
(cca 1 300 m n. m.) bude pauza 
k individuální prohlídce této části 
pralesa. Zde bývá většinou sychravé 
počasí a teploty mohou klesnout 
na 12 stupňů.

Další zastávkou bude jeden ze symbolů 
ostrova – skalní útvar Roque Agando –
a pak následuje zastávka v hlavním 
městě San Sebastian, zasvěceném 
Kryštofu Kolumbovi, jenž se zde zastavil 

na svých objevitelských cestách. 
Zde bude čas na individuální volno 
k procházce po městě. Kolem 
17. hodiny budete vyplouvat 
katamaránem zpět na Tenerife.

Z hotelu vás autobus převeze podél 
jihozápadního pobřeží do přístavu 
Los Gigantes (cca 25 km) a odtud 
budete pokračovat starobylou 
pirátskou lodí podél mohutných útesů 
Gigantických skal až do oblasti zátoky 
Masca. Při tříhodinové plavbě budete 
mít šanci spatřit delfíny a při troše 
štěstí dokonce i velryby. Po dobu 
zakotvení v zátoce Masca budete 
mít prostor ke koupání v křišťálových 
vodách Atlantského oceánu. 
Pak bude následovat oběd, který je 
podáván na palubě lodi. V ceně výletu 
je sendvič, paella (kanárská 
specialita), chléb, ovoce a nápoj. 

Výlet je organizován pouze 
ze středisek Playa de las Américas, 
Costa Adeje, Playa Paraiso 
a Los Cristianos.

Pro klienty v Playa de las Américas, Los 
Cristianos a okolí: Autobusem pojedete 
z jižní části ostrova přes vesnici Vilafl or 
do národního parku Las Cañadas del 
Teide. Během cesty se od průvodce 
dozvíte spoustu zajímavostí o historii 
i současnosti Kanárských ostrovů 
a o místech, kterými budete projíždět. 
Pojedete k dolní stanici kabinkové 
lanovky (2 300 m n. m.). Zájemci si 
mohou u pokladny zakoupit lístek 
a vyjet lanovkou nahoru do výšky 
3 555 m n. m. (v případě silného 
větru lanovka nemusí jet). Zde je 
zhruba 40 minut čas na prohlídku 
a fotografování národního parku Teide.
Cesta pokračuje dál směrem k Los 
Roques de García, následuje zastávka 
na vyhlídce u Pico Viejo a přes vesnici 

Chio a Guía de Isora, kde je plánována 
ochutnávka místních specialit, se jede 
zpět dolů na jih.
Pro klienty v Puertu de la Cruz a jeho 
okolí: Výlet do národního parku Teide je 
ve své podstatě podobný, jen se jede 
z druhé strany ostrova, tzn. ze severu 
přes město La Orotava.

Orientační cena pro dospělou osobu  84 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  42 €

Orientační cena pro dospělou osobu  41 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  20 €

Orientační cena pro dospělou osobu  25 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  12 €

Jeep safari ostrovem La Gomera

Pirátská loď Flipper Uno

Národní park Teide

   Poznejte jedinečnou panenskou přírodu ostrůvku 

La Gomera

   Navštivte překrásná místa, kam byste se 

autobusem nedostali!

   Omrzelo vás nečinně ležet na pláži? Zkuste 

výpravu za delfíny a velrybami v doprovodu pirátů!

    Kdo byl na Tenerife a nenavštívil národní park, 

jako by tady ani nebyl

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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 › Tenerife
Costa Adeje
Playa de las Américas 
Playa de las Américas se stala celosvětově vyhledávaným místem dovolené pro 
milovníky slunce, vodních sportů a milovníky nočního života a zábavy vůbec. 
V největším prázdninovém středisku na jihu ostrova můžete vést nerušený plážový 
život, neboť slunce tu svítí celý rok a prší opravdu jen zřídkakdy. Z nedalekého 
přístavu ve městě Los Cristianos je dobré lodní spojení na sousední ostrov La 
Gomera, zelenou perlu kanárského souostroví, který zaručeně uchvátí každého 
návštěvníka svou překrásnou přírodou.

1     Hotel Dream Gran Tacande ccccc str. 119
2     Hotel Iberostar Anthelia ccccc str. 113
3     Hotel Fañabe Costa Sur cccc str. 123
4     Hotel Jardínes de Nivaria ccccc str. 112
5     Hotel Guayarmina Princess cccc str. 122
6     Hotel Luabay Costa Adeje cccc str. 120
7     Hotel Be Live La Nina cccc str. 121
8     Aparthotel Villa de Adeje Beach ccc str. 127
9   Aparthotel Tropical Playa ccc str. 125
10    Hotel H10 Las Palmeras cccc str. 124
11    Hotel Park Club Europe cccd str. 126
12  Apertmá Alborada Beach Club ccd str. 128

Playa Paraiso

Toto letovisko se nachází u přírodního pobřeží (omezená možnost koupání) na jihu 
ostrova a je vzdáleno cca 10 km severozápadním směrem od střediska Costa 
Adeje. Středisko je oblíbeno zejména díky své klidné poloze a původní atmosféře, 
které garantují odpočinkovou dovolenou v příjemném prostředí. Na své si přijdou 
zejména milovníci přírody, kteří zde najdou půvabná vyhlídková místa a přírodní 
stezky obklopené banánovníkovými plantážemi a vedoucí podél divokého, ale 
romantického pobřeží. Ve středisku najdete kromě restaurací, barů a dobrých 
nákupních možností také malé přírodní zálivy s tmavými oblázkovými nebo 
kamenitými plážemi. Pravidelné linkové spojení se středisky Costa Adeje a Playa 
de las Américas. Vzhledem k poloze střediska a jako ideální doplněk k prohlídce 
ostrova doporučujeme pronájem auta.

13    Hotel Gran Roca Nivaria ccccc str. 118

Playa de las Américas / Costa Adeje

Playa Paraiso

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30–40 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

1
2

3

5 6

7
8

10

9

13

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

4

11

12

Playa de Fañabe

Playa del Duque

Golf Las Américas

Playa de Torviscas

Playa de Troya

Playa de las Vistas

Golf Costa Adeje

aquapark

a delfi nárium

aquapark

Siam Park
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Puerto de Santiago

Poklidné turistické letovisko v jihozápadní části ostrova, které sousedí se známými 
útesy Los Gigantes. Tato oblast je vyhledávána především díky stálému klimatu 
s vyšším počtem slunečních hodin. V letovisku najdete několik obchodů, restaurací 
a barů.

14     Hotel Globales Tamaimo Tropical ccc str. 115
15    Hotel Blue Sea Lagos de Cesar cccd str. 116
16    Hotel Be Live Playa la Arena cccc str. 114
17    Hotel IBH Bahía Flamingo ccd str. 117

Puerto de la Cruz

Puerto de la Cruz je jedním z nejstarších prázdninových středisek v Evropě. První 
turisté sem přijeli obdivovat nádhernou přírodu a příjemné klima už před více 
než sto lety. Centrum samotného Puerta de la Cruz tvoří Plaza del Charco de los 
Camarones, kde se ve stínu staletých vavřínů scházejí místní obyvatelé. Jednou 
z největších atrakcí Puerta de la Cruz je Lago Martiánez, soustava osmi bazénů 
s mořskou vodou, obklopených tropickou zelení. Ze střediska je velmi dobré spojení 
do hlavního města Santa Cruz de Tenerife.

18  Hotel Globales Acuario cc str. 135
19  Hotel Luabay Tenerife cccc str. 129
20  Hotel Don Manolito ccc str. 134
21  Hotel Dania Magec cccd str. 132
22  Hotel Marquesa ccc str. 133
23  Hotel Be Live Orotava cccc str. 131
24  Hotel Blue Sea Puerto Resort cccc str. 130

Puerto de Santiago

Puerto de la Cruz

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut

20

21

22

24

19

18

16

17

15

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

14

Playa la Arena

Playa Martiánez

Lago Martiánez

Playa 
Jardín

23

nákupní centrum
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Poloha

Přímo u pobřežní promenády spojující 
letoviska Costa Adeje, Playa de las 
Américas a Los Cristianos. Nákupní 
a zábavní možnosti v bezprostřední 
blízkosti hotelu. Jachetní přístav Puerto 
Colón cca 700 m.
Vybavení

269 pokojů, 6 budov, vstupní hala 

s recepcí, výtahy, restaurace, 
restaurace à la carte (gourmet 
kuchyně), 3 bary a 3 konferenční sály. 
Venku 2 bazény (1 s mořskou vodou 
a možností klimatizace/vyhřívání), 
jacuzzi, restaurace à la carte s barem 
(španělské tapas), terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami (zdarma).
Pláž

Světlá písečná pláž Playa de Fañabe 
s pozvolným vstupem do moře oddělená 
pouze pobřežní promenádou pro pěší, 
lehátka a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan, pantofl e), klimatizace, TV/sat., 
telefon, minibar, trezor, balkon nebo 
terasa. 

DRGV: viz DR, výhled do zahrady. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
JS: viz DR, opticky oddělená ložnice 
a obývací část. 
JSSV: viz JS, výhled na moře. 
Na vyžádání suite s oddělenou ložnicí 
a obývací částí. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
U večeře požadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, aerobik, stolní tenis, 
šipky, cvičné golfové odpaliště. 
Za poplatek: squash, tenis.  
Zábava

Příležitostně večerní zábavné programy 
a živá hudba.
Pro děti

Dětský bazén (možnost klimatizace/

vyhřívání), herna, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje speciálně upravené 
pro handicapované klienty. 
Internet

Zdarma: WiFi v lobby a na pokoji, 
internetový koutek (omezený počet PC).
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.adrianhoteles.com

  Hotelové spa centrum Aequor Spa, vstup od 18 let
  Za poplatek: jacuzzi, pára, sauna, osvěžující bazén a různé druhy masáží, 
léčebných a zkrášlujících procedur

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj 
(DR/DRP/DRGV/DRSV): 

  Junior suite (JS/JSSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Jeden z nejluxusnějších hotelů na ostrově 

   Ideální poloha přímo u krásné písečné pláže Fañabe

   Pečlivě udržovaná subtropická zahrada

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (96)  4,0
Hotel Jardínes de Nivaria ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  za zvýhodněnou cenu

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u pobřežní promenády spojující 
letoviska Costa Adeje, Playa de las 
Américas a Los Cristianos. Nákupní 
a zábavní možnosti v bezprostřední 
blízkosti hotelu. Jachetní přístav Puerto 
Colón cca 700 m.
Vybavení

391 pokojů, 5 samostatných budov 
v prostorné udržované zahradě, vstupní 
hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
restaurace à la carte (středomořská 

a gourmet kuchyně), barbecue restaurace, 
bary a konferenční sál. Venku 3 bazény 
(2 s mořskou vodou, 1 sladkovodní 
s možností klimatizace/vyhřívání), bary 
u bazénů a terasy s lehátky, slunečníky 
a osuškami (zdarma).
Pláž

Světlá písečná pláž Playa de Fañabe 
s pozvolným vstupem do moře oddělená 
pouze pobřežní promenádou pro pěší, 
pláž Playa del Duque cca 250 m. 
Lehátka a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), klimatizace, TV/sat., telefon, 
minibar, trezor, balkon nebo terasa, 
výhled do zahrady. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRCON: viz DR, 2 propojené DR. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení all inclusive. 
Za příplatek možnost vyměnit večeři 
formou bufetu za večeři v restauraci 
à la carte (výběr z daného menu). 
U večeře požadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, aerobik, stolní tenis, 
tenis. 
Za poplatek: biliár, golfové hřiště Golf 
Las Américas cca 4 km, Golf Costa 
Adeje cca 7 km.
Zábava

Denní animační program, příležitostně 
večerní zábavné programy a večery 
s živou hudbou.
Pro děti

Dětské brouzdaliště (možnost 
klimatizace/vyhřívání), hřiště, miniklub, 
hlídání dětí na vyžádání (za poplatek), 

dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů speciálně 
upravených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu. 
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.iberostar.com

  Rozsáhlé wellness & spa centrum Thai ZEN SPAce, vstup od 16 let
  Za poplatek: bazén s hydromasážními tryskami, bazén se solí z Mrtvého moře, 
různé druhy masáží, léčebných a zkrášlujících procedur inspirovaných Dálným 
východem

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Dvoulůžkové pokoje propojené 
(DRCON): 

 (min. )
 dospělá osoba,  dítě do 17 let

Nabízené pokoje

   Luxusní hotel pro náročné klienty

   V blízkosti centra a oblíbené pláže Fañabe 

   Pro rodiny možnost propojených pokojů

   Možnost all inclusive

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Oběd formou menu 
  Lehký snack během dne 
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)
  Možnost výměny večeře formou bufetu za vybrané menu v restauraci à la carte 
(nutná rezervace předem)

Program all inclusive

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (100)  4,7
Hotel Iberostar Anthelia ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné jihozápadní části ostrova. 
Centrum letoviska Puerto de Santiago 
s pobřežní promenádou s obchůdky, 
restauracemi a bary jen několik minut 
chůze. Přístav Los Gigantes cca 2 km. 
Rušné turistické středisko Playa de las 
Américas cca 27 km. Spojení linkovým 
autobusem, zastávka cca 100 m. 
Vybavení

432 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, místnost s TV/sat.,
kadeřnictví. Venku 2 bazény (1 s možností
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (za poplatek).
Pláž

Krásná vulkanická pláž Playa la Arena 

s tmavým pískem, která byla 
oceněna jako jedna z nejkrásnějších 
na ostrově, cca 50 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek). Při 
vstupu do moře místy oblázky. Pláž 
přizpůsobena pro handicapované 
klienty.
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, 
trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FR: viz DR, prostornější, rozkládací 
pohovka.  
Stravování

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

Za poplatek: fi tness, tenis, stolní tenis, 
minigolf, biliár, masáže, relaxační 
a kosmetické procedury, golfové hřiště 
cca 22 km. 
Zábava

Denní a večerní animační program, 
večerní vystoupení.

Pro děti

Dětský bazén, skluzavka, hřiště, 
animace, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu, vstup do bazénu není 
přizpůsobený. 
Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.belivehotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   V blízkosti jedné z nejkrásnějších pláží na ostrově

   Klidná dovolená v blízkosti příjemného střediska

   Pečlivě udržovaná subtropická zahrada 

   Vodní skluzavka pro děti

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack a zmrzlina během dne
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)  
  Stolní tenis, minigolf

Program all inclusive

 Oblast Puerto de Santiago Naši klienti hodnotí (100)  4,6
Hotel Be Live Playa la Arena cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné jihozápadní části ostrova. 
Centrum letoviska Puerto de Santiago 
s pobřežní promenádou s obchůdky, 
restauracemi a bary cca 2 km. Několik 
obchodů, restaurací a barů v těsné 
blízkosti. Přístav Los Gigantes cca 1 km. 
Rušné turistické středisko Playa de las 
Américas cca 28 km.  
Vybavení

372 pokojů v několika 4patrových 
budovách, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, tematická 
restaurace, bar, kadeřnictví. Venku 
3 bazény (2 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu, jacuzzi 
(za poplatek), terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma).

Pláž

Krásná vulkanická pláž Playa la Arena 
s tmavým pískem, která byla oceněna 
jako jedna z nejkrásnějších na ostrově, 
cca 2 km, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). Při vstupu do moře místy 
oblázky. 
Pokoj

ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
telefon, TV/sat., trezor (za poplatek), 
kuchyňský kout, balkon nebo terasa. 
AP1: viz ST, oddělená ložnice a obývací 
pokoj s kuchyňským koutem. 
AP2: viz AP1, 2 ložnice.  
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze (snídaně a večeře formou 
bufetu) nebo all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis, stolní tenis. 
Za poplatek: biliár. 
Zábava

Denní a večerní animační program.
Pro děti

Dětský bazén, animace, miniklub, 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů plně 

přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu.
Ofi ciální třída

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek a WiFi 
na pokoji.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.hotelesglobales.com

  Studio (ST): 

  Apartmá s 1 ložnicí (AP1): 
 /  / 

  Apartmá se 2 ložnicemi (AP2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Klidná dovolená v blízkosti útesů Los Gigantes

   Vhodné pro méně náročné klienty a rodiny s dětmi

   Ideální pro příznivce individuální dovolené

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (11.00–18.00 hod.)  
  Káva, čaj a zákusek (16.00–18.00 hod.)  
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Puerto de Santiago Naši klienti hodnotí (98)  4,1
Hotel Globales Tamaimo Tropical ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 2 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné jihozápadní části ostrova. 
Centrum letoviska Puerto de Santiago 
s pobřežní promenádou s obchůdky, 
restauracemi a bary cca 400 m. 
Přístav Los Gigantes cca 2 km. Rušné 
turistické středisko Playa de las 
Américas cca 27 km.  
Vybavení

116 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
3 výtahy, restaurace, bar, konferenční 
sál, salon s TV/sat. a kadeřnictví. Venku 
bazén, snack bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), osušky 
oproti kauci. 
Pláž

Krásná vulkanická pláž Playa la Arena 
s tmavým pískem, která byla oceněna 
jako jedna z nejkrásnějších na ostrově, 
cca 400 m, lehátka a slunečníky 

(za poplatek). Při vstupu do moře 
místy oblázky. Pláž přizpůsobena pro 
handicapované klienty.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, oddělená ložnice, obývací 
pokoj, TV/sat., trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
Stravování

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

Zdarma: fi tness, biliár, badminton. 
Za poplatek: tenis a squash v blízkosti 
hotelu. 
Zábava

Denní a večerní animační program, 
večerní vystoupení.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, animace, miniklub, 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.blueseahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Příjemný hotel s rodinnou atmosférou

  Nedaleko krásné pláže Playa la Arena

   Klidná dovolená v blízkosti příjemného střediska 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký studený a teplý snack (11.00–17.30 hod.)  
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Zmrzlina v baru u bazénu (11.00–17.30 hod.)  
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Puerto de Santiago Naši klienti hodnotí (96)  3,5
Hotel Blue Sea Lagos de Cesar cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné jihozápadní části ostrova. 
Centrum letoviska Puerto de Santiago 
s pobřežní promenádou s obchůdky, 
restauracemi a bary cca 1,5 km. Rušné 
středisko Playa de las Américas cca 
25 km.
Vybavení

139 pokojů ve 3 budovách. Vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 bary, 
TV místnost. Venku bazén, dětské 
brouzdaliště, terasa na slunění s lehátky 
(zdarma). 
Pláž

Vulkanická pláž Playa de la Arena 
s tmavým pískem, která byla oceněna 
jako jedna z nejkrásnějších na ostrově, 
cca 400 m. Při vstupu do moře oblázky. 
Slunečníky a lehátka (za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, TV/sat., telefon, 
ventilátor, trezor (za poplatek) a balkon 
nebo terasa.
FR: viz DR, oddělená ložnice.
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, pétanque.
Za poplatek: tenis, biliár.

Zábava

Příležitostně denní a večerní animační 
program.
Pro děti

Dětské brouzdaliště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: WiFi na recepci 
a internetový koutek.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.infi nitybluehotels.com

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Atraktivní poloha v blízkosti malého centra 

městečka Puerto de Santiago

   Tip pro strávení klidné dovolené

   Cenově výhodná nabídka 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (11.00–17.30 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Puerto de Santiago  Novinka
Hotel IBH Bahía Flamingo ccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje
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Poloha

Na skalnatém pobřeží u malebné 
pobřežní promenády, v blízkosti klidného 
střediska Playa Paraiso s několika 
restauracemi, bary a možností drobných 
nákupů. Známá střediska Costa Adeje 
a Playa de las Américas cca 12 km. 
Několikrát denně doprava hotelovým 
autobusem k hotelu Jardínes de Nivaria 
a pláži Fañabe (zdarma).
Vybavení

294 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtahy, TV/sat., restaurace, 2 restaurace 
à la carte (španělská, italská), bary, 
obchůdky se suvenýry a kadeřnictví. 
V subtropické zahradě 2 bazény 
(1 s mořskou vodou a možností 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar 
a restaurace u bazénu, terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami (zdarma).
Pláž

Malá uměle vytvořená písečná pláž 
přímo u hotelu, přístup výtahem. 
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 
trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.  
DRSVS: viz DRSV, prostornější. 
JSSV: viz DRSV, opticky oddělená 
ložnice a obývací část. 
Na vyžádání suite s oddělenou ložnicí, 
obývací částí a výhledem na moře. 

Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost all inclusive. U večeře 
vyžadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: multifunkční hřiště, tenis 
(tvrdý povrch). 
Za poplatek: fi tness, horská kola, 
golfové hriště Golf Costa Adeje cca 
7 km, Amaba Golf cca 9 km.
Zábava

Denní i večerní animační program, živá 
hudba v piano baru.
Pro děti

2 dětské bazény (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, animace, baby klub, 
miniklub, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu. 
Internet

Zdarma: WiFi na pokoji a internetový 
koutek (omezený počet PC). 
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.rocanivaria.com

  1 800 m2 veké hotelové spa Azules de Nivaria, vstup od 16 let
  Za poplatek: relaxační bazén s masážními tryskami, jacuzzi, sauna, pára, 
fi tness, masáže, regenerační a zkrášlující procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRSVS): 
 / 

  Junior suite (JSSV):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Překrásný výhled na oceán a ostrov La Gomera

   Luxusní hotel s příjemnou atmosférou 

   Klidná dovolená stranou turistických letovisek 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (10.00–18.00 hod.)  
  Odpolední káva, čaj a zákusek (16.00–17.30 hod.)  
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)  
  2x týdně možnost výměny bufetové večeře za vybrané menu v restauraci 
à la carte (nutná rezervace předem)

  Fitness a tenis (nutná rezervace předem)
  Minibar na pokoji

Program all inclusive

 Oblast Playa Paraiso Naši klienti hodnotí (102)  4,7
Hotel Gran Roca Nivaria ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

U pobřežní promenády v klidné části 
Costa Adeje. Drobné nákupní možnosti 
v bezprostřední blízkosti hotelu, nákupní 
centrum cca 100 m. Živé centrum 
s obchody, restauracemi a bary cca 1 km. 
Jachetní přístav Puerto Colón cca 2 km. 
Vybavení

205 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

výtahy, restaurace, 2 restaurace 
à la carte, lobby bar, konferenční sál, 
čistírna, kadeřnictví, nákupní zóna 
s kavárnou, podzemní garáže. Venku 
2 bazény (mořská voda, 1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, bar, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky oproti kauci.
Pláž

Krásná písečná pláž Playa del Duque 
s pozvolným vstupem do moře oddělená 
pouze pobřežní promenádou, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
oddělená sprcha), klimatizace,
telefon, TV/sat., trezor, minibar 
a balkon. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 

JS: viz DR, opticky oddělená obývací 
část, strana k moři. 
SUSVN: viz DR, oddělená obývací část 
a ložnice, výhled na moře. 
Stravování

Snídaně formou bohatého bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou 
bufetu a polopenze de luxe zahrnující 
možnost 1 výměny bufetové večeře 
za vybrané menu v restauraci 
à la carte, kávu se zákuskem 
(16.00–18.00 hod.), 1 volný vstup 
do spa a slevu 10 % na procedury 
v hotelovém spa. U večeře vyžadováno 
formální oblečení.
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenis, paddle, golfová hřiště 
v Costa Adeje, Playa de las Américas 
a Golf del Sur cca 5 až 20 minut jízdy 
autem.
Zábava

Večerní zábavné programy, živá hudba.

Pro děti

Dětský bazén s brouzdalištěm (mořská 
voda), dětský koutek, hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek), dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje přizpůsobené pro 
handicapované klienty. Bezbariérový 
pohyb v areálu hotelu.
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.dreamplacehotels.com

  2 300 m2 velké thalassoterapeutické centrum Spa Vitanova, vstup od 16 let
  Zdarma: fi tness
  Za poplatek: několik vnitřních hydromasážních a relaxačních bazénů (mořská 
voda), sauny, regenerační a zkrášlující procedury, masáže

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 
 / 

  Junior suite (JS): 
 / 

  Suite (SUSVN): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

  Komfortní hotel postavený v kanárském stylu

  Vynikající kuchyně a kvalitní služby 

  Jen pár kroků od pláže Playa del Duque

  Nádherný výhled na protější ostrov La Gomera

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (102)  4,5
Hotel Dream Gran Tacande ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 100 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidnější části oblíbeného letoviska 
Costa Adeje, v blízkosti nákupních 
a zábavních možností. Jachetní přístav 
Puerto Colón cca 500 m. 
Vybavení

303 pokojů, 9 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, 2 bary, 
konferenční sál, kadeřnictví. Venku 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), jacuzzi, bar u bazénu 
a terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci.
Pláž

Oblíbená pláž Playa de Fañabe 

s pozvolným vstupem do moře 
cca 200 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace, telefon, TV/sat., 
lednička (minibar na vyžádání), trezor 
(za poplatek), balkon. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRSVS: viz DRSV, vyšší patro. 
SU: viz DR, oddělená ložnice.  
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
U večeře požadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, tenis a malé 
fotbalové hřiště. 
Zábava

Denní a večerní animační program.
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), animace, miniklub, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).

Pro handicapované

Na vyžádání pokoje plně přizpůsobené 
pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v celém areálu 
hotelu včetně upraveného vstupu 
do bazénu.
Internet

Za poplatek: internetový koutek a WiFi 
v lobby. 

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.luabay.com

  Vstup od 16 let
  Za poplatek: bazén s hydromasážními tryskami, sauna, relaxační zóna, masáže, 
léčebné a zkrášlující procedury

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj
(DR/DRP/DRSV/DRSVS): 

 / 
  Suite (SU):

 /  / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Zrenovovaný hotel s kvalitními službami

   Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

   Pro rodiny možnost prostorných suite

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Kontinentální snídaně (11.00–13.00 hod.)
  Lehký snack v baru u bazénu (10.00–13.00, 15.00–18.30 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (82)  4,6
Hotel Luabay Costa Adeje 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
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo na promenádě. Nákupní a zábavní 
možnosti v bezprostřední blízkosti hotelu. 
Jachetní přístav Puerto Colón cca 500 m. 
Vybavení

226 pokojů, 10 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, 2 bary, 
konferenční sál, kadeřnictví. Venku 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), osušky 
oproti kauci.

Pláž

Pláž La Pinta cca 100 m, pláž Playa 
Torviscas cca 300 m. Obě pláže se 
světlým pískem a pozvolným vstupem 
do moře, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička 
(minibar na vyžádání), trezor 
(za poplatek), balkon. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FR: viz DR, prostornější.  
Stravování

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

Za poplatek: stolní tenis, squash, biliár, 
golfové hřiště Costa Adeje Golf Club 
cca 3,5 km. 

Zábava

Denní a večerní animační program.
Pro děti

Brouzdaliště, miniklub (4–12 let), dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje plně přizpůsobené 
pro handicapované klienty. Vstup 
do bazénu není speciálně upraven.
Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: internetový koutek a LAN 
na pokoji.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.belivehotels.com

  Vstup od 14 let
  Za poplatek: jacuzzi, 2 sauny, turecké lázně, masáže, fi tness

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Moderní hotel s dobrou úrovní služeb

   Výhodná poloha v blízkosti centra i pláže

   Rodiny ocení možnost all inclusive a rodinných pokojů

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne v baru u bazénu
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)  
  Stolní tenis, squash

Program all inclusive

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (103)  4,4
Hotel Be Live La Nina cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 100 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

   U nás exkluzivně
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Poloha

V rušné části oblíbeného střediska 
Costa Adeje, v těsné blízkosti pobřežní 
promenády s četnými zábavními 
a nákupními možnostmi, restauracemi, 
kavárnami a bary. Jachetní přístav 
Puerto Colón cca 400 m.
Vybavení

513 pokojů, 9 pater, vstupní hala 

s recepcí, výtahy, místnost s TV/sat.,
bary, restaurace, malý obchod 
suvenýry, kadeřnictví. Venku 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
restaurace, snack bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (zdarma, výměna za poplatek).
Pláž

Písečná pláž Playa de Fañabe 
s pozvolným vstupem do moře cca 
150 m, pláž oddělená pouze pobřežní 
promenádou pro pěší s obchody 
a restauracemi. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 

(za poplatek), minibar na vyžádání, 
balkon nebo terasa. 
SR: viz DR, v přízemí, omezený výhled. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. Možnost 
dokoupení oběda formou menu nebo 
bufetu v závislosti na obsazenosti hotelu. 
U večeře požadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: sauna, stolní tenis. 
Za poplatek: tenis (tvrdý povrch), 
squash, biliár, golfové hřiště Golf Las 
Américas cca 4 km, Golf Costa Adeje 
cca 7 km.
Zábava

Denní i večerní animační program, 
příležitostně živá hudba, diskotéka. 
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub 
(4–12 let), hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje přizpůsobené 
pro handicapované klienty. 
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek. 

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.princess-hotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Jednolůžkový pokoj (SR): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Architektonicky zajímavě ztvárněný hotel 

  Z hotelové terasy krásný výhled na moře

  Pro klienty, kteří ocení kvalitu poskytovaných služeb

  V blízkosti krásné pláže i rušného letoviska

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (115)  4,6
Hotel Guayarmina Princess cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 150 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V oblíbeném středisku Costa Adeje, 
v bezprostřední blízkosti nákupní 
třídy s mnoha obchody a restauracemi. 

Centrum živého střediska Playa de las 
Américas cca 2 km (spojení linkovým 
autobusem, zastávka v blízkosti).
Vybavení

413 pokojů, 4 patra, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, bar, 
místnost s TV/sat., malá nákupní pasáž, 
kadeřnictví. Venku bazén (možnost 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky, slunečníky a matracemi 

(zdarma), osušky (za poplatek). 
Na střeše hotelu 2 malé bazény 
s opticky oddělenou nudistickou zónou.
Pláž

Oblíbená písečná pláž Playa de 
Fañabe s pozvolným vstupem do moře 
cca 500 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., 
telefon, trezor (za poplatek), minibar 
na vyžádání, balkon.
Stravování

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

Zdarma: multifunkční hřiště. 
Za poplatek: tenis (tvrdý povrch), 
minigolf, fi tness, sauna, jacuzzi, 
masáže, stolní tenis a biliár, golfové 
hřiště Golf Costa Adeje cca 3 km.

Zábava

Animační program.
Pro děti

Brouzdaliště, animace, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů přizpůsobených 
pro handicapované klienty. Bezbariérový 
pohyb v areálu hotelu.
Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek. 
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.fanabecostasur.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Již řadu let oblíbený hotel v naší nabídce

   V dosahu pláže i nákupních a zábavních možností 

   Ideální výchozí místo pro poznávání ostrova

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Lehký snack (10.00–12.30 a 21.30–23.00 hod.) 
 Odpolední káva, čaj a zákusek (15.00–18.30 hod.)
 Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)
 Osušky oproti kauci

Program all inclusive

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (118)  4,2
Hotel Fañabe Costa Sur cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

123



Te
n

e
ri

fe

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Poloha

Přímo u pobřežní promenády. 
Centrum oblíbeného střediska 
Playa de las Américas cca 500 m. 
V bezprostřední blízkosti restaurace, 
bary, kavárny a také nákupní a zábavní 
možnosti.
Vybavení

519 pokojů, 10 pater, vstupní hala 

s recepcí, 4 výtahy, restaurace, 
restaurace à la carte (italská), piano 
bar, místnost s TV/sat., kadeřnictví, 
obchod se suvenýry, konferenční 
sál. Venku 2 bazény (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
barbecue restaurace, terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky 
(za poplatek).
Pláž

Přímo u hotelu přírodní tmavší smíšená 
písečnokamenitá pláž, kamenitý 
vstup do moře. Světlé písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře Playa 
de Troya cca 500 m a Playa de las 
Vistas cca 800 m. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek).

Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 
na vyžádání, trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
U večeře požadováno formální oblečení. 
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: 4 tenisové kurty (tvrdý 
povrch), biliár.  
Zábava

Denní animační program, příležitostně 
večerní zábavné programy a taneční 
večery s živou hudbou.

Pro děti

Dětské brouzdaliště a hřiště. Dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.h10.es

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kombinace pobytu u moře s možnostmi zábavy

   Kvalita za příznivou cenu s možností all inclusive

   Pobřežní promenáda přímo u hotelu

   Krásná udržovaná subtropická zahrada

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack v baru u bazénu (12.30–15.30 hod.) 
  Odpolední káva, čaj a zákusek (15.30–18.30 hod.)
  Lehký dopolední a večerní snack na baru
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–01.00 hod.)
  1 hodina tenisu pobyt/pokoj (nutná rezervace předem)

Program all inclusive

 Oblast Playa de las Américas Naši klienti hodnotí (105)  4,6
Hotel H10 Las Palmeras cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečnokamenitá
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V rušné části střediska Playa de las 
Américas. Četné nákupní a zábavní 
možnosti, restaurace a bary cca 200 m. 
Dlouhá pobřežní promenáda spojující 
letoviska Los Cristianos a Costa Adeje 
cca 600 m. Autobusová zastávka 
cca 300 m. Aquapark Siam Park 
cca 800 m. 
Vybavení

189 pokojů, 7 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, bar, 
konferenční sál. Venku bazén (možnost 
klimatizace/vyhřívání), snack bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma).

Pláž

Písečná pláž Playa de Troya s pozvolným 
vstupem do moře cca 600 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

ST: koupelna/WC, kuchyňský kout, 
TV/sat., telefon, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa.
Stravování

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

Zdarma: fi tness, multifunkční hřiště.
Za poplatek: tenis, biliár.
Zvláštnosti

Hotel neakceptuje klienty do 17 let.
Zábava

Během hlavní sezony pravidelně večerní 
zábavný program. 
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby, internetový 
koutek.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.hoteltropicalplaya.com

  Studio (ST): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Vhodný především pro mladé klienty, kteří ocení 

blízkost rušného centra Playa de las Américas

   Cenově atraktivní hotel s možností all inclusive

   V blízkosti oblíbeného aquaparku Siam Park

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack, káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa de las Américas   Novinka
Aparthotel Tropical Playa ccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 600 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Pouze pro dospělé osoby

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V samém centru střediska Playa de las 
Américas. V těsné blízkosti nákupní 
a zábavní možnosti, jako restaurace, 
bary a kavárny. Dlouhá pobřežní 
promenáda cca 200 m. Aquapark Siam 
Park cca 3 km.
Vybavení

241 pokojů, 3 patra, vstupní hala 
s recepcí, místnost s TV/sat., 
restaurace, bary, subtropická zahrada, 
3 bazény (mořská voda, 1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), snack bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky (za poplatek).

Pláž

Písečné pláže s pozvolným vstupem 
do moře Playa del Camiso (tmavý písek) 
cca 300 m a Playa de las Vistas (světlý 
písek) cca 600 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC, oddělená ložnice, 
TV/sat., telefon, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
FR: viz DR, prostornější. 
DRP: viz DR, menší, v přízemí. 
Stravování

Viz all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis (umělý trávník), 
víceúčelové sportovní hřiště, malé 
fi tness, sauna, stolní tenis. 
Za poplatek: biliár, škola potápění, 
golfové hřiště Golf Las Américas cca 
2,5 km. 
Zábava

Denní animační program, 
večerní zábavné představení, 
diskotéka. 

Pro děti

2 dětské bazény (mořská voda, 
1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
malý tobogan, dětské hřiště, animace, 
minidisko, miniklub (4–12 let), 
minizoo, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma). 
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje speciálně upravené 
pro handicapované klienty. 
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, Diners Club.

www.europe-hotels.org

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR):  
 / 

  Rodinný pokoj (FR):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený komplex ve stylu španělské vesnice

   Pro všechny, kteří chtějí strávit dovolenou aktivně

   Bohaté zázemí pro děti a blízkost centra i pláže 

jsou zárukou spokojené rodinné dovolené

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Lehký studený a teplý snack (11.00–18.00 a 21.30–23.00 hod.)
 Zmrzlina (10.00–17.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.), 
neplatí pro diskotéku

Program all inclusive

 Oblast Playa de las Américas Naši klienti hodnotí (108)  4,8
Hotel Park Club Europe cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Doporučujeme 

včasnou rezervaci

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidnější rezidenční části střediska 
Costa Adeje. V blízkosti se nachází 
nákupní a zábavní možnosti, hlavní 
nákupní zóna a jachetní přístav Puerto 
Colón cca 400 m. Aquapark Aqualand 
s delfíní show cca 500 m.

Vybavení

120 pokojů, 8 pater, vstupní hala 
s recepcí, restaurace a bar. Venku 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), snack bar, terasa s lehátky 
(zdarma), slunečníky a matracemi 
(za poplatek).
Pláž

Světlá písečná pláž Playa de Torviscas 
s pozvolným vstupem do moře cca 
500 m, lehátka a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

ST/STP: koupelna/WC, ložnice 
kombinovaná s obývací místností, 
kuchyňský kout, pohovka, TV/sat. 
(některé programy za poplatek), telefon, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa. 
AP: viz ST, oddělená ložnice a obývací 
místnost.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive.

Sportovní nabídka

Za poplatek: fi tness, sauna, jacuzzi 
a squash.
Zábava

Denní animační program, večerní 
zábavný program.  
Pro děti

Dětský bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma). 
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.villaadejebeach.com

  Studio (ST/STP):
 / 

  Apartmá (AP): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodné ubytování s možností all inclusive

   V klidnější části, ale v dostupnosti pláže i centra

   Pro rodiny možnost apartmá s oddělenou ložnicí

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Costa Adeje Naši klienti hodnotí (116)  4,3
Hotel Villa de Adeje Beach ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Apartmá

Apartmá

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na jihu ostrova v turistické oblasti 
Costa del Silencio. Typické 
rybářské městečko Las Galletas 
s obchody, restauracemi a bary cca 
600 m. V bezprostřední blízkosti 
hotelu možnost drobných nákupů. 
Rušné turistické středisko Playa 
de las Américas cca 12 km (spojení 
linkovým autobusem, zastávka 
v blízkosti hotelu).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar a konferenční sál. Venku bazén 
s mořskou vodou o rozloze 3 200 m2, 
bar u bazénu, terasa se slunečníky 
a lehátky (zdarma).
Pláž

V bezprostřední blízkosti hotelu malá 
přírodní písečná pláž, kamenitý vstup 
do moře. Tmavá přírodní pláž Playa 
Galletas s hrubým pískem a místy 

s oblázky cca 700 m. Slunečníky 
a lehátka nejsou k dispozici.
Pokoj

AP: koupelna/WC, oddělená ložnice, 
obývací pokoj (rozkládací pohovka) 
s kuchyňským koutem, telefon, 
TV (zdarma omezený počet kanálů), 
trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: pétanque, stolní tenis. 
Za poplatek: biliár, škola potápění, 
v blízkosti hotelu 5 tenisových kurtů 
s možností osvětlení, golfové hřiště 
Los Palos cca 5 km, Golf Amarilla 
cca 8 km a Golf del Sur cca 9 km.
Zvláštnosti

Z důvodu čištění se bazén cca 1x týdně 
na část dne uzavírá. 
Zábava

Sportovně animační program během 
dne a večerní zábavný program.  
Pro děti

Brouzdaliště (mořská voda) a hřiště, 
miniklub (4–12 let), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: internetový koutek. 
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.tenbel.com

  Apartmá (AP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodné ubytování s možností all inclusive

  Stranou rušných turistických letovisek

  Pro všechny, kdo chtějí strávit dovolenou aktivně

  Ideální výchozí bod pro poznávání ostrova

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Costa del Silencio Naši klienti hodnotí (111)  4,4
Apartmá Alborada Beach Club ccd

 Rodinná dovolená

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. 15
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Poloha

Na severu ostrova v oblíbeném 
středisku Puerto de la Cruz. Centrum 
letoviska s četnými bary, restauracemi, 
kavárnami a zábavními možnostmi 
cca 10 minut chůze. Soustava bazénů 

s mořskou vodou Lago Martiánez cca 
2 km. Zoologická zahrada Loro Parque 
cca 1 km.
Vybavení

337 pokojů, 2 budovy, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bar a společenská 
místnost. Venku bazén, bar a terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma). Chill 
out zóna pro relaxaci a vychutnání 
lahodných koktejlů za doprovodu 
příjemné hudby.
Pláž

Oblíbená pláž Playa Jardín s tmavým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 

cca 250 m, při vstupu do moře 
místy oblázky. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., 
minibar, telefon, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
SR: viz DR, bez balkonu nebo terasy.
Stravování

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

Zdarma: malé fi tness, stolní tenis, 
zahradní šachy. 
Za poplatek: jacuzzi, sauna, biliár. 
Zábava

Denní animační program, pravidelně 
večerní zábavné programy.
Pro děti

Dětský bazén a hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

www.luabay.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Jednolůžkový pokoj (SR):

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel s možností all inclusive

   Krásný výhled na nejvyšší horu ostrova Teide 

   V blízkosti romantického centra i krásné pláže

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–12.00 hod.)
  Lehký snack, káva, čaj a zákusek (16.00–18.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Puerto de la Cruz Naši klienti hodnotí (104)  4,6
Hotel Luabay Tenerife cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 250 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na kopci v klidné čtvrti La Paz. Centrum 
střediska Puerto de la Cruz s oblíbenou 
soustavou bazénů s mořskou vodou 
Lago Martiánez cca 1,5 km, několikrát 
denně (kromě sobot a nedělí) doprava 
hotelovým autobusem (zdarma). Obchody, 
bary a restaurace v blízkosti hotelu.
Vybavení

Komplex několika budov, 390 pokojů. 

Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, restaurace à la carte, 
bar, místnost s TV/sat., krytý bazén 
a konferenční sál. V zahradě 2 bazény, 
snack bar a terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci.
Pláž

Přírodní pláž Playa Martiánez 
s hrubším tmavým pískem a oblázky 
cca 1,5 km. Známá pláž s tmavým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 
Playa Jardín cca 3,5 km. Lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, prostornější. 

Stravování

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

Zdarma: fi tness, pétanque.
Za poplatek: stolní tenis, minigolf, tenis, 
biliár, masáže. 
Zábava

Několikrát týdně denní animační 
a večerní zábavné programy nebo živá 
hudba, diskotéka.
Pro děti

Brouzdaliště a hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Pro handicapované

Na vyžádání pokoje přizpůsobené 
pro handicapované klienty. 
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek. 
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.blueseahotels.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   V klidné části střediska Puerto de la Cruz

  Odpočinková dovolená v příjemném prostředí

  Hotel s možností all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký odpolední snack
  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Puerto de la Cruz Naši klienti hodnotí (118)  4,5
Hotel Blue Sea Puerto Resort cccc

 Vhodné pro seniory

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V rušné části střediska Puerto de la 
Cruz. Centrum letoviska s četnými bary, 
restauracemi, kavárnami a zábavními 
možnostmi cca 300 m, oblíbené Plaza 
del Charco cca 900 m.  Nákupní 
centrum přímo naproti hotelu. Soustava 
bazénů s mořskou vodou Lago 
Martiánez cca 400 m (1 vstup denně 
zdarma). Zoologická zahrada Loro 
Parque cca 3 km.

Vybavení

225 pokojů, 12 pater, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, restaurace 
à la carte (italská) a bar.
Pláž

Přírodní pláž Playa Martiánez s hrubším 
tmavým pískem a oblázky cca 
250 m. Známá pláž s tmavým pískem 
a pozvolným vstupem do moře Playa 
Jardín cca 1,8 km. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 
minibar, telefon, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
Na vyžádání junior suite s oddělenou 
ložnicí.

Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení plné penze formou 
bufetu. Na vyžádání možnost přikoupení 
nápojů k obědu a večeři (polopenze 
či plná penze plus).
Pro děti

Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.belivehotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Jedinečná možnost poznat místní život

   Jeden volný vstup denně do soustavy bazénů 

s mořskou vodou Lago Martiánez

   Ideální poloha v dosahu centra i pláže

   V blízkosti pobřežní promenády ideální pro dlouhé 

večerní procházky

 Oblast Puerto de la Cruz  Novinka
Hotel Be Live Orotava cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě  pobyt zdarma

Lago Martiánez

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V rušnější části střediska Puerto de la 
Cruz, pouze 300 m od náměstí Playa 
del Charco a pěší zóny, která vede 
k soustavě bazénů s mořskou vodou 
Lago Martiánez (cca 1 km). Obchody, 
restaurace, kavárny a bary v okolí 
hotelu.
Vybavení

Komplex 3 výškových budov, 411 pokojů. 
Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 

kavárna, bar, kadeřnictví, 4 střešní bazény 
(2 s možností klimatizace/vyhřívání), 
terasa na slunění s lehátky zdarma 
a nudistickou terasou. Z terasy na střeše 
hotelu je nádherný výhled na Pico del 
Teide.
Pláž

Pláž Playa Jardín s tmavým pískem 
a pozvolným vstupem do moře cca 
900 m, při vstupu do moře oblázky. 
Slunečníky a lehátka (za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 
(za poplatek) a balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení polopenze (večeře formou 
bufetu). Na vyžádání lze knihovat také 
plnou penzi.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: sauna, masáže.
Zábava

Příležitostně zábavný večer v hotelu. 
Různé zábavní a nákupní možnosti 
v centru Puerto de la Cruz.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi na recepci 
a internetový koutek.
Platební karty

EC/MC, VISA.

http://www.daniamagec.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Atraktivní poloha v blízkosti centra města

   V dosahu proslulé pláže Playa Jardín

   V blízkosti obchodů, restaurací a možností zábavy

   Cenově výhodná nabídka

 Oblast Puerto de la Cruz Naši klienti hodnotí (102)  4,0
Hotel Dania Magec cccd

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 900 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V blízkosti kostela a udržovaného parku 
v unikátní poloze přímo na pěší zóně 
v historické části Puerta de la Cruz. 
Oblíbené náměstí Playa del Charco cca 
5 minut chůze. Známá soustava bazénů 
s mořskou vodou Lago Martiánez cca 
600 m. V okolí hotelu mnoho obchodů, 
restaurací, kaváren a barů.
Vybavení

144 pokojů, historická vstupní hala 

s recepcí, výtah, restaurace, kavárna, 
bar a TV místnost. Na střeše malý 
bazén s terasou s lehátky a slunečníky 
(zdarma). Část společných prostor se 
nachází v historické budově.
Pláž

Proslulá pláž Playa Jardín s tmavým 
pískem a pozvolným vstupem 
do moře cca 1 km, při vstupu do moře 
místy oblázky. Slunečníky a lehátka 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC, telefon, trezor 
a TV/sat. (oboje za poplatek). 
DRT: viz DR, balkon.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení obědů formou 
bufetu.
Zábava

Pravidelně živá hudba v hotelové 
kavárně.
Pro děti

Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.hotel-marquesa.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRT): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Bývalé šlechtické sídlo v tradičním kanárském stylu

   Kouzelná atmosféra okolního historického centra 

   Výborný poměr kvality a ceny

 Oblast Puerto de la Cruz Naši klienti hodnotí (112)  4,2
Hotel Marquesa ccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné části střediska Puerto 
de la Cruz. Centrum střediska 
a náměstí Plaza del Charco s řadou 
příjemných restaurací cca 300 m. 
Soustava bazénů s mořskou vodou 
Lago Martiánez cca 1,2 km. V blízkosti 
množství nákupních a zábavních 
možností. Známá zoologická zahrada 
Loro Parque cca 1,5 km. 

Vybavení

3 budovy, 92 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, společenská 
místnost s TV/sat., bar, bazén (možnost 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Oblíbená pláž Playa Jardín s tmavým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 
cca 300 m, při vstupu do moře 
místy oblázky. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., telefon, trezor (za poplatek) 
a balkon. 

Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, malé fi tness. 
Za poplatek: sauna, biliár.
Pro děti

Dětská postýlka na vyžádání
(zdarma).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.donmanolito.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Příjemný hotel s rodinnou atmosférou

   Možnost poznat život Puerta de la Cruz

   Nedaleko proslulé černé pláže Playa Jardín

   Pečlivě udržovaná subtropická zahrada

 Oblast Puerto de la Cruz Naši klienti hodnotí (130)  4,5
Hotel Don Manolito ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na kopci v rezidenční části Puerta 
de la Cruz. Centrum s četnými bary, 
restauracemi, kavárnami a zábavními 
možnostmi cca 1 km. Známá 
soustava bazénů s mořskou vodou 
Lago Martiánez cca 2 km. Zoologická 
zahrada Loro Parque cca 1,5 km.

Vybavení

99 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov, vstupní hala 
s recepcí, výtah (pouze v hlavní 
budově), bar, restaurace, společenský 
kout s TV/sat., bazén, bar u bazénu 
a terasa s výhledem na město 
a oceán. 
Pláž

Proslulá pláž Playa Jardín s tmavým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 
cca 1,5 km, při vstupu do moře 
místy oblázky. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC, telefon, TV/sat.,
ventilátor (za poplatek), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 

TR: viz DR, prostornější.
FR: viz DR, prostornější. 
Stravování

Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Za poplatek: stolní tenis, biliár.
Pro děti

Dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek a WiFi 
v lobby. 

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.hotelesglobales.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 

  Třílůžkový pokoj (TR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodné ubytování pro nenáročné klienty

   Klidná dovolená stranou rušnějšího centra letoviska 

   Nádherný výhled na středisko Puerto de la Cruz

 Oblast Puerto de la Cruz Naši klienti hodnotí (99)  4,6
Hotel Globales Acuario cc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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LORO PARQUE, který najdete ve středisku Puerto de 
la Cruz, je nejnavštěvovanější zoologickou zahradou 
Španělska. Světový primát drží Loro Parque hlavně 
v chovu papoušků. V překrásné botanické zahradě 
s více než 7 000 palmami jich najdete bezmála 

340 druhů, což je nejvíce na světě. V pavilonu Planet 
Penguin zase můžete obdivovat největší populaci 
tučňáků žijící mimo Antarktidu. Denní program je 
doplněn o pravidelnou show papoušků, delfínů 
a lachtanů. Návštěva této zoologické zahrady, kterou si 

rozhodně nesmíte nechat ujít, pro vás bude bezpochyby 
nezapomenutelným zážitkem. Pro každé dítě do
12 let, které navštíví Loro Parque v doprovodu dospělé 
osoby, vstupenka zdarma (vstupenky obdržíte při koupi 
vstupenek pro dospělé osoby u našeho delegáta).



00 10 km10 km

  Nejvyšší hora ostrova (2 426 m)
  Nachází se zde nejvýznamnější uskupení astro nomických observatoří 
na severní polokouli

  Hlavní město ostrova, které si svůj strategický význam uchovalo do současnosti
  Překrásné centrum s malebným náměstím Plaza de España a renesančním 
kostelíkem Iglesia San Salvador

  Nejrozsáhlejší lesy na severo východě 
ostrova typické bohatým vavřínovým 
a kapradinovým porostem

  Pro svou jedinečnost byly v roce 
1985 vyhlášeny biosférickou 
rezervací UNESCO

  Petroglyfi cké obrazce ve tvaru 
spirál, kruhů či postav staré 
přibližně 4 000 let

  Obrazce byly objeveny v roce 1941 
a patří k nejzajímavějším nálezům 
na ostrově

  Největší národní park ostrova 
vyhlášený v roce 1954
  Unikátní divoká příroda se spoustou 
endemických druhů rostlin
  Masivní kráter vytvořený sopečnou 
činností (28 km, hluboký 1 500 m)

  Nejznámější turistická trasa vysoké 
obtížnosti (celý 1 den chůze) 
  Vede z jihu ostrova podél horského 
hře bene Cumbre Vieja až ke kráteru 
Caldera de Taburiente

Poznejte to nejkrásnější
› La Palma

Los TilosLa Zarza

La Caldera de Taburiente Routa de los Volcánes

Roque de los Muchachos

Santa Cruz de la Palma
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SANTA CRUZ
DE LA PALMA

Los Cancajos

A T L A N T S K Ý  O C E Á N

Fuerteventura

KANÁRSKÉ OSTROVY Lanzarote

Tenerife Gran
Canaria

Puerto Naos

Roque de los Muchachos
+

2 426 m

Roque de los Muchachos
+

2 426 m

Los LlanosLos Llanos

TodoqueTodoque

FuencalienteFuencaliente
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Náš názor

Ostrovu La Palma se říká „zelený ostrov“, a to díky zeleným horám ve vnitrozemí. 
Turisté sem jezdí nejen za krásným počasím, plážemi a mořem, ale také díky 
výletům do téměř exotické krajiny. La Palma je největším z malých Kanárských 
ostrovů a naleznete zde přibližně 43 pláží. La Palma vyjde vstříc každému zájemci 

o vodní nebo plážové sporty. Chcete-li si trávit dovolenou aktivně i odpočinkově, 
doporučujeme navštívit La Palmu. 

Charakteristika destinace

La Palma je se svou rozlohou 706 km² pátým největším ostrovem Kanárských 
ostrovů. Nejvyšším bodem ostrova je hvězdárna Roque de los Muchachos ve výšce 
2 426 m. La Palma je v současné době době vulkanicky nejaktivnější ze všech 
Kanárských ostrovů. Poslední erupce se na tomto ostrově datují do roku 1971, 
kdy soptila Teneguia, která se nachází v jižní části ostrova. Ostrov žije hlavně 
z cestovního ruchu. Po celém ostrově se pěstují banány na banánových farmách, 
které jsou převážně na západní straně ostrova v údolí Los Llanos de Aridane. Dále 
se pěstují pomeranče, hroznové víno, tabák, avokádo, papája. Farmáři chovají kozy, 
ovce a krávy.

Zajímavá místa

Hlavní město ostrova Santa Cruz de La Palma se nachází na východním pobřeží. 
Již od 16. století je známé především jako námořní přístav. V hlavním městě je 
možné vydat se po stopách historických a náboženských staveb. Začít můžete např. 
na náměstí Plaza España, dlážděném světlými kameny, se zajímavými měšťanskými 
domy a kostelem El Salvador. Za návštěvu stojí i kostel Santo Domingo a klášter 
s farou San Francisco, kostel Santa Agueda – všechny z 16. století. Ze stejné doby 
pochází i Castillo de Santa Catalina a Castillo Real – pevnosti postavené na ochranu 
proti pirátům a korzárům. 

› La Palma

Ostrov strmých hor a svěží zeleně

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23138



Pokud se vydáte na jih od hlavního města, budete projíždět údolím, které je 
obklopeno palmami. A právě v této malebné krajině „vyrostlo“ městečko Breña Alta. 
Je známé díky pěstování tabáku a produkci kanárských doutníků – puros palmeros. 
Uchovala se zde tradiční výroba různých typů košíků, klobouků a jiných výrobků 
z palmového listí. Nad údolím je známá vyhlídka Risco de la Concepcion, z níž je 
jedinečný výhled na hlavní město Santa Cruz de la Palma a celé údolí. Patronem 
města je San Pedro Apostol.

Praktické tipy

Nejoblíbenějším vodním sportem na La Palmě je potápění. Voda je krásně 
průzračná, a vy tak můžete spatřit množství neuvěřitelných sopečných útvarů, 
ryb a živočichů. Kromě vodních sportů můžete na ostrovech provozovat i lezení 
po skalách, paragliding, jogging, tenis nebo třeba bungee jumping. Většina hotelů 
nabízí kromě ubytování i možnost využití sportovních areálů, zejména plaveckých 
bazénů, tenisových kurtů, fi tness center a saun. 

Na La Palmě jsou velice oblíbené trhy a najdete je ve všech větších oblastech. 
Typickými suvenýry jsou tašky a klobouky z palmových listů, košíky nebo ptačí 
klece z rákosu, které dostanete všude na ostrově. Velmi známé jsou kanárské 
ažurové výšivky, jímiž jsou zdobeny ubrusy, dečky, blůzy a ložní prádlo. Často 
narazíte také na nádoby z Atalaye. Jsou vyrobeny bez hrnčířského kruhu a působí 
tvarem i materiálem archaicky. 

Rodinná dovolená (zábava)

Pokud zatoužíte na La Palmě po návštěvě aquaparku nebo zoo, doporučujeme 
udělat si výlet na nedaleký ostrov Gran Canaria, kde naleznete největší vodní park 
na Kanárských ostrovech. Ten nabízí například tobogany, bazén s vlnobitím a pláží, 
línou řeku a samozřejmě restaurace, bar a obchod se suvenýry. Malí i velcí potápěči 

budou nadšeni, pokud se vypraví na průzkum podmořského světa v ponorce Yellow 
Submarine. Jejím domovským přístavem je Puerto de Mogán na jihozápadě ostrova 
Gran Canaria. Během chvíle se dostanete pod hladinu oceánu. Ponorka se s vámi 
ponoří do hloubky 25 metrů pod mořskou hladinu. Uvidíte nejrůznější druhy ryb, 
krabů či mořských ježků.  

Důležité informace

Při cestě na ostrov La Palma nelze využít přímého leteckého spojení z České 
republiky. Je nutné využít přeletu přes ostrovy Gran Canaria (odlety v sobotu) 
nebo Tenerife (odlety v pátek). Doba přeletu cca 50 minut. V případě velmi časného 
nebo pozdního příletu na přeletové letiště bude zajištěno ubytování v hotelu stejné 
kategorie na příslušném ostrově. Na ostrově La Palma není zajištěn průvodcovský 
servis. V případě nenadálých událostí je možné telefonicky kontaktovat průvodce ze 
sousedního ostrova Tenerife.
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Pobytové oblasti › La Palma
Los Cancajos

V největším turistickém středisku na ostrově se nacházejí dvě menší pláže 
s tmavým lávovým pískem. Od hlavního města Santa Cruz de la Palma je vzdáleno 
pouze 5 km (pravidelné autobusové spojení). Na zdejší pěší zóně jsou překrásné 
měšťanské domy, radnice ze 16. století, tržnice a kostelík, také několik barů, 
restaurací a obchůdků.

1     Hotel H10 Taburiente Playa cccc str. 143
2     Aparthotel H10 Costa Salinas ccc str. 144
3     Aparthotel Las Olas ccc str. 145

Puerto Naos

Je jedním ze dvou turistických středisek na západním pobřeží ostrova La Palma. 
Původně malý rybářský přístav se postupně rozrostl v malé městečko, kde je dnes 
možné najít množství typických restaurací a barů (žádnou diskotéku). Nachází se 
zde krásná vulkanická písečná pláž a také příjemná pobřežní promenáda.

4     Aparthotel Sol La Palma cccc str. 142

Fuencaliente

Na jižním cípu ostrova leží malá vesnička Fuencaliente (Los Canarios). Díky 
nadmořské výšce 700 metrů nejenže panuje ve vesničce i uprostřed parného léta 
velmi příjemná teplota, ale současně hned nad vesnicí začíná pásmo rozsáhlých 
a hlubokých borových lesů. Vesnicí projíždějí každé ráno místní obchodníci 
a nabízejí čerstvé ryby, ulovené dole na pobřeží. Pobřeží je černé a členité, vlny 
se tříští o skaliska, pláž je oblázková. Vedle sebe tu větru a slunci odolávají starý 
a nový maják (Faro Fuencaliente), dál na jih už je jen nekonečný oceán. Vesnička je 
také vyhledávána pro své léčivé horké sirné prameny.

5     Hotel La Palma & Teneguía Princess cccc str. 141

Todoque

Městečko na západním pobřeží ostrova mezi středisky Puerto Naos a Los Llanos. 
V jeho okolí se nachází velké množství soukromých prázdninových vilek zasazených 
v překrásné krajině. V centru naleznete kostel, bar, malý supermarket a restauraci. 
Todoque je ideálním místem pro strávení individuální a odpočinkové dovolené 
v kombinaci s poznáváním ostrova nebo pěší turistikou.

  Casa Anasilvia str. 146

Los Llanos

Město s 18 000 obyvateli na západním pobřeží ostrova s příjemnou atmosférou 
a čilým obchodním ruchem (největší produkce banánů) je bezpochyby hlavním 
ekonomickým a obchodním centrem ostrova. I přesto, že rozvoj obchodu s sebou 
přinesl i rozvoj moderní architektury, zde stále naleznete typické úzké uličky, 
náměstíčka, malebné obytné domky a tržnici, tak jako tomu bylo v minulosti. 
Je zde i mnoho zábavních a nákupních možností.

    Casity Los Llanos str. 146

Los Cancajos

Puerto Naos

Fuencaliente

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut

Doba jízdy z letiště

do casity  cca 35 minut
Doba jízdy z letiště

do casity  cca 35 minut

1

2

3

4

5

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Poloha

Na skalním útesu přímo na břehu 
oceánu, obklopen banánovými 
plantážemi a vulkanickou krajinou. 
Malebné městečko Fuencaliente cca 
8 km, hlavní město ostrova Santa Cruz 
de la Palma s historickým centrem 
cca 30 km. Zastávka taxi / linkového 
autobusu přímo u hotelu.

Vybavení

375 pokojů, 1 hlavní a 4 vedlejší 
budovy, 2 recepce, výtahy, restaurace, 
2 tematické restaurace (za poplatek), 
bary, společenská místnost s TV/sat., 
obchody a krytý bazén. V zahradě 
soustava 12 bazénů (2 s možností 
klimatizace/vyhřívání, 1 s uměle 
vytvořeným písečným vstupem), 
restaurace a bary u bazénů. Terasy 
na slunění s překrásnými výhledy 
na oceán, lehátka a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci (výměna 
za poplatek).
Pláž

Přírodní pláž Punta Larga cca 4 km.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednice, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa.
SU: viz DR, oddělená ložnice.

FR: viz DR, 2 DR propojené spojovacími 
dveřmi.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
U večeře vyžadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, fi tness, turecké 
lázně a sauna. 
Za poplatek: tenisový kurt (tvrdý 
povrch), biliár.
Zábava

Pravidelný denní i večerní animační 
program, večery s živou hudbou. 
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
hlídání dětí na vyžádání (za poplatek), 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).

Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v celém 
areálu hotelu.
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.princess-hotels.com

  Za poplatek: procedury a programy sestavené na míru, velký výběr masáží 
a terapií, termální bazén (35 °C), balneoterapeutický okruh, centrum krásy
 Vstup od 18 let 

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Suite (SU): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Klidná dovolená s možností výletů po okolní krajině

   Moderní hotel vyšší kategorie vhodný pro rodiny

   Rozsáhlá soustava několika bazénů s nádherným 

výhledem na oceán

   Spa centrum Centro Aqua Princess s možností 

balneoterapeutického okruhu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (11.00–18.00 hod.)  
  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina pro děti
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Fuencaliente
Hotel La Palma & Teneguía Princess cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 4 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u pobřežní promenády vedoucí 
do centra Puerto Naos (cca 600 m) 
s nákupními a zábavními možnostmi.
Vybavení

470 pokojů, hlavní a několik vedlejších 
budov, vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, bar, kavárna, obchody se 
suvenýry, minimarket, konferenční 
centrum a nudistická terasa (vstup 
od 16 let). V zahradě 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
2 bary u bazénů, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky (zdarma), osušky 
oproti kauci (výměna za poplatek).
Pláž

Tmavá přírodní vulkanická pláž 
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). 
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 
(za poplatek), minibar a balkon.
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
AP: viz DR, oddělená ložnice, obývací 
pokoj (pohovka) a kuchyňský kout 
(mikrovlnná trouba).
APSV: viz AP, výhled na moře. 
Stravování

DR/DRSV: snídaně a večeře formou 
bufetu, možnost dokoupení programu 
all inclusive. 
AP/APSV: bez stravy, možnost 
dokoupení polopenze.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness (vstup od 16 let), 
minigolf a stolní tenis. 
Za poplatek: tenis (tvrdý povrch).
Zvláštnosti

Na vyžádání hotel akceptuje psa 
do 10 kg v AP/APSV.
Zábava

Pravidelné denní i večerní animační 
a zábavné programy, večer živá hudba. 
Malá hvězdárna (1x týdně vedené 
pozorování oblohy).
Pro děti

Brouzdaliště a hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Ofi ciální třída

AP/APSV: 
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.solmelia.com

  Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáže a zkrášlující procedury 
  Vstup od 16 let 

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Apartmá (AP/APSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Klidná dovolená stranou rušných turistických 

středisek

   Krásná tmavá vulkanická pláž přímo u hotelu

   Typické kanárské bary a restaurace pouze několik 

minut chůze

   Malé wellness centrum

 Oblast Puerto Naos
Aparthotel Sol La Palma cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečnooblázková
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (10.30–19.00 hod.)  
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na vyvýšenině nad oceánem, přímo 
u pobřežní promenády vedoucí k pláži. 
Nákupní a zábavní možnosti, restaurace, 
bary a kavárny v bezprostřední blízkosti. 
Hlavní město ostrova Santa Cruz de la 
Palma cca 4,5 km (pravidelné spojení 
linkovým autobusem, zastávka u hotelu).

Vybavení

292 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
koutek s TV/sat., restaurace, 
konferenční sál a 3 bary. V zahradě 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci.
Pláž

Pláž s tmavým lávovým pískem Playa 
de los Cancajos cca 350 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR: Koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace/topení, TV/sat., 
telefon, minibar, trezor (za poplatek) 
a balkon. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.

Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis a minigolf. 
Za poplatek: tenisový kurt (tvrdý 
povrch), biliár, sauna a masáže. 
Zábava

Večery s živou hudbou nebo večerní 
zábavné show.
Pro děti

Brouzdaliště a hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma). 
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje speciálně 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.h10.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní hotel s přátelskou atmosférou a skvělými 

službami

   Výhodná poloha v blízkosti centra i pláže

   Z vyvýšené polohy hotelu krásný výhled na oceán

 Oblast Los Cancajos
Hotel H10 Taburiente Playa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 350 m

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na vyvýšenině přímo u pobřežní 
promenády vedoucí k pláži. Nákupní 
a zábavní možnosti, restaurace, bary 
a kavárny v bezprostřední blízkosti hotelu. 
Hlavní město ostrova Santa Cruz de la 
Palma cca 4,5 km (pravidelné spojení 
linkovým autobusem, zastávka u hotelu).
Vybavení

140 apartmá, třípatrová budova, vstupní 
hala s recepcí, výtah, koutek s TV/sat.,
restaurace a bar. V zahradě bazén 
(možnost klimatizace/vyhřívání), bar 

u bazénu a terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci.
Pláž

Pláž s tmavým lávovým pískem Playa 
de los Cancajos cca 350 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
oddělená ložnice, obývací místnost 
kombinovaná s vybaveným kuchyňským 
koutem, rozkládací pohovka, TV/sat., 
telefon, trezor (za poplatek) a balkon 
nebo terasa.
APSV: viz AP, výhled na moře. 
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení snídaně 
a polopenze (formou bufetu).
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis a minigolf. 

Za poplatek: tenisový kurt (tvrdý povrch), 
biliár, sauna a masáže – vše v sousedním 
hotelu H10 Taburiente Playa.
Zábava

Večery s živou hudbou nebo večerní 
zábavné show v sousedním hotelu 
H10 Taburiente Playa.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání pokoje plně přizpůsobené 
pro handicapované klienty.

Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.h10.es

  Apartmá (AP/APSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Příjemný aparthotel s kvalitními službami

   Výhodná poloha v blízkosti centra i pláže

   Z vyvýšené polohy hotelu krásný výhled na oceán

   Rodiny s dětmi ocení možnost vaření

 Oblast Los Cancajos
Aparthotel H10 Costa Salinas ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 350 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V mírném kopci na okraji turistického 
střediska Los Cancajos. Nákupní 
a zábavní možnosti, restaurace a bary 
cca 500 m, nejbližší supermarket cca 
250 m. Hlavní město ostrova Santa Cruz 
de la Palma cca 4,5 km (pravidelné 
spojení linkovým autobusem, zastávka 
nedaleko hotelu).
Vybavení

182 apartmá, 1 hlavní a 6 vedlejších 
budov, vstupní hala s recepcí, výtah, 
bar, hlavní restaurace, restaurace à la 
carte, minimarket, konferenční centrum. 
V zahradě 2 bazény (1 s možností 

klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky oproti kauci.
Pláž

Tmavá přírodní lávová pláž Playa 
de los Cancajos cca 650 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
obývací místnost (rozkládací pohovka) 
kombinovaná s vybaveným kuchyňským 
koutem (mikrovlnná trouba), oddělená 
ložnice, TV/sat., telefon, trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení snídaně 
nebo polopenze (snídaně a večeře 
formou bufetu).
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness. 
Za poplatek: paddle, stolní tenis, biliár. 

Zábava

Příležitostně živá hudba v lobby baru.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.aparthotellasolas.es

  Apartmá (AP/APP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Klidné a romantické okolí hotelu

   V blízkosti krásné písečné pláže i centra

   Cenově výhodná nabídka

 Oblast Los Cancajos
Aparthotel Las Olas ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 650 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

145

L
a

 P
a

lm
a



 Rodinná dovolená

 Rodinná dovolená

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Poloha

Ve velmi klidné části městečka 
Todoque. Nejbližší nákupní možnosti 

a centrum městečka cca 1 km. 
Větší město Los Llanos cca 6 km. 

Vybavení

2 oddělené ložnice, koupelna/WC, obývací 
pokoj kombinovaný s kuchyňským 
a jídelním koutem (rychlovarná konvice, 
toustovač), topení, TV/sat., zahrádka 
s terasou, parkoviště.
Pláž

Tmavá vulkanická pláž v Puerto Naos 

cca 6 km, lehátka a slunečníky na pláži 
(za poplatek).
Stravování

Bez stravy.
Zvláštnosti

V ceně pobytu zahrnut pronájem vozu 
kategorie A na celou dobu pobytu 
s převzetím a odevzdáním na letišti.

Poloha

V klidné poloze na okraji města 
Los Llanos. Centrum s četnými 

nákupními možnostmi, tržnicí, 
malými bary a restauracemi 
cca 500 m.

Vybavení

2 oddělené ložnice, koupelna/WC, 
obývací pokoj kombinovaný 
s kuchyňským a jídelním koutem 
(toustovač, rychlovarná konvice), 
TV/sat., zahrádka s terasou, bazén 
s lehátky (zdarma), parkoviště.
Pláž

Tmavá písečná pláž v Puerto de Tazacorte 

cca 7 km, pláž v Puerto Naos cca 9 km, 
slunečníky a lehátka (za poplatek). 
Stravování

Bez stravy.
Zvláštnosti

V ceně pobytu zahrnut pronájem 
vozu kategorie A na celou dobu 
pobytu s převzetím a odevzdáním 
na letišti.

  Vila (VI): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

  Vila (VI): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Kouzelná vilka postavená v typickém kanárském stylu

   Ideální výchozí bod pro poznávání ostrova

   Netradiční dovolená na kanárském venkově

   Soukromý bazén s výhledy na oceán

   Ideální výchozí bod pro poznávání ostrova

 Oblast Puerto Naos

 Oblast Los Llanos

Casa Anasilvia

Casity Los Llanos

Doba jízdy z letiště

do casity  cca 35 minut

Doba jízdy z letiště

do casity  cca 35 minut

Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 6 km

Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 7 km

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Dítě  pobyt zdarma

Dítě  pobyt zdarma

Pro ty z vás, kteří touží prožít dovolenou 
v naprostém klidu a uprostřed 
překrásné přírody ostrova La Palma, 
jsme připravili ubytování na kanárském 
venkově. 
Tyto venkovské fi nky, casity nebo, 
chcete-li, rekreační domky jsou 
poměrně vzdáleny od místních 
turistických středisek a pláží. 
Proto je podmínkou vaší rezervace 
současně i rezervace automobilu 
na celou dobu pobytu s převzetím 

a odevzdáním na letišti, pronájem 
automobilu je již zahrnut v ceně. 
Na letišti spolu s předáním vozu 
dostanete podrobný plán cesty až 
do místa, kde vás bude čekat majitel 
vaší casity – domečku. 
Všechny domky z našeho programu 
jsou komfortně zařízeny a pečlivě 
vybrány tak, aby vám s veškerým 
pohod lím zprostředkovaly to, co dělá 
ostrov La Palma tak jedinečným: 
typické venkovské prostředí, 

neporušenou přírodu a ještě větší klid. 
Pokud si z naší nabídky nevyberete 
a máte o svém pobytu v rekreačním 
domku na La Palmě jinou, konkrétní 
představu, neváhejte kontaktovat 
naše prodejní asistenty. Rádi vám 
vyhovíme.
Cena zájezdu nezahrnuje průvodcovský 
servis. V případě nenadálých událostí 
vám bude k dispozici na mobilním 
telefonu delegát ze sousedního ostrova 
Tenerife. 

Tradiční domy › Agroturistika

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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  Krajina, kde se unikátním způsobem 
pěstuje lanzarotské víno
  Přes 10 000 trychtýřů v lávovém 
štěrku a písku obestavěných 
půlkruhovými hradbičkami

  Bývalé hlavní město ostrova 
s romantickými uličkami

  Nedělní trh, kde se dá koupit vše, 
co Lanzarote nabízí

  Unikátní národní park tvořený 
sopkami a lávovými poli s proslulou 
okružní jízdou Ruta de los Volcánes
  Poslední sopečná erupce proběhla 
v roce 1824

  Vůbec nejmenší obydlený Kanárský 
ostrov
  Dlouhé panenské písečné pláže 
a průzračné moře

  Zelená laguna v polovičním kráteru 
na pláži z černého písku
  Zvláštní barvu laguny způsobují řasy 
a mikroorganismy, které zde žijí

  Jeskyně se zrcadlovým jezerem, 
vytvořená proudy žhavého magmatu

  Při procházce jeskyní dlouhé asi 
1,8 km neuvidíte krasové krápníky, 
ale dramatické formace vytvořené 
tuhnoucí lávou

  Soustava šesti pláží v zátokách 
na jihu ostrova patří k nejkrásnějším 
na ostrově

  Jedinečný systém lávových jeskyní
  Laguna s bílými slepými kraby
  Subtropická zahrada s tyrkysovým 
jezerem

Poznejte to nejkrásnější
› Lanzarote

La Gería TeguiseTimanfaya La Graciosa

El Golfo Cueva de los VerdesPlayas del Papagayo Jameos del Agua

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Vulkanický ostrov nevšední krásy

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Náš názor

Lanzarote je díky svému sopečnému původu jedinečný ostrov. Zdejší krajina 
nejenže nabízí přibližně 90 překrásných pláží, ale působí téměř mysticky díky 
své dřívější vulkanické aktivitě. Kanárské ostrovy, a Lanzarote též, mají výbornou 
polohu, co se podnebí týče. Srážky jsou zde totiž minimální a teploty v létě vystupují 
k 30 °C. Zájezd na ostrov Lanzarote pro vás bude nezapomenutelným zážitkem 
také díky přívětivosti místních lidí a pomalu plynoucímu času.

Charakteristika destinace

Ostrov leží asi 130 kilometrů od západního pobřeží Afriky. Lanzarote je vulkanického 
původu a jeho sopečné tunely patří k divům přírody. Na ostrově je okolo 100 sopek 
a přes 300 kráterů. Více než třetina ostrova je pokryta černou lávou a šedým tufem, 
struskami a vulkanickým pískem. Severní a západní pobřeží se prudce svažuje 
do moře, na východě a na jihu jsou naopak dlouhé bílé pláže.

Ještě před pár lety bylo základem obživy místních obyvatel zemědělství, pastevectví 
a rybolov. Dokázali zúrodnit i neplodnou lávovou půdu, a tak se mohl začít pěstovat 
česnek, cibule, brambory a vinná réva. Hlavním problémem zemědělství ale není 
vulkanická půda, nýbrž voda, které je po celém ostrově nedostatek. Dnes je cestovní 
ruch nejdůležitějším a takřka jediným zdrojem příjmů ostrova. Lanzarote se snaží 
udržet kvalitu svých služeb a tím uspět v konkurenci s jinými turistickými destinacemi. 

Zajímavá místa

El Golfo je vyhaslý vulkán ve tvaru půlměsíce. Nachází se v jihozápadní části 
Lanzarote na pobřeží a hned vedle je jezírko obklopené sopečnou pouští. Řasám 
vděčí za svou jasně zelenou barvu měnící se během dne od smaragdové po zelenou 
šeď. Pokud budete mít štěstí, můžete si z tohoto místa odnést olivín – zelený 
polodrahokam, který patří k symbolům ostrova. V oblasti leží vesnička El Golfo, 
kde můžete ochutnat v několika restauracích vynikající místní rybí speciality.
V národním parku Timanfaya uvidíte sopečnou krajinu, která vznikla během 
pouhých šesti let (1730–1736). V historii vulkanismu patří k vůbec největším. 

› Lanzarote
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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. 22–23

Pod lávou tehdy zůstalo 11 vesnic. Většina obyvatelstva uprchla na sousední 
ostrovy. A dnes některé místní restaurace využívají tepla magmatických komor. 
K návštěvě parku Timanfaya patří i projížďka sopečnou „měsíční“ krajinou Ruta 
de los Volcánes.

Praktické tipy

Díky příznivému klimatu jsou na ostrovech celoročně vynikající podmínky pro 
sport. Hlavní jsou samozřejmě vodní aktivity, můžete si ale vyzkoušet například 
i parašutismus nebo kanárský zápas. Lucha canaria je, podobně jako japonské 
sumo, fascinujícím bojovým uměním. Kořeny tohoto sportu lze jen těžko vystopovat. 
Podle některých zdrojů vznikl v Egyptě, podle jiných pochází od Guančů. Cílem 
zápasu je za použití přesně mířených hmatů povalit soupeře na zem.

Neoddělitelnou součástí dovolené na Lanzarote je noční život. Většina diskoték 
a barů se nachází v Puertu del Carmen na pobřežní třídě Avenida de las Playas. 
Oblíbeným barem je Waikiki v Centro Comercial Atlántico, kde vám namíchají 
nejlepší exotické drinky. Nedaleko můžete navštívit ještě diskotéky Disco Paradise, 
Joker nebo Dreams a bary Charlie´s, Harley Rock, Moonlight Bay nebo Green Bar. 
Oblast Costa Teguise je klidnější. Bavit se tu můžete na diskotékách Joy a Cadillac 
nebo v baru Pis Pas.  

Rodinná dovolená (zábava)

Pro malé i velké objevitele má ostrov Lanzarote připraven jeden báječný zážitek. 
Jedná se o plavbu ponorkou Submarine Safaris, která má základnu v moderní 
jachtařské marině v luxusním letovisku Puerto Calero, jen pár kilometrů jižně 
od Puerta del Carmen. Samotný ponor trvá asi 45 minut a zavede vás až 
do hloubky 32 metrů pod hladinu. V této hloubce budete moci pozorovat rozmanitou 
podmořskou faunu a fl óru. Každá dvojice návštěvníků má k dispozici vlastní 
„okénko“ a monitor, na kterém uvidí základní údaje o plavbě.
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Teplota vody a vzduchu
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Dostanete se k nim lodí Princesa 
Ico z přístavu v Puertu del Carmen. 
Poplujete podél pobřeží Lanzarote, 
následně kolem ostrova Isla de 

Lobos až k Fuerteventuře, kde 
můžete zahlédnout i delfíny, létající 
ryby, a někdy dokonce velryby. 
Na sousedním ostrově se seznámíte 

s přístavním letoviskem Corralejo. 
Kousek autobusem se pak můžete 
vypravit na výtečný kanárský oběd. 
Po dobrém jídle nastává nejlepší 
část dne – odpočinek a koupání 
na jedněch z nejkrásnějších pláží 

Kanárských ostrovů. Na bílé duny 
saharského písku u průzračně čistého 
moře nezapomenete! Při návratu 
v odpoledních hodinách budete mít 
nejlepší příležitost udělat mnoho 
krásných fotografi í.

Před restaurací El Diablo (Ďábel), 
která je dílem slavného lanzarotského 
architekta a umělce Césara Manriquea, 
se přesvědčíte, že půda dodnes vře 
jen několik málo metrů pod povrchem. 

Součástí cesty je samozřejmě okružní 
jízda sopečnou krajinou, kde uvidíte 
nejrůznější druhy vulkánů, kráterů 
a pyroklastických materiálů. Dozvíte se 
i řadu poučných a zajímavých informací 

o sopečné činnosti nejen na Lanzarote.
Výlet začíná ve vesničce Yaiza, snad 
nejkrásnější na ostrově. Odtud se jede 
směrem k západnímu pobřeží k Salinas 
del Janubio – solným polím, kde se 
odpařováním mořské vody dodnes získává 
sůl. Poté zavítáte do Los Hervideros, což 
jsou velkolepé útesy, které vznikly rychlým 

ztuhnutím žhavé lávy v oceánu. Cestou 
zpět se zastavíte ve vinařské oblasti La 
Gería, kde je až povinností ochutnávka 
místních vín v typickém vinném sklípku 
(bodega). Fakultativně možnost projížďky 
na velbloudech.
Návrat je kolem 16. hodiny. V ceně 
výletu je zahrnut oběd.

Nabídka výletů › Lanzarote
Vulkanický ostrov Lanzarote je rájem pro milovníky přírody. Nenechte si ujít unikátní sopečný národní 

park Timanfaya s výjimečnou cestou Ruta de los Volcánes. Na Lanzarote se s námi můžete vypravit také 

za nejkrásnějšími plážemi Kanárských ostrovů. Spoustu zábavy si užijí nejen děti v oblíbených zábavních parcích. 

Vychutnejte si dovolenou na Lanzarote plnými doušky!

Orientační cena pro dospělou osobu  49 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  30 €

Orientační cena pro dospělou osobu  40 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  20 €

Pláže Dunas Fuerteventura

Putování po jižních vulkánech

    Objevte dechberoucí bílé pláže v přírodním 

parku Dunas

    Na výletě v jižní části ostrova vás uchvátí nejen 

fascinující „ohňové hory“ národního parku 

Timanfaya

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23150
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V rámci výletu projdete přes „Údolí 
tisíce palem“, kde leží malé městečko 
Haría, až k Mirador del Río – vyhlídkové 
restauraci navržené místním 
architektem a umělcem Césarem 
Manriquem. Z čtyřsetmetrové výšky 
uvidíte skalnaté pobřeží i malý ostrov 
La Graciosa.
Další velmi zajímavou částí programu 
je návštěva dvou jeskyní. Obě 
jsou součástí jednoho z nejdelších 
vulkanických tunelů na světě. 
Jeskyněmi Jameos del Agua i Cueva de 
los Verdes proudila před pěti tisíci lety 
žhavá láva. Krom toho vás právě tady 
čeká i zvláštní překvapení...
Zpáteční cestu lemují plantáže opuncií, 
kde se pěstuje zvláštní druh mšic, z nichž 
se získává červené přírodní barvivo. 
V ceně výletu je zahrnut oběd.

Podíváte se do pravých indiánských 
teepee ve vesničce Siouxů a uvidíte, 
jak žili indiáni před mnoha lety. 
Čeká vás i šamanova jeskyně, poníci 
a kánoe. Finanční rozpočet vám třeba 
zlepší vlastnoručně vyrýžované zlato ze 
zlatonosné řeky.
Za miniaturními zvířátky se můžete 
podívat na liliputí farmu. Malé poníky, 
kozy, prasátka, králíčky a další zvířata, 
jako hady, chameleony, pouštní psy, 
skunky, velbloudy, koně, bizony nebo 
vzácné bílé tygry, uvidíte právě tady.
Nechybí show s různobarevnými 
papoušky, kteří budou před vašimi 
zraky jezdit autem, na kole, hrát 
košíkovou, nebo dokonce počítat 
a poznávat barvy. Show dravců, kdy 
vám mnoho druhů orlů, supů, sokolů 

a jiných dravců předvede simulaci lovu 
drobného ptactva nebo ryb. 
Show lachtanů a tuleňů, při níž se 

budou smát nejen děti. Partička 
roztomilých, ale i trochu drzých plavců 
vám ukáže, co umí.

Autobus vás nejprve zaveze 
do nejjižnějšího střediska Playa Blanca. 
Z přístavu vyplujete trajektem a asi 
za 30 minut připlujete do přístavu 
Corralejo. Bývalá rybářská vesnička se 
rozrostla v hlavní turistické středisko 
severu. Další část cesty vede přes 
vesničky La Oliva a Tefi a. Z autobusu 
budete moci obdivovat půvab vyprahlé 
sopečné krajiny. Další zastávkou je 
Betancúrie, bývalé hlavní město ostrova, 
kde vás nepřipravíme o možnost 
navštívit kostel Panny Marie a malé 

archeologické muzeum. V závěru ještě 
stačíte poznat Pájaru, Tuineje a Antiguu. 
Při návratu do Corraleja budete projíždět 
oblastí překrásných písečných dun 
a pláží, nejrozsáhlejších na Kanárských 
ostrovech. Pak už vás loď dopraví zpět 
do střediska Playa Blanca, kde na vás 
budou opět čekat autobusy, které vás 
zavezou zpět do hotelu.
Výlet končí po 19. hodině. V ceně je 
zahrnut oběd. Pořadí jednotlivých 
zastávek se může během výletu 
měnit.

Orientační cena pro dospělou osobu  79 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  24,5 €

Orientační cena pro dospělou osobu  18 € (pouze vstupenka)
Orientační cena pro dítě do 12 let  13 € (pouze vstupenka)

Orientační cena pro dospělou osobu  63 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  33 €

Putování severem

Rancho Texas Park

Fuerteventura

   Výlet na sever Lanzarote do bývalého hlavního 

města ostrova Teguise a unikátních jeskyní

   Poznejte živo t na ranči

    V rámci tohoto výletu budete mít možnost poznat 

také severní polovinu druhého největšího ostrova 

kanárského souostroví – Fuerteventury

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Pobytové oblasti › Lanzarote
Costa Teguise

Severně od hlavního města Arrecife vzniklo prázdninové středisko, při jehož 
výstavbě se nejsilněji prosadil vliv Césara Manriquea, jenž kompletně navrhl 
například nákupní středisko a restaurační komplex Pueblo Marinero. Je zde několik 
menších umělých a vulkanických pláží.

1     Hotel Beatriz Costa & Spa cccc str. 168 
2   Aparthotel Club Siroco ccd str. 174
3     Aparthotel El Trebol ccc str. 171 
4   Aparthotel H10 Lanzarote Gardens ccc str. 172
5     Hotel Luabay Lanzarote Beach cccc str. 169
6     Aparthotel Barceló La Galea ccc str. 173 
7     Aparthotel Blue Sea Costa Teguise Beach ccd str. 170

Puerto del Carmen
Playa de los Pocillos
Patnáct kilometrů jihozápadně od hlavního města Arrecife leží největší prázdninové 
centrum Puerto del Carmen, které vzniklo z malé rybářské vesničky a táhne se 
podél dlouhé písečné pláže.

8   Apartmá THB Flora ccc str. 167
9     Aparthotel Relaxia Lanzaplaya ccc str. 165
10    Hotel Lanzarote Village cccc str. 162
11  Aparthotel Costa Mar ccc str. 166
12    Hotel Seaside Los Jameos Playa cccc str. 163
13  Hotel Beatriz Playa & Spa cccc str. 164 

Playa Blanca
Původně rybářská vesnička přerostla 
v posledních letech v oblíbené prázdninové letovisko. Přesto si však Playa Blanca 
zachovala svůj původní charakter. Nejznámější pláží je písečná Playa Dorada.

14  Bungalovy Relaxia Lanzasur Club ccc str. 160
15    Aparthotel Flamingo Beach cccc str. 156
16  Bungalovy Corbeta ccc str. 159
17    Hotel H10 Lanzarote Princess cccc str. 158 
18    Hotel Princesa Yaiza ccccc str. 154 
19    Hotel Dream Gran Castillo ccccc str. 153

Costa Teguise

Puerto del Carmen / Playa de los Pocillos

Playa Blanca

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut

2

4
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11
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18
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pláž Los Charcos

pláž Las Chucharas

pláž Playa de Jablillo

pláž Playa Blanca

pláž Playa Flamingo

pláž Playa Dorada

pláž Playa de los Pocillos

pláž Playa Matagorda

golfové hřiště

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

aquapark

přístav

nákupní zona

Lanza de Golf

19

Marina Rubicon
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Poloha

Přímo na pobřeží v klidné poloze 
na okraji letoviska Playa Blanca. 
Centrum letoviska s četnými nákupními 
a zábavními možnostmi cca 2,5 km. 
Jachetní přístav Marina Rubicon 
s obchody a restauracemi cca 30 minut 
po pobřežní promenádě. 
Vybavení

329 pokojů rozdělených do několika 

budov. Komplex je rozdělen do 2 částí 
spojených podchodem. Vstupní hala 
s recepcí, výtahy, lobby / piano bar, večerní 
bar, restaurace, 2 restaurace à la carte 
(středomořská, gurmánská), konferenční 
sál, kadeřnický salon a obchody. Venku 
3 bazény (mořská voda, 1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, snack bar 
u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky 
a osuškami (zdarma).
Pláž

Známé pláže Playas del Papagayo patřící 
do chráněné přírodní rezervace cca 1 km.
Pokoj

DRS/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů, župan), individuální klimatizace, 
TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa.
DRSVS: viz DRS, výhled na moře.
JS: viz DRS, opticky oddělená obývací 
část pokoje.
SUSVN: viz DRSVS, oddělená ložnice.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
U večeře vyžadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, multifunkční hřiště, 
biliár, stolní tenis. 
Za poplatek: tenisové kurty v sousedním 
hotelu Castillo Papagayo.

Zvláštnosti

Hotel je postaven ve stylu koloniální 
architektury 16. století. Předlohou pro 
stavbu byl mimo jiné hrad Castillo de 
San José, který se nachází v hlavním 
městě ostrova Arrecife.
Zábava

Denní sportovní aktivity, pravidelná 
večerní představení nebo živá hudba.
Pro děti

Bazén se skluzavkami, 2 brouzdaliště, 
hřiště, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 
upravených pro handicapované 
klienty. 
Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.dreamplacehotels.com

  Za poplatek: jacuzzi, sauna, masáže, relaxační procedury
  Vstup od 16 let

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj 
(DRP/DRS/DRSVS): 

 / 
  Junior suite (JS): 

 / 
  Senior suite (SUSVN): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Moderní hotel s možností all inclusive

   Doporučujeme klientům všech věkových kategorií, 

kteří hledají klidnou dovolenou

   V dosahu známých pláží Playas del Papagayo

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (10.30–13.00, 15.00–18.30 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa Blanca Naši klienti hodnotí (102)  4,0
Hotel Dream Gran Castillo ccccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u pobřežní promenády na jihu 
ostrova v letovisku Playa Blanca. 
Centrum a jachetní přístav Marina 
Rubicon s četnými restauracemi, 
bary a kavárnami pouze několik 
minut chůze. 
Vybavení

385 pokojů rozdělených do 2 částí 
oddělených silnicí a spojených hotelovým 
podchodem. Vstupní hala s recepcí, lobby 

bar, piano bar, 3 bufetové restaurace 
(italská, mexická a mezinárodní 
kuchyně), 4 restaurace à la carte 
(japonská, italská, gourmet, španělská), 
6 konferenčních sálů, kadeřnictví, 
obchůdky a butiky, snack bar, 2 bazény 
(mořská a sladká voda, 1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami 
zdarma.
Pláž

Světlá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře Playa Dorada přímo 
u hotelu, přístup po schodech. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, 
trezor, TV/sat., minibar, balkon nebo 
terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRSRE: viz DR, pouze pro dospělé, 

  Dvoulůžkový pokoj
(DR/DRSV/DRSRE/DRSRS): 

  Junior suite (JS/JSSV): 

  Suite (SU/SUSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní hotel s jedinečnou polohou přímo 

u krásné písečné pláže Playa Dorada

   Kvalitní služby a výtečná kuchyně

   Skvělá volba pro páry i rodiny s dětmi, které 

hledají kvalitní ubytování pro všechny členy rodiny

   Krásný výhled na ostrovy Isla de Lobos 

a Fuerteventura

 Oblast Playa Blanca Naši klienti hodnotí (98)  4,7
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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. 22–23

v hlavní budově, snídaně v gourmet 
restauraci Isla de Lobos, denně okruh 
v thalasso centru, sauna, turecké lázně.
DRSRS: viz DRSRE, výhled na moře.
JS: viz DR, prostornější, opticky 
oddělený obývací prostor.
JSSV: viz JS, výhled na moře.
SU: viz DR, oddělený obývací pokoj 
a ložnice.
SUSV: viz SU, výhled na moře.
Stravování

Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení polopenze formou 
bufetu (hlavní, italská nebo mexická 
restaurace) nebo polopenze 
de luxe s možností večeří 
i v restauracích à la carte (vybrané 
menu, nutná rezervace předem) 
a denně doplňovaným minibarem 
(zdarma). U večeře požadováno 
formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty, stolní tenis, 
fi tness, plážový volejbal, squash. 

Zvláštnosti

Nejkrásnější pláže ostrova Playas del 
Papagayo, které jsou součástí chráněné 
přírodní rezervace, cca 4 km.
Zábava

Animační programy, večer denně živá 
hudba.
Pro děti

2 brouzdaliště v hlavní části
(1 s možností klimatizace/vyhřívání). 
Hřiště a miniklub Kikoland (hřiště, 
brouzdaliště, baby klub, miniklub, 
junior klub, divadlo). Dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 

upravených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 
hotelu.
Internet

Zdarma: WiFi ve společných prostorách 
a na pokoji. 
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.princesayaiza.com

  Moderní thalassoterapeutické centrum
  Za poplatek: bazén s mořskou vodou (cca 200 m2), turecké lázně, sauna, fi tness, 
relaxační zóna, různé druhy masáží a hydromasáží, kosmetické procedury
  Vstup od 16 let

Wellness & spa

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u pobřežní promenády na okraji 
letoviska Playa Blanca. Centrum 
s četnými restauracemi, kavárnami, 
bary a obchůdky cca 15 minut chůze 
po pobřežní promenádě. V okolí hotelu 
několik obchodů, restaurací a barů.
Vybavení

305 pokojů, komplex několika 
2patrových budov, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, pizzerie, minimarket, 
konferenční sál, 2 bazény, bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky za poplatek.
Pláž

Světlá písečná pláž Playa Flamingo 

s pozvolným vstupem do moře 
oddělená pobřežní promenádou, 
lehátka a slunečníky za poplatek. 
Nejkrásnější pláže ostrova Playas del 
Papagayo v chráněné přírodní oblasti 
cca 5 km.
Pokoj

AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
obývací místnost (rozkládací pohovka), 
kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, 
kávovar), oddělená ložnice, telefon,
TV/sat., trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa.
Stravování

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

Zdarma: tenis, multifunkční hřiště. 
Zábava

Pravidelné denní animační programy, 
zábavné večery.

  Apartmá (AP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Ve vynikající poloze v těsné blízkosti pláže 

a zároveň oblíbeného letoviska Playa Blanca

   Vhodné pro všechny, kdo hledají dobrou úroveň 

ubytovacích a stravovacích služeb

   Doporučujeme zejména rodinám s dětmi, které 

potěší možnost all inclusive

 Oblast Playa Blanca   Novinka
Aparthotel Flamingo Beach cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

   U nás exkluzivně
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Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.nordotel.es

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne
  Zmrzlina pro děti (10.30–18.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.30–24.00 hod.)  
  1x za pobyt možnost výměny bufetové večeře za večeři v pizzerii

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Centrum letoviska Playa Blanca 
s četnými restauracemi, bary, obchody 
a kavárnami cca 500 m. Možnost 
drobných nákupů v těsném okolí hotelu.
Vybavení

407 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, 2 bary, společenský 
a konferenční sál, obchody, kadeřnictví. 
V zahradě 2 bazény (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 

terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci.
Pláž

Světlá písečná pláž Playa Dorada 
s pozvolným vstupem do moře cca 
300 m, lehátka a slunečníky za poplatek. 
Soustava pláží Playas del Papagayo 
v chráněné přírodní oblasti cca 4 km.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), minilednička 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
DRPV: viz DR, výhled na bazén.
DRX: viz DR, set na přípravu kávy a čaje, 
trepky, župan, trezor (zdarma).
FR: viz DR, prostornější.
SU: viz DR, oddělená ložnice a obývací 
část.
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, zahradní šachy, 
volejbal. 
Za poplatek: tenis, minigolf.

Zábava

Denní animace, pravidelně večerní 
zábavný program.
Pro děti

Brouzdaliště s malou skluzavkou, hřiště, 
miniklub (4–8 let), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 
upravených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu 
včetně upraveného vstupu do bazénu. 
Internet

Zdarma: WiFi v lobby, v pokojích DRX. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.h10.es

  Dvoulůžkový pokoj (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRPV/DRX): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

  Suite (SU): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní hotel určený pro klienty, kteří chtějí 

skloubit odpočinek se zábavou

   Výhodná poloha v dosahu živého centra i pláže 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně (10.30–12.30 hod.)
  Lehký snack, zmrzlina (15.30–18.30 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (11.00–01.00 hod., 
servírované nápoje za poplatek) 

Program all inclusive

 Oblast Playa Blanca Naši klienti hodnotí (104)  4,3
Hotel H10 Lanzarote Princess cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23 159

Poloha

V klidné poloze na okraji letoviska 
Playa Blanca. Centrum s četnými 

restauracemi, kavárnami, bary 
a obchůdky cca 1 200 m.
Vybavení

90 přízemních bungalovů, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, pizzerie, kavárna, 
bar, společenská místnost s TV/sat., 
minimarket, 3 bazény (2 s mořskou 
vodou, možnost klimatizace/vyhřívání), 
bar u bazénu, terasa s lehátky 
a pergolami zdarma.

Pláž

Světlá písečná pláž Playa Dorada 
s pozvolným vstupem do moře 
cca 800 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek. Několikrát denně spojení 
hotelovým autobusem (zdarma).
Pokoj

DRS/DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), obývací místnost, oddělená 
ložnice, telefon, TV/sat., minilednička, 
trezor (za poplatek), terasa.
DRX: viz DR, ložnice oddělená pouze 
opticky, klimatizace.
JS: viz DR, klimatizace, kávovar, 
mikrovlnná trouba.
Stravování

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

Zdarma: minigolf a stolní tenis. 
Za poplatek: tenis, biliár, půjčovna kol. 

Zábava

Pravidelné denní animační programy, 
zábavné večery.
Pro děti

Brouzdaliště, 2 vodní skluzavky, hřiště, 
animace, miniklub (4–11 let), 
dětská postýlka na vyžádání
(zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.blueseahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRP/DRS/DRX): 
 / 

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 (10) let

Nabízené pokoje

   Klidný hotel uprostřed rozhlehlé zahrady 

s příjemnou atmosférou

   Vhodné zejména pro rodiny s dětmi, které potěší 

vodní skluzavky

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Lehký snack, bagety v průběhu celého dne (10.30–23.00 hod.)
  Káva, čaj, zákusek a zmrzlina pro děti (16.00–18.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.30–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Playa Blanca Naši klienti hodnotí (108)  4,4
Bungalovy Corbeta ccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 800 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné poloze na okraji letoviska 
Playa Blanca. Centrum s četnými 
restauracemi, kavárnami, bary, 
obchůdky a místním přístavem 
cca 900 m. Několik restaurací, barů 
a možnost drobných nákupů v blízkosti 
hotelu.
Vybavení

226 pokojů rozmístěných v přízemních 
bungalovech. Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar, 2 bazény (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, snack bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci (výměna 
za poplatek). Aquapark (za poplatek) 
s několika skluzavkami, bazénem 
s umělými vlnami a línou řekou.

Pláž

Světlá písečná pláž Playa Flamingo 
s pozvolným vstupem do moře 
cca 300 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek. Nejkrásnější pláže ostrova 
Playas del Papagayo v chráněné 
přírodní oblasti cca 5 km.
Pokoj

BG/BGP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
obývací místnost s kuchyňským koutem 
(kávovar, toaster), oddělená ložnice, 
telefon, TV/sat., trezor (za poplatek), 
terasa.
BGW: viz BG, volný vstup do aquaparku.
Stravování

Viz program all inclusive. U večeře 
vyžadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness. 
Za poplatek: masáže, sauna, turecké 
lázně, aquapark.
Zábava

Pravidelné denní animační programy, 
příležitostně zábavné večery.

  Bungalov (BG/BGP/BGW): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Příjemný klubový hotel v blízkosti pláže i centra

   Vhodné pro rodiny s dětmi a všechny, kdo chtějí 

svoji dovolenou strávit aktivně

   Součástí hotelu nově postavený aquapark

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Bungalovy Relaxia Lanzasur Club ccc

   Promo pokoje
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Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.relaxia.net

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Lehký oběd formou bufetu v baru u bazénu
  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina pro děti
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.) 

Program all inclusive

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23162

Poloha

V klidné části oblíbeného letoviska 
Puerto del Carmen. V okolí několik 
obchodů, restaurací a barů. Rušné 

centrum letoviska cca 2 km (spojení 
linkovým autobusem, zastávka 
v blízkosti hotelu). 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), jacuzzi, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti 
kauci.
Pláž

Široká a dlouhá písečná pláž Playa 

de los Posillos oddělená pouze pobřežní 
promenádou, lehátka a slunečníky 
za poplatek.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), minilednička, balkon nebo 
terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

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

Zdarma: fi tness, stolní tenis, sporty 
v rámci animačních programů. 
Za poplatek: tenis, biliár, masáže, 
sauna.
Zábava

Denní i večerní animační programy.

Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, animace, miniklub, 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 
upravených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.hibiscus-hotels.com

  Dvoulůžkový pokoj 
(DR/DRP/DRSV): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Velmi oblíbený a příjemný hotelový komplex 

v blízkosti krásné pláže Playa de los Posillos

   Doporučujeme zejména pro rodinnou dovolenou 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack v baru u bazénu (15.30–17.00 hod.)
  Káva, čaj, zákusek a zmrzlina (15.30–17.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (11.00–24.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Puerto del Carmen Naši klienti hodnotí (107)  4,4
Hotel Lanzarote Village cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

   U nás exkluzivně

   Promo 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. 22–23

Poloha

Přímo u pobřežní promenády. 
V blízkosti hotelu několik obchodů, barů 
a restaurací. Rušné centrum letoviska 
Puerto del Carmen s restauracemi, 
obchůdky a bary cca 4 km (spojení 
linkovým autobusem nebo taxi, 
zastávka přímo u hotelu).
Vybavení

530 pokojů, hlavní budova a několik 
vedlejších budov. Vstupní hala 
s recepcí, piano bar, bar, restaurace, 

obchod, knihovna, konferenční sál 
a kadeřnictví. V zahradě 2 bazény, bar 
u bazénu a terasa s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma.
Pláž

Široká písečná pláž Playa de los 
Pocillos s pozvolným vstupem do moře 
oddělená pobřežní promenádou, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

DRX0: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, rádio, 
TV/sat., trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa, v přízemí, omezený výhled.
DRY0: viz DRX0, 1.–2. patro, výhled 
do zahrady, na bazén nebo strana k moři. 
FR: viz DRY0, prostornější. 
JS: viz DRY0, opticky oddělená obývací 
část, set na přípravu kávy a čaje.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: lukostřelba, šipky, stolní
tenis, aerobik, sauna, minigolf 
a fi tness. 
Za poplatek: 4 tenisové kurty, 2 kurty 
na squash, tenisová škola, kulečník, 
kurzy potápění na pláži, masáže.
Zábava

Pravidelné denní animační a večerní 
zábavné programy, živá hudba.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, miniklub a dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 

upravených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.los-jameos-playa.de

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících a léčebných procedur, 
ichtyoterapie
  Vstup od 12 let

  Dvoulůžkový pokoj (DRX0/DRY0): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Jeden z nejznámějších hotelů na Lanzarote 

s výjimečnou atmosférou a výtečnou kuchyní

   Vhodné pro náročné klienty, kteří hledají jak 

aktivní dovolenou, tak odpočinek

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (13.00–15.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (11.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

Wellness & spa

 Oblast Puerto del Carmen Naši klienti hodnotí (101)  4,6
Hotel Seaside Los Jameos Playa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 50 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u pobřežní promenády 
na okraji letoviska Puerto del Carmen. 
Obchůdky a restaurace v bezprostřední 
blízkosti hotelu. Centrum střediska 
cca 5 km (spojení linkovým
autobusem). 
Vybavení

404 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, terasa s kavárnou, 
pizzerie, TV místnost, kadeřnictví, 
obchody, konferenční sál. Venku 
2 bazény (mořská voda, 1 s možností 

klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci.
Pláž

Dlouhá písečná pláž Matagorda 
s pozvolným vstupem do moře oddělena 
pouze pobřežní promenádou. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., minibar 
(za poplatek), trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa.
JS: viz DR, prostornější.
Stravování

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

Zdarma: fi tness, tenis, minigolf, šipky, 
stolní tenis. 
Za poplatek: biliár.

Zvláštnosti

Vzhledem k blízkosti letiště možný 
občasný hluk letadel.
Zábava

Denní i večerní animační programy, 
večer živá hudba.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 
upravených pro handicapované klienty.

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.beatrizhoteles.com

   Vhodné pro rodiny s dětmi a všechny klienty, 

kteří chtějí svoji dovolenou strávit aktivně

   Pláž Matagora je oddělena pouze promenádou

Hotel Beatriz Playa & Spa cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

 Oblast Puerto del Carmen Naši klienti hodnotí (117)  4,3

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

  Za poplatek: bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, sauna, pára, různé 
druhy léčebných a kosmetických procedur
  Vstup od 13 let

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj, zákusek
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)  

Program all inclusive

Wellness & spa

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23164

   Promo 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. 22–23 165

Poloha

V mírném kopci v postranní uličce 
letoviska Puerto del Carmen. Pobřežní 
promenáda a živé centrum letoviska 
pouze několik minut chůze. Nákupní 
centrum Atlantico cca 100 m.
Vybavení

168 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

restaurace, bazén (možnost 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci.
Pláž

Dlouhá písečná pláž Playa del Carmen 
s pozvolným vstupem do moře 
cca 200 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek.
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, oddělená 
ložnice, telefon, TV/sat. (za poplatek), 
trezor (za poplatek), balkon nebo
terasa.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze formou bufetu.

Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: biliár.
Zábava

Příležitostně zábavné večery. 
Pro děti

Bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), 
hřiště, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 
upravených pro handicapované 
klienty.

Internet

Zdarma: WiFi u recepce. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.relaxia.net

  Apartmá (AP/APP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Klidné a romantické okolí hotelu

   Pro děti pobyt zdarma

   V dosahu golfového hřiště

   V blízkosti krásná písečná pláž

   Cenově výhodná nabídka

 Oblast Puerto del Carmen Naši klienti hodnotí (126)  4,6
Aparthotel Relaxia Lanzaplaya ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 200 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje
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Poloha

V klidné části letoviska Puerto del 
Carmen. Pobřežní promenáda vedoucí 
do rušného centra Puerto del Carmen 
(cca 4 km) cca 200 m. V blízkosti hotelu 
nákupní centrum s možností drobných 
nákupů. 
Vybavení

Hlavní budova a v kopci terasovitě 

rozmístěné 3patrové bloky. Vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bar, minimarket, 
bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), 
jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma.
Pláž

Široká a dlouhá písečná pláž Playa 
de los Pocillos cca 200 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

AP1/APP: koupelna/WC, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem, oddělená 
ložnice, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení plné penze plus 
s vybranými nápoji během jídel.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, šipky. 
Za poplatek: biliár, masáže, půjčovna 
kol.
Zábava

Animační program. 
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, minidisko, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.lanzarote-costamar.com

   Ideální poloha v blízkosti oblíbené pláže 

Playa de los Pocillos

   Doporučujeme zejména rodinám s dětmi a všem 

klientům hledajícím klidnější dovolenou

Aparthotel Costa Mar ccc

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 200 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

  Apartmá s 1 ložnicí (AP1/APP): 
 / 

  Apartmá se 2 ložnicemi (AP2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Oblast Puerto del Carmen Naši klienti hodnotí (97)  4,0

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23166
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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. 22–23 167

Poloha

Komplex na okraji střediska Puerto del 
Carmen cca 500 m od živého centra 
s množstvím obchodů, restaurací, barů 

a kaváren. V blízkosti hotelu menší 
obchůdky pro drobné nákupy.
Vybavení

7 dvoupatrových budov, 205 apartmá, 
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
minimarket a kadeřnictví. V zahradě 
bazén, bar u bazénu a terasa s lehátky 
zdarma.
Pláž

Nejbližší písečná pláž cca 800 m, světlá 
písečná pláž Playa Grande s pozvolným 
vstupem do moře cca 1 300 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.

Pokoj

ST: koupelna/WC, kuchyňský kout, 
mikrovlnná trouba, TV/sat. (za poplatek), 
telefon, trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa.
AP1/APP: viz ST, navíc oddělená
ložnice. 
AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice. 
Stravování

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

Za poplatek: stolní tenis, biliár.
Zábava

Pravidelné denní animační a večerní 
zábavné programy.

Pro děti

Brouzdaliště, miniklub, hřiště, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.thbfl ora.com

  Studio (ST): 

  Apartmá s 1 ložnicí (AP1/APP): 
 / 

  Apartmá se 2 ložnicemi (AP2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Možnost programu all inclusive

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Příznivá cena v poměru ke kvalitě

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Snack během dne (10.30–12.00, 15.30–18.00 hod.)
  Zmrzlina (10.30–18.30 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Puerto del Carmen Naši klienti hodnotí (85)  4,1
Apartmá THB Flora ccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 800 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné lokalitě cca 900 m od centra 
prázdninového střediska Costa Teguise 
a pláže Playa de las Cucharas. 
Vybavení

350 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
panoramatické výtahy, několik barů, 

kavárna, restaurace, 2 restaurace 
à la carte (italská a mexická kuchyně), 
společenské prostory, obchůdky, 
konferenční místnosti. V zahradě 
3 bazény s mořskou vodou (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), vířivka, bar 
a snack bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
Pláž

Písečná pláž Playa de las Cucharas 
s pozvolným vstupem do moře cca 
900 m (hotelový minibus zdarma). 
Lehátka a slunečníky za poplatek.
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar 
(za poplatek), telefon, trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
JS: viz DR, oddělený obývací prostor, 
druhá toaleta.
Stravování

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

Zdarma: šipky, zahradní šachy, stolní 
tenis, tenis, squash, fi tness, minigolf. 

Za poplatek: biliár, 18jamkové golfové 
hřiště Golf Costa Tequise cca 2,5 km.
Zábava

Denní animační programy (sport, hry), 
večerní zábavné programy nebo večery 
s živou hudbou.
Pro děti

Bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), 
hřiště, miniklub (4–12 let), minidisko, 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.
Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www. hotelesipv.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Možnost programu all inclusive

   Rozsáhlé wellness & spa centrum

   Panoramatický výhled na Costa Teguise

   Hotel vhodný pro klidnou dovolenou

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Teplý a studený snack, zákusky, zmrzlina (11.00–19.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.) 
  Thalassookruh 1x denně zdarma (6x týdně)

Program all inclusive

 Oblast Costa Teguise Naši klienti hodnotí (103)  4,2
Hotel Beatriz Costa & Spa cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 900 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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  Za poplatek: rozsáhlé thalassoterapeutické centrum s bazény s mořskou 
vodou (velký thalassookruh), vířivé koupele, sauna, pára, léčebné a zkrášlovací 
procedury, různé druhy masáží

  Vstup od 12 let

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. 22–23

Poloha

Přímo u pobřežní promenády v centru 
letoviska Costa Teguise. V okolí 
obchody, restaurace, bary a kavárny.
Vybavení

237 pokojů, komplex několika 
sousedících budov, vstupní hala 
s recepcí, výtah (pouze v hlavní budově), 
restaurace, tematická restaurace 
(španělská, mexická kuchyně), bar 

a minimarket. Venku bazén (možnost 
klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci.
Pláž

Široká písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře Playa de las 
Cucharas cca 100 m po pobřežní 
promenádě, lehátka a slunečníky 
za poplatek.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), minibar, varná konvice 
na vyžádání (zdarma), balkon nebo 
terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRS: viz DR, prostornější, kuchyňský 
kout s mikrovlnnou troubou.
DRSVS: viz DRS, výhled na moře.
JSSV: viz DRSV, prostornější obývací 
část pokoje.
Stravování

Viz program all inclusive. U večeře 
vyžadováno formální oblečení.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis. 
18jamkové golfové hřiště cca 2 km. 
Zábava

Pravidelné denní a večerní animační 
a zábavné programy.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma). 
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 
upravených pro handicapované klienty.
Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX.

www.luabay.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 

  Dvoulůžkový pokoj superior 
(DRS/DRSVS): 

 / 
  Junior suite (JSSV): 

 /  / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Moderní, kompletně zrenovovaný hotel 

s vynikající polohou v blízkosti pláže i centra

   Vhodné pro klienty všech věkových skupin, kteří 

chtějí kombinovat odpočinek se zábavou

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně
  Lehký snack a zmrzlina během dne (10.00–18.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.) 

Program all inclusive

Hotel Luabay Lanzarote Beach cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 100 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Pokoj superior

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Oblast Costa Teguise Naši klienti hodnotí (96)  4,5

169



L
a

n
za

ro
te

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23170

 

Poloha

V centru střediska Costa Teguise 
s četnými obchodními a zábavními 
možnostmi. 
Vybavení

114 apartmá, vstupní hala s recepcí, 
směnárna, lobby bar, restaurace 

s terasou. V zahradě 2 bazény, 
bar u bazénu a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma.
Pláž

Menší písečná pláž Le Jablillo jen přes 
zahradu, známá dlouhá pláž Playa 
de las Cucharas cca 700 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

AP1: koupelna/WC, obývací pokoj 
kombinovaný s kuchyňským koutem, 
oddělená ložnice, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), balkon nebo
terasa. Vysoušeč vlasů a plážové
osušky k dispozici za poplatek.
AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice. 
Stravování

Bez stravování. Možnost dokoupení 
polopenze formou bufetu nebo all 
inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: biliár, tenis, stolní tenis, 

18jamkové golfové hřiště
cca 3 km. 
Zábava

Animační programy pro děti 
i dospělé.
Pro děti

Brouzdaliště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.blueseahotels.com

  Apartmá s 1 ložnicí (AP1): 
 / 

  Apartmá se 2 ložnicemi (AP2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

   Svým vybavením a zaměřením je hotel vhodný 

zejména pro rodiny s dětmi

   Možnost programu all inclusive 

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Lehký snack (13.00–15.00 hod.)
 Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–22.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Costa Teguise  Novinka
Apartmá Blue Sea Costa Tequise Beach ccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

V centru střediska Costa Teguise 
s četnými obchodními a zábavními 
možnostmi. 

Vybavení

226 apartmá ve 3 podlažích, vstupní 
hala s recepcí, trezory (za poplatek), 
směnárna, restaurace, čistírna. 
V zahradě 2 bazény, bar u bazénu 
a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma.
Pláž

Světlá písečná pláž Playa de las 
Cucharas s pozvolným vstupem 

do moře cca 400 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů za poplatek), obývací pokoj 
kombinovaný s kuchyňským koutem, 
oddělená ložnice, klimatizace, telefon, 
TV/sat., trezor (za poplatek), balkon
nebo terasa. 
Stravování

Bez stravování. Možnost dokoupení 
all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: multifunkční hřiště, v rámci 
animace volejbal, vodní pólo, šipky aj.
Za poplatek: stolní tenis, biliár, minigolf, 
vodní sporty na pláži, 18jamkové 
golfové hřiště cca 3 km. 
Zábava

Denní i večerní animační a zábavné 
programy, disko bar.
Pro děti

Bazén se skluzavkami, hřiště, minidisko, 
židličky, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).

Internet

Za poplatek: LAN v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.apartamentoseltrebol.com

  Apartmá (AP/APP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Výhodná poloha v blízkosti pláže i centra

   Svým vybavením a zaměřením je hotel vhodný 

zejména pro rodiny s dětmi

  Bazén se skluzavkami pro děti

  Možnost programu all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (10.00–23.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.30 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Costa Teguise  Novinka
Aparthotel El Trebol ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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   Promo pokoje
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Poloha

V centru střediska Costa Teguise 

s četnými obchodními a zábavními 
možnostmi. 
Vybavení

220 apartmá, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, snack bar, společenská 
místnost s TV/sat., 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
bar u bazénu, terasa s lehátky zdarma.

Pláž

Světlá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře Playa de las Cucharas 
cca 150 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek.
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC, obývací pokoj 
kombinovaný s kuchyňským koutem, 
oddělená ložnice, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), balkon nebo
terasa. 
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, multifunkční hřiště. 
Za poplatek: tenis, biliár, 18jamkové 
golfové hřiště cca 5 km, aquapark 
Costa Teguise cca 3 km.
Zábava

Animační program během dne, 
pravidelné večerní zábavné 
programy.

Pro děti

Brouzdaliště s dětskou skluzavkou 
(možnost klimatizace/vyhřívání), hřiště, 
animace, baby klub (1/2–4 roky), 
miniklub (4–12 let), minibufet, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání několik pokojů speciálně 
upravených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.
Internet

Za poplatek: internetový koutek, WiFi 
ve společných prostorách.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.h10hotels.com

  Apartmá (AP/APP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený hotel s výtečnou polohou v blízkosti 

pláže i živého centra Costa Teguise

   Svým vybavením a zaměřením vhodný zejména 

pro mladší klienty a rodiny s dětmi

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně (10.30–12.30 hod.)
  Lehký snack (12.30–15.00 hod.)
  Káva, čaj, zákusek a zmrzlina (15.30–18.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Costa Teguise Naši klienti hodnotí (110)  4,4
Aparthotel H10 Lanzarote Gardens ccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 150 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

U pobřežní promenády přímo v centru 
letoviska Costa Teguise. Restaurace, 
obchody, bary a kavárny pouze několik 
minut chůze.
Vybavení

256 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

restaurace, bar, společenská místnost 
s TV/sat., supermarket, 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma.
Pláž

Světlá písečná pláž Playa de las 
Cucharas s pozvolným vstupem do moře 
cca 150 m po pobřežní promenádě, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
Pokoj

ST: koupelna/WC, obývací místnost 
kombinovaná s kuchyňským koutem 
a ložnicí, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
STSV: viz ST, výhled na moře.
AP: viz ST, oddělená obývací část 
a ložnice.
APSV: viz AP, výhled na moře.
APSVS: viz APSV, zcela renovované.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: biliár, 18jamkové golfové 

hřiště cca 4 km, aquapark Costa 
Teguise cca 2,5 km.
Zábava

Pravidelné denní a večerní animační 
a zábavné programy.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–12 let), 
minidisko, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma). 
Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: internetový koutek a WiFi 
v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.barcelo.com

  Studio (ST/STSV): 
 / 

  Apartmá (AP/APSV/APSVS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní aparthotel ve výborné poloze přímo 

v centru Costa Teguise

   Krásná písečná pláž Playa de las Cucharas pouze 

pár kroků od hotelu

   Doporučujeme zejména rodinám s dětmi

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (12.00–13.30, 15.00–16.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Costa Teguise Naši klienti hodnotí (114)  4,4
Aparthotel Barceló La Galea ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 150 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na okraji letoviska Costa Teguise. 
Centrum s obchody, restauracemi, bary 
a dalšími možnostmi zábavy cca 500 m. 
V okolí možnost drobných nákupů.
Vybavení

175 apartmá, recepce, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, herna, 
minimarket. Venku bazén, bar u bazénu, 

terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 
Část Serenity s druhým bazénem pouze 
pro dospělé.
Pláž

Menší světlá písečná pláž Playa de los 
Charcos cca 300 m, větší pláž Playa 
de las Cucharas cca 500 m. Lehátka 
a slunečníky za poplatek.
Pokoj

AP1: koupelna/WC, obývací místnost 
kombinovaná s kuchyňským koutem, 
oddělená ložnice, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
AP1PV: viz AP1, výhled na bazén.
AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.
AP2PV: viz AP2, výhled na bazén.
AP1PVS: viz AP1PV, zrenovované, pouze 
pro dospělé.
AP2PVS: viz AP1PVS, 2 oddělené 
ložnice.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze formou bufetu nebo 
all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: multifunkční hřiště, stolní tenis 
a šipky. 
Za poplatek: biliár, tenis a minigolf,

18jamkové golfové hřiště cca 6 km, 
aquapark Costa Teguise cca 3,5 km.
Zábava

Denní i večerní animační programy, 
diskotéka.
Pro děti

2 brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
animace, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Pro handicapované

Společenské prostory hotelu jsou 
přizpůsobeny pro handicapované 
klienty, pokoje však nejsou speciálně 
upraveny.
Ofi ciální třída

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.clubsiroco.com

  Apartmá s 1 ložnicí
(AP1/AP1PV): 

 / 
  Apartmá se 2 ložnicemi
(AP2/AP2PV): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Klubový hotel s rodinnou atmosférou v blízkosti 

písečné pláže i centra Costa Teguise

   Vhodné zejména pro méně náročné klienty 

a rodiny s dětmi

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

Aparthotel Club Siroco ccd

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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 Oblast Costa Teguise Naši klienti hodnotí (134)  4,4
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  Chráněná přírodní oblast na severu 
ostrova s dunami evokujícími 
opravdovou poušť

  Duny se rozkládají na ploše 20 km2, 
rozsáhlé pláže v této oblasti jsou 
z bílého písku

  Malé horské městečko 
ve vnitrozemí ostrova s katedrálou 
a restaurovaným centrem
  Dříve hlavní město ostrova

  Nejkrásnější pláž Evropy, kde je 
koupání skutečným požitkem
  Je součástí soustavy pláží, 
které společně tvoří nejdelší, 
třicetikilometrovou pláž v Evropě

  Liduprázdná pláž na západním 
pobřeží, jedna z nejkrásnějších 
na ostrově, vhodná pro dlouhé 
procházky 
  Nad pláží stojí na úbočí hory 
tajemná vila Winter

  Zoo park o rozloze 800 000 m2 
s více než 250 druhy zvířat

  Oblíbené vystoupení lachtanů

  Nejhezčí rybářská vesnička ostrova 
s domky nalepe nými na skaliscích

  Nedaleko vesnice je možno 
obdivovat pečlivě udržo vaný maják 
z 18. století

  Přístav na jihu ostrova s rušnou 
hlavní třídou a jachtařským zálivem
  Leží u dlouhé pláže Butihondo ze 
žlutého písku

  Typické větrné mlýny ze 17. a 18. 
století se nacházejí po celém ostrově
  Jedním z nejzachovalejších mlýnů je 
molino ve vesničce Antigua – je zde 
i malé muzeum a prodejna ručně 
vyráběných krajek a výšivek

Poznejte to nejkrásnější
› Fuerteventura

Duny El JableBetancuriaPlaya Sotavento

Playa Cofete Oasis Park Las PlayitasMorro Jable

Molinos a molinas

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Corralejo
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+
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Náš názor

Fuerteventura se svými nekonečnými plážemi, blankytným mořem a slunečným 
počasím každoročně přitahuje velké množství turistů. Pláže na ostrově jsou pokryté 
zlatavým či bílým pískem. Voda je charakteristická svou azurovou barvou a její 
teplota celoročně dosahuje 20–22 stupňů Celsia. Dobrodružnější povahy mohou 
na dovolené obdivovat kouzlo místních vesniček, všudypřítomných větrných mlýnů 
nebo chráněných přírodních rezervací, kterých je na ostrově celkem 13.

Charakteristika destinace

Fuerteventura má včetně přilehlého ostrova Lobos rozlohu 1 660 km2 a je stejně 
jako ostatní Kanárské ostrovy vulkanického původu. Ostrov je rozdělen na dvě části, 
které jsou od sebe odděleny 5 km širokou šíjí La Pared (Istmo de la Pared). Rozdělení 
pochází z dávné historie, kdy existovala dvě království – Maxorata a Jandía.

Hospodářství bylo po dlouhá léta založeno na zemědělství. Problémem byl však 
nedostatek vody. V 19. století se na ostrově začala pěstovat rostlina obsahující sodu 
pro výrobu mýdla. Na opunciích se pěstovaly mšice červce nopálového (košenila – 
cochinilla) a z jeho samiček se poté vyrábělo červené barvivo, které se používalo 
v textilním průmyslu a uměleckém malířství. Dnes jsou nejdůležitější plodinou 
na ostrově rajčata. Dříve byl důležitým zdrojem obživy místních obyvatel rybolov 
a chov koz, dnes už se ale obojí dostává do pozadí. Hlavním článkem hospodářství 
je cestovní ruch.

Zajímavá místa

Duny v Corraleju byly vyhlášeny národním parkem. Jedná se o fascinující pouštní 
krajinu na severu, kde bílou barvu písku a červenou barvu skal perfektně doplňuje 
sytá modř moře. Najdete tu kilometry mírně zvlněného písku a nekonečné ticho. 
Na jihu jsou ohraničeny masivem Montaña Roja.

Velmi zajímavým místem k návštěvě je vesnice Pájara. Jedná se o obec afrického 
rázu, která je na ostrov nezvykle zelená. Hlavním lákadlem je Iglesia de Nuestra 

› Fuerteventura

Azurové moře s nekonečnými plážemi

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23176
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Señora de la Regla ze 17. století. Portál kostelíku se velmi podobá aztéckým 
památkám v Mexiku. Předpokládá se, že autorem portálu byl Majoreňo, který právě 
v Mexiku nějaký čas pobýval a podobné stavby blíže poznal.

Praktické tipy

Pokud se na Fuerteventuře vydáte na nákupy suvenýrů, určitě zavítejte na některou 
z tržnic. V Corraleju na trzích můžete nakupovat vždy v pondělí a v pátek dopoledne. 
V Caletě de Fuste se trh koná jednou týdně každou sobotu. Na poloostrově Jandía 
v městečku Morro Jable trhy probíhají každý čtvrtek a v Costa Calmě ve středu 
a v neděli. Nakoupit si zde můžete i dřevěné sošky pocházející z Afriky.

Na ostrově jsou ideální podmínky pro surfování. Na své si přijdou úplní začátečníci 
i zkušení surfaři. Příznivý vítr přeje i windsurfi ngu. Pokud tyto sporty neovládáte, 
můžete si vybrat z nejednoho školicího střediska, které vás základům naučí. 

Například pláž Playa Sotavento je rájem nejen surfařů, ale i milovníků podmořského 
života, protože potápět se lze již několik metrů od břehu. Vane tu většinou příjemný 
teplý vítr ze západu.

Rodinná dovolená (zábava)

Nezapomenutelný zážitek pro celou rodinu na vás čeká v Oasis Parku. Nadšeni 
budou i milovníci fauny a fl óry. Park o rozloze 800 000 m2 v sobě skrývá zoo 
s více než 250 druhy zvířat a největší kaktusovou zahradu v Evropě s více než 
28 000 exempláři. V zoo můžete vidět třeba velbloudy, slony, žirafy, zebry, opice, 
plameňáky, různé druhy ptáků a plazů a zhlédnout čtyři vystoupení. Na programu je 
vystoupení lachtanů, během něhož můžete obdivovat jejich akrobatické kousky, a pokud 
si sednete do první řady, čeká vás od lachtana i jedna mokrá pusa. Papouščí show 
zase slibuje spoustu legrace, obdiv a zároveň respekt ve vás vzbudí nálety divokých 
ptáků a určitě neodoláte pohlazení hada nebo krokodýla. Každou neděli dopoledne se 
koná v prostorách Oasis Parku zemědělský trh, který nabízí ovoce, zeleninu, kozí sýr, 
marmelády, mojo omáčky a typické ruční výrobky od místních umělců.

Teplota vody a vzduchu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Během celodenního výletu navštívíte 
vesničku Pájara, kde si prohlédnete 
kostel Iglesia de Nuestra Señora de 
la Regla ze 17. století s krásným 
aztéckým portálem. Z Pájary výlet 

pokračuje serpentinami mezi 
vysokými kopci do městečka 
Betancuria, prvního hlavního města 
na ostrově a také historického jádra 
ostrova. V Betancurii je kostel 

z 18. století, archeologické muzeum 
a dům Santa Maria. Potom si už 
vychutnáte pohled na vyhlídce Morro 
Velosa. Cesta bude pokračovat dále 
přes vesničku Tefi a s původními domy 
kolem posvátné hory Tindaya až 
do severní části ostrova. Z městečka 
Corralejo se můžete potěšit 

nádherným výhledem na sousední 
ostrovy Lanzarote a Lobos a užít si 
krátkou přestávku na bílých písečných 
dunách. V rámci výletu nahlédnete 
také do fabriky na zpracování aloe 
vera. Oběd se podává v typické 
kanárské restauraci a je zahrnut 
v ceně výletu.

V rámci tohoto výletu vás čeká 
návštěva národního parku Timanfaya, 
jehož celou plochu pokrývá 
sopečná půda, a vy v několika 
praktických ukázkách dostanete 
důkaz, že je ostrov stále aktivní. 

Projedete vesničkou Yaiza, která 
byla vyhlášena nejkrásnější vesnicí 
ve Španělsku. Ve vinařské oblasti 
La Gería se seznámíte s unikátním 
pěstováním vína v lávovém štěrku 
a nebude chybět ani jeho ochutnávka 

v typickém vinném sklípku. Cesta 
pokračuje na sever a vy budete svědky 
postupně se měnící tváře krajiny. 
Dorazíte do údajně nejzelenějšího 
místa na ostrově, do městečka 
Haría. Následuje prohlídka jeskyně 

Jameos del Agua vzniklé při výbuchu 
nedalekého vulkánu a přebudované 
známým lanzarotským umělcem 
a architektem Césarem Manriquem. 
Oběd se podává v typické kanárské 
restauraci a je zahrnut v ceně výletu.

Fakultativní výlety › Fuerteventura
Typická kanárská městečka, přírodní krásy, zábavní parky i dobrodružné safari. To a mnohem víc můžete poznat 

v rámci našich výletů na Fuerteventuře. Pokud by vám nestačila Fuerteventura, můžete navštívit také okolní ostrovy 

Lanzarote a Lobos. Užijte si na Fuerteventuře dovolenou plnou zážitků!

Orientační cena pro dospělou osobu  1 190 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let  600 Kč

Orientační cena pro dospělou osobu  79 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  40 €

Gran Tour – okruh ostrovem Fuerteventura

Lanzarote

    Tento výlet nabízí nejlepší příležitost, jak poznat 

tento překrásný ostrov, který se pyšní nádhernými 

plážemi a jedinečnými přírodními scenériemi

   Jeden z nejoblíbenějších výletů na sousední 

ostrov Lanzarote, jenž se v minulosti potýkal 

s řadou sopečných erupcí

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23178
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Na vyhlídce Roque del Moro budete 
okouzleni velkolepým výhledem 
na nejkrásnější pláž na ostrově, 
širokou a osamělou Playa Cofete. Nad 

touto písečnou pláží stojí záhadná vila 
Winter, postavená během 2. sv. války 
na rozkaz generála Wintera, kterou 
budete moci navštívit. 

V těchto místech můžete také 
narazit na ojedinělé kaktusovité 
rostliny Cardón de Jandía, které 
patří k botanickým raritám ostrova. 
Na nejjižnějším cípu ostrova, 
ve vesničce El Puertito de la Cruz, 
necelý kilometr od majestátního 
majáku, je pro vás přichystán oběd. 

V této vesničce žije jen 15 stálých 
obyvatel. Překvapí vás také spousta 
na první pohled opuštěných 
domečků a karavanů, které ale 
využívají ostrované jako víkendové 
a dovolenkové ubytování. 
Pokud by se vám zachtělo džíp řídit, 
nezapomeňte si řidičský průkaz.

Po vyzvednutí z hotelů budete 
dopraveni do přístavu Corralejo, 
kde kotví katamarán Celia Cruz 
s proskleným dnem, což vám umožní 
během celé cesty obdivovat krásy 
podmořského světa. Nejdříve loď 
zakotví v bezprostřední blízkosti ostrova 
Lanzarote, u pláže Playa Papagayo, kde 

bude čas na koupání nebo na vodní 
sporty. Následuje oběd přímo na palubě 
lodi a zastávka na kouzelném ostrůvku 
Lobos s nedotčenou přírodou, kde je jen 
jediná obydlená vesnička El Puertito, 
v níž žije hrstka původních obyvatel. 
V blízkosti vesničky je krásná pláž Playa 
de la Caleta.

Orientační cena pro dospělou osobu  59 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  43 €

Orientační cena pro dospělou osobu  50 €
Orientační cena pro dítě do 12 let  25 €

Jeep Cofete

Lodní výlet na tři ostrovy

   Pokud milujete dobrodružství, je pro vás tento 

výlet to pravé! 

   Užijete si den plný volnosti a objevíte divokou 

krajinu jižní části ostrova v terénním voze

    Celodenní výlet lodí, který nabídne pohled na tři 

různé Kanárské ostrovy – písečnou Fuerteventuru, 

vulkanické Lanzarote a malé chráněné přírodní 

rezervace ostrůvku Lobos

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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 › Fuerteventura

Playa del Esquinzo

Asi osm kilometrů severně od Morro Jable se nachází Playa del Esquinzo, velmi 
klidná oblast otevřená pro turistiku teprve před několika lety.

1    Hotel Ambar Beach cccc str. 192
2    Hotel SBH Paraíso Playa cccd str. 193
3    Hotel Club Jandía Princess cccc str. 191 
4    Hotel Fuerteventura Princess cccc str. 190

El Cotillo

Tradiční rybářská vesnička na východním pobřeží ostrova, která je proslulá kvalitou 
svých světlých písečných pláží Playas de Cotillo. El Cotillo, které si uchovalo svoji 
typickou španělskou atmosféru, si v posledních letech získává stále větší oblibu 
mezi klienty, kteří upřednostňují dovolenou stranou rušných turistických letovisek.

   Hotel Cotillo Beach ccc str. 207

Playa de Jandía

Na nejzazším výběžku ostrova je situována oblast Jandía. Naleznete zde nejen 
20 km dlouhou písečnou pláž, patřící k nejkrásnějším plážím Španělska, ale 
i moderní letovisko s nákupními centry, restauracemi, bary a mnoha možnostmi 
pro strávení aktivní dovolené.

5    Aparthotel Relaxia Jandía Luz ccc str. 188
6    Hotel Stella Jandía ccd str. 187
7    Hotel Stella Paradise cccd/ccc str. 186
8    Aparthotel SBH Jandía Resort ccc str. 183
9    Hotel Funtazie klub 

Barceló Jandía Playa cccc str. 184

Playa del Esquinzo

Playa de Jandía

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut

1

3

4

6

7 8

9

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Morro Jable

nákupní centrum Cosmo5

2
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Costa Calma

Středisko Costa Calma leží v jižní části ostrova přibližně 20 km severně od Morro 
Jable u jedné z nejkrásnějších pláží ostrova, která se táhne podél pobřeží až 
do Jandíe. Na pláži možnost vodních sportů (škola windsurfi ngu a potápění).

10   Hotel SBH Costa Calma Beach Resort cccc str. 196
11   Hotel SBH Taro Beach cccd str. 197
12   Hotel SBH Mónica Beach ccc str. 198
13   Hotel Meliá Gorriones cccc str. 194

Caleta de Fuste

Moderní prázdninové středisko u zálivu s písečnou pláží. Pláž dlouhá 800 m se 
pozvolna svažuje do moře, je chráněna před větrem a vlnolamy zabraňují velkým 
vlnám. Díky tomu je toto středisko vhodné pro klidnou dovolenou pro rodiny s dětmi. 
Ráz městečka udává krásný malý jachetní přístav se starým kasinem. Hlavní město 
Puerto del Rosario je vzdáleno cca 12 km, letiště 8 km (možný občasný hluk letadel).

14   Aparthotel Globales Costa Tropical ccc str. 202
15   Aparthotel Blue Sea Caleta Garden ccd str. 199
16   Hotel Sheraton Fuerteventura Beach, 

Golf & Spa ccccc str. 182
17   Hotel Elba Carlota cccc str. 200

Corralejo

Původní rybářská osada, která se rozrostla v moderní prázdninové středisko, leží 
4 km severně od oblasti nádherných dun s kilometry dlouhých pláží. Městečko má 
své vlastní pláže – většina turistů však dává přednost příjemné procházce nebo 
cenově dostupné jízdě autobusem či taxi k velké pláži v oblasti dun. Z přístavu 
je pravidelné lodní spojení se sousedním ostrovem Lanzarote. Sever ostrova 
nabízí výborné možnosti rybolovu a je doslova rájem pro milovníky windsurfi ngu 
a kiteboardingu.

18   Aparthotel Oasis Duna ccc str. 206
19   Aparthotel Playa Park Club ccc str. 205
20   Hotel Arena cccc str. 204

Costa Calma

Caleta de Fuste

Corralejo

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut

10

11

12

20

18

19

17

16

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

13

15
14

aquapark Baku

pláž Corralejo

písečné duny

přístav

centrum

Golf Club Salinas de Antiqua

Fuerteventura

Golf Club
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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. 22–23

Poloha

Na okraji střediska Caleta de Fuste 
mezi písečnou pláží a golfovým hřištěm. 
Centrum střediska Caleta de Fuste 
s četnými nákupními a zábavními 
možnostmi, restauracemi, bary 
a kavárnami cca 2 km. V blízkosti 
nákupní centrum s multiplexem 
a konferenční centrum. Hlavní město 
Puerto del Rosario cca 13 km.
Vybavení

266 pokojů, 5 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, lobby bar, restaurace, 
3 restaurace à la carte (středomořská, 
asijská a se specialitami na grilu), 
pivnice, juice bar, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, salon krásy, konferenční 
sály. V zahradě 3 bazény (možnost 

klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky, slunečníky a osuškami 
(zdarma).
Pláž

Uměle vytvořená pláž s jemným světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 
přímo u hotelu. Větší písečná pláž 
ve středisku Caleta de Fuste cca 2 km. 
Lehátka a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), individuální klimatizace, stropní 
ventilátor, telefon, TV/sat., rychlovarná 
konvice, minibar, trezor, balkon nebo 
terasa, výhled na moře. 
DRU: viz DR, prostornější, v přízemí, 
terasa s výhledem do zahrady, na bazén. 
JSSV: viz DRX, opticky oddělená obývací 
část a ložnice, jacuzzi v koupelně. 
FRSV: viz DRX, 2 propojené pokoje.
Stravování

Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou bufetu. 
U večeře požadováno formální 
oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis. 
Za poplatek: fi tness, biliár, osvětlení 

tenisového kurtu, 18jamkové golfové 
hřiště v blízkosti hotelu. 
Zábava

Jemné denní animace, večer živá 
hudba, příležitostně zábavný program.
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, miniklub (3–12 let), 
animace, hlídání dětí na vyžádání 
(za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

Na vyžádání 6 pokojů plně 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu 

hotelu, včetně upraveného vstupu 
do bazénu. 
Internet

Za poplatek: WiFi na pokoji a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.sheraton.com

  1 000 m2 velké wellness & spa centrum Hesperides, vstup od 17 let
  Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, 
několik druhů sauny, masáže, lázeňské a zkrášlující procedury

  Zdarma: 1 volný vstup během pobytu

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX/DRU): 
 / 

  Rodinný pokoj (FRSV):
 (min. )

  Junior suite (JSSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Luxusní hotel s vysokým standardem služeb

   Ideální kombinace aktivního i pasivního odpočinku

   Moderní golfové hřiště v těsné blízkosti hotelu

   Možnost propojených pokojů pro rodiny

 Oblast Caleta de Fuste Naši klienti hodnotí (97)  4,4
Hotel Sheraton Fuerteventura Beach, Golf & Spa ccccc

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na vyvýšenině v klidné poloze na okraji 
střediska Jandía. Malebný přístav 
s typickými restauracemi a bary cca 
4 km. Drobné nákupní a zábavní 
možnosti cca 400 m. Autobusová 
zastávka cca 200 m.

Vybavení

506 pokojů, hlavní budova a několik 
přilehlých vedlejších budov. Vstupní 
hala s recepcí, výtahy, restaurace, bar, 
místnost s TV/sat. místnost, minimarket, 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (za poplatek).
Pláž

Kilometry dlouhá pláž Jandía s jemným 
světlým pískem a pozvolným vstupem 
do moře cca 500 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). Pláž oddělena pobřežní 
komunikací.

Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
centrální klimatizace, TV/sat., telefon, 
minibar, trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
AP: viz DR, bez klimatizace a minibaru, 
obývací kout s kuchyňským koutem, 
oddělená ložnice se stropním 
ventilátorem. 
APSV: viz AP, výhled na moře. 
Stravování

AP/APSV: bez stravy. 
DR/DRSV: viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: volejbal. 
Za poplatek: fi tness, tenis, stolní tenis, 
biliár.

Zábava

Animační program, večerní představení, 
živá hudba. 
Pro děti

Dětské brouzdaliště, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

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

VISA, EC/MC.

www.sbhoteles.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 

  Apartmá (AP/APSV): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Krásný výhled na oceán a bílou pláž Jandía

  Jednodušší ubytování za příznivou cenu

  Nerušená dovolená stranou turistického centra

  Ideální volba pro příznivce individuální dovolené

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně
  Lehký oběd formou bufetu nebo snacku
  Odpolední káva, čaj, zákusek
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)
  Tenis (osvětlení za poplatek, nutná rezervace předem), fi tness, stolní tenis

Program all inclusive

 Oblast Playa de Jandía Naši klienti hodnotí (137)  4,5
Aparthotel SBH Jandía Resort ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Dvoulůžkový pokojApartmá

Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

   U nás exkluzivně
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Poloha

Na vyvýšeném místě v klidné části 
oblasti Jandía, 4 km dlouhá pobřežní 
promenáda vedoucí do malebného 
přístavu Morro Jable přímo pod 
hotelem. Přístup na promenádu 
hotelovým výtahem. 
Vybavení

612 pokojů, rozsáhlý hotelový komplex 
skládající se z hlavní budovy a několika 
vedlejších budov. Vstupní hala s recepcí, 
výtahy, 5 barů, restaurace, restaurace 
à la carte, konferenční a divadelní 

sál. Venku 4 bazény (1 s možností 
klimatizace), bar a restaurace 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci (výměna 
za poplatek).
Pláž

Dlouhá bílá písečná pláž Jandía 
s pozvolným vstupem do moře 
cca 300 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). Přístup na pláž 
podchodem pod pobřežní komunikací, 
přístup na promenádu hotelovým 
výtahem.
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), minibar, balkon 
nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRS: viz DR, renovovaný. 
FR: viz DR, 2 propojené pokoje. 
Stravování

Viz program all inclusive.

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Nádherný výhled na oceán a bílou písečnou pláž

   Kvalitní hotel s all inclusive v ceně

   Příjemná a ničím nerušená dovolená

   Rodiny ocení prostorné rodinné pokoje

 Oblast Playa de Jandía Naši klienti hodnotí (119)  4,3
Hotel Funtazie klub Barceló Jandía Playa cccc
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Sportovní nabídka

Zdarma: tenis (nutná rezervace 
předem), mutlifunkční hřiště (nutná 
rezervace předem), stolní tenis, volejbal, 
basketbal. 
Za poplatek: osvětlení tenisových
kurtů. 
Zábava

Denní a večerní animační program, 
diskotéka. 
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, animace, miniklub, 
dětská postýlka na vyžádání
(zdarma).

Pro handicapované

Na vyžádání 5 pokojů přizpůsobených 
pro handicapované klienty. 
Internet

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

VISA, EC/MC.

www.barcelo.com

  Vstup od 16 let 
  Za poplatek: venkovní vyhřívaný bazén s hydromasážními tryskami, jacuzzi, 
fi nská sauna, relaxační zóna, masáže, různé druhy regeneračních procedur
  Zdarma: fi tness 

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne
  Odpolední káva, čaj a zákusek (15.00–16.00 hod.)
  Zmrzlina pro děti (15.00–16.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na kopci v horní části komplexu Stella 
Canaris ležícího u pobřežní promenády 

vedoucí do malebného přístavu Morro 
Jable (cca 3 km). V blízkosti komplexu 
restaurace, bary a možnosti drobných 
nákupů. 
Vybavení

178 pokojů v hlavní budově (3 patra, 
výtahy) a 155 apartmá v několika 
obloukovitých formacích v zahradě 
resortu. Vstupní hala s recepcí, bar 
a restaurace. U hotelu i u vilek bazén 
(možnost klimatizace/vyhřívání), bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky (za poplatek). 

V rozsáhlé tropické zahradě komplexu 
Stella Canaris celkem 6 bazénů.
Pláž

Bílá písečná pláž Jandía s pozvolným 
vstupem do moře cca 600–1 000 m 
v závislosti na místě ubytování. Lehátka 
a slunečníky (za poplatek). Pláž 
oddělena pobřežní komunikací.
Pokoj

DR: koupelna/WC, individuální 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
AP1: viz DR, oddělená ložnice v patře, 
obývací pokoj, kuchyňský kout, terasa 
a malý balkon. 
AP2: viz AP1, 2 ložnice. 
Stravování

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

Zdarma: fi tness, stolní tenis. 
Za poplatek: tenis (některé kurty 
s možností osvětlení), biliár, minigolf. 
Zvláštnosti

Dopravu v rámci hotelového komplexu 

zajišťuje dle jízdního řádu motorový 
minivláček. 
Zábava

Denní a večerní animační program, 
večerní představení, diskotéka. 
Pro děti

Dětský park se 6 dětskými bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
hřiště, animace, miniklub (4–12 let), 
minizoo (za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

DR/DRSV: cccc
AP1/AP2:  
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.stellacanaris.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Apartmá s 1 ložnicí (AP1): 
 / 

  Apartmá se 2 ložnicemi (AP2): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Rozsáhlý hotelový komplex za výhodnou cenu

   Nádherný výhled na písečnou pláž Jandía

   Vhodné pro příznivce aktivní dovolené

   Možnost apartmá s kuchyňským koutem

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (11.00–14.30 hod.)
  Odpolední káva, čaj a zákusek (15.00–16.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa de Jandía Naši klienti hodnotí (119)  4,1
Hotel Stella Paradise cccd/ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 600 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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V mírném kopci v rozsáhlém komplexu 
Stella Canaris v oblasti Jandía, přímo 
u pobřežní promenády vedoucí 
do malebného přístavu Morro Jable 
(cca 3 km). V okolí hotelu restaurace, 
bar a možnost drobných nákupů. 
Vybavení

159 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (za poplatek). V rozsáhlé 
tropické zahradě komplexu Stella 
Canaris celkem 6 bazénů. V případě 
nízké obsazenosti hotelu hosté celého 
komplexu Stella Canaris využívají 

společnou recepci a restauraci v hotelu 
Stella Paradise. 
Pláž

Bílá písečná pláž Jandía s pozvolným 
vstupem do moře cca 400–800 m 
v závislosti na místě ubytování. Lehátka 
a slunečníky (za poplatek). Pláž 
oddělena pobřežní komunikací. 
Pokoj

DRSV: koupelna/WC, telefon, TV/sat., 
minilednička, trezor (za poplatek), 
balkon, výhled na moře. 
FR: viz DR, 2 ložnice (možné zvýšené 
patro), klimatizace, mikrovlnná 
trouba, bez výhledu na moře. 
Stravování

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

Zdarma: fi tness, stolní tenis. 
Za poplatek: tenis (některé kurty 
s možností osvětlení), biliár, 
minigolf. 
Zvláštnosti

Dopravu v rámci hotelového komplexu 

zajišťuje dle jízdního řádu motorový 
minivláček. 
Zábava

Denní a večerní animační program, 
večerní představení, diskotéka. 
Pro děti

Dětský park se 6 dětskými bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
hřiště, animace, miniklub (4–12 let), 
minizoo (za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.stellacanaris.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Rozsáhlý hotelový komplex s výhodnou polohou

   Výborná volba zejména pro rodiny s dětmi

   Jednodušší ubytování za příznivou cenu

   Ideální volba pro aktivní dovolenou 

   Minizoo pro děti v těsné blízkosti

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (11.00–14.30 hod.)
  Odpolední káva, čaj a zákusek (15.00–16.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa de Jandía Naši klienti hodnotí (154)  4,3
Hotel Stella Jandía ccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Rodinné pokoje Stella Jandía Hotel Stella Jandía

Villas Stella Paradise Hotel Stella Paradise

   U nás exkluzivně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na hlavní ulici živého střediska Jandía. 
Původní rybářská vesnička s typickými 
restauracemi a bary Morro Jable cca 
1 km. V bezprostřední blízkosti mnoho 
zábavních možností, restaurací, kaváren 
a barů.
Vybavení

115 pokojů, recepce, trezory 
(za poplatek), restaurace, bar, bazén 
(možnost klimatizace/vyhřívání), 
bar u bazénu, terasa se slunečníky 
a lehátky (zdarma), osušky oproti kauci 
(výměna za poplatek).
Pláž

Oblíbená pláž Jandía se světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 

cca 150 m, slunečníky a lehátka 
(za poplatek).
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC, obývací pokoj 
kombinovaný s kuchyňským koutem 
(kávovar, mikrovlnná trouba), oddělená 
ložnice, telefon, TV/sat., balkon nebo 
terasa. 
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze (snídaně a večeře formou 
bufetu) nebo all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: malé fi tness. 
Za poplatek: stolní tenis. 
Zábava

Denní a večerní animační program, 
diskotéka. 
Pro děti

Dětský bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Ofi ciální třída

Internet

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

VISA, EC/MC.

www.relaxia.net

  Apartmá (AP/APP):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Oblíbený komplex s příjemnou atmosférou 

   Možnost all inclusive za výhodnou cenu

   Atraktivní poloha v blízkosti centra i pláže

   Prostorná apartmá s oddělenou ložnicí 

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Lehký oběd (salátový a těstovinový bufet)
  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina pro děti
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa de Jandía Naši klienti hodnotí (120)  4,4
Aparthotel Relaxia Jandía Luz ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 150 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně 

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Hotelový resort leží v jižní části 
ostrova na kopci v klidné oblasti 
Playa Butihondo. Rybářská vesnička 
Morro Jable je vzdálena cca 
6 km, středisko Jandía s pobřežní 
promenádou a mnoha nákupními 
a zábavními možnostmi cca 3 km.
Vybavení

Hlavní budova se vstupní halou 
a recepcí, v zahradě několik třípatrových 
budov. V hlavní budově 2 výtahy přímo 
k pláži, restaurace, bar, minimarket. 

V zahradě 4 bazény (2 s možností 
klimatizace/vyhřívání) s terasami 
na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek.
Pláž

Přímo nad krásnou dlouhou písečnou 
pláží se světlým pískem a velmi 
pozvolným vstupem. Pláž je přístupná 
po schodech nebo boční cestou. Lehátka 
a slunečníky na pláži za poplatek. 
Pokoj

DR: koupelna/WC, TV/sat., klimatizace, 
trezor (za poplatek), minibar 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, prostornější 1 místnost 
(42 m2) s rozkládací pohovkou.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty, stolní tenis, 

fi tness, hřiště na plážový volejbal 
a minifotbal, aerobik, aquagymnastika. 
Za poplatek: surfi ng cca 5 minut 
od hotelu. 
Zvláštnosti

Zóna pro nudisty.
Zábava

Animační programy pro děti i dospělé.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, 
dětské kluby Magic Mungo (3–7 let), 
Magic Kids (8–12 let), 
Teens (13–16 let).

Internet

Zdarma: internetový koutek.
Za poplatek: WiFi u recepce.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.magiclife.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Dlouhá bílá písečná pláž s průzračnou vodou

   Pozvolný vstup do oceánu

   Hotel s krásným panoramatickým výhledem na oceán

   Bohatý animační program

   Pouhé 3 km od živého střediska

  Snídaně (07.00–10.30 hod.), obědy (12.30–14.30 hod.) a večeře 
(18.30–21.00 hod.) formou bufetu, k dispozici také 3 tematické restaurace 
(nutná rezervace den předem)
  Lehké občerstvení během dne u bazénu 
  Nealkoholické a alkoholické nápoje

Program all inclusive

 Oblast Playa del Esquinzo  Novinka
Hotel Magic Life Fuerteventura Imperial cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  Wellness centrum – fi nská sauna, masáže (za poplatek)

Wellness & spa
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Poloha

V mírném kopci přímo nad pláží Playa 
del Esquinzo v klidné oblasti na jihu 
ostrova. Rušné turistické středisko 
Jandía cca 4 km. Malebný přístav 
s mnoha typickými restauracemi 
a bary Morro Jable cca 7 km. Spojení 
linkovým autobusem s letovisky Jandía 
a Costa Calma cca 20 km, zastávka 
v blízkosti hotelu.
Vybavení

669 pokojů rozmístěných v 3podlažních 
budovách. Vstupní hala s recepcí, 

restaurace, restaurace à la carte, 
bar, společenská místnost, obchody, 
kadeřnictví. V zahradě 3 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky oproti 
kauci (výměna za poplatek), oddělená 
nudistická zóna s bazénem a saunou.
Pláž

Nádherná světlá písečná pláž Esquinzo 
s pozvolným vstupem do moře přímo 
u hotelu. Přístup na pláž zahradou 
z mírného kopce, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
trezor (za poplatek), minibar, balkon 
nebo terasa. 
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis, sauna, 
turecké lázně. 
Za poplatek: 3 tenisové kurty (umělý 
trávník), tenisová škola, biliár a masáže.  
Zábava

Pravidelný denní a večerní animační 
program, večerní představení, živá 
hudba.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, animace, miniklub 
(4–12 let), dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.princess-hotels.com

  Dvoulůžkový pokoj promo (DRP): 

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Krásný výhled na azurově modrý oceán

   Ničím nerušená dovolená stranou turistických center

   Jedna z nejkrásnějších pláží na ostrově přímo 

u hotelu

   Rozsáhlá a pečlivě udržovaná subtropická zahrada

 Oblast Playa del Esquinzo Naši klienti hodnotí (114)  4,3
Hotel Fuerteventura Princess cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

   Promo pokoje

Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V mírném kopci přímo nad pláží Playa 
del Esquinzo v klidné oblasti na jihu 
ostrova. Rušné turistické středisko 
Jandía cca 7 km. Malebný přístav 
s mnoha typickými restauracemi a bary 
Morro Jable cca 8 km. Spojení linkovým 
autobusem s letovisky Jandía a Costa 
Calma, zastávka cca 150 m.
Vybavení

512 pokojů v 10 třípatrových budovách, 

vstupní hala s recepcí, restaurace, 
2 à la carte restaurace, 2 bary, místnost 
s TV/sat., společenská místnost 
a obchod. Komplex rozdělen na 2 části, 
část pouze pro dospělé a část pro rodiny. 
Část pro dospělé: exkluzivně vyhrazena 
osobám starším 18 let, 1 bar, 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
nudistická část s bazénem a jacuzzi. 
Část pro rodiny: bazén (možnost 
klimatizace/vyhřívání), oddělená část 
restaurace, bar, dětské zázemí. 
Pláž

Nádherná světlá písečná pláž Esquinzo 
s pozvolným vstupem do moře přímo 
u hotelu. Přístup na pláž zahradou 
z mírného kopce, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DRR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), minilednička, balkon nebo 
terasa. 
DRRSV: viz DRR, výhled na moře. 
DR: viz DRR, v části vyhrazené pouze 
pro dospělé. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
Stravování

Viz program all inclusive. U večeře 
požadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: multifunkční sportovní hřiště. 
Za poplatek: 4 tenisové kurty (umělý 
trávník), tenisová škola.  
Zábava

Denní animační program, pravidelná 
večerní představení. 

Pro děti

Dětský bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, farma, animace, 
miniklub (4–12 let), dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Internet

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

VISA, EC/MC.

www.princess-hotels.com

  Zdarma: jacuzzi, sauna, turecké lázně, odpočinková zóna, fi tness 
  Za poplatek: masáže, relaxační procedury
  Vyhrazeno pouze pro klienty ubytované v části určené jen pro dospělé

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj rodinný 
(DRR/DRRSV): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Krásný výhled na azurově modrý oceán

   Renovovaný hotel s vysokým standardem služeb

   Jedna z nejkrásnějších pláží na ostrově přímo u hotelu

   Rozsáhlá a pečlivě udržovaná subtropická zahrada

   Oddělená část resortu určená pouze pro dospělé

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Teplý a studený snack (11.00–17.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)
  1 večeře v à la carte restauraci La Choza (vybrané menu, nutná rezervace 
předem, platí pouze pro DR/DRSV)

Program all inclusive

 Oblast Playa del Esquinzo Naši klienti hodnotí (133)  4,5
Hotel Club Jandía Princess cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Ve svahu v klidné oblasti na jihu 
ostrova. Rušné turistické středisko 
Jandía s mnoha nákupními 
a zábavními možnostmi cca 6 km. 
Malebný přístav s typickými 
restauracemi Morro Jable cca 
8 km. Spojení linkovým autobusem 
s letovisky Jandía a Costa Calma.
Vybavení

244 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar, místnost s TV/sat., 
společenská místnost. Venku 2 bazény, 
jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky oproti kauci (výměna 
za poplatek). 

Pláž

Nádherná světlá písečná pláž Esquinzo 
s pozvolným vstupem do moře cca 
300 m. Přístup na pláž z mírného 
kopce, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, 
minilednička, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: multifunkční hřiště, squash.   
Zábava

Denní a večerní animační program. 
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Pro handicapované

Na vyžádání 4 pokoje přizpůsobené 
pro handicapované klienty.
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.hotelambarbeach.com

  Zdarma: vnitřní bazén (možnost klimatizace/vyhřívání), jacuzzi, sauna, pára
  Za poplatek: masáže
  Vstup do 16 let pouze do vnitřního bazénu a jacuzzi

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Vhodné místo pro klidnou a ničím nerušenou 

odpočinkovou dovolenou

   Krásný výhled na azurově modré vody oceánu

   Zdarma malé spa s vnitřním bazénem

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne
  Káva, čaj a zákusek (15.00–17.00 hod.)
  Místní zmrzlina pro děti (15.00–17.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa del Esquinzo Naši klienti hodnotí (100)  4,5
Hotel Ambar Beach cccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na vyvýšenině přímo nad pláží Esquinzo 
v klidné oblasti na jihu ostrova. Rušné 
turistické středisko Jandía cca 7 km. 
Malebný přístav Morro Jable s mnoha 
typickými restauracemi a bary cca 
9 km. Spojení linkovým autobusem 
s letovisky Jandía a Costa Calma, 
zastávka cca 100 m.
Vybavení

317 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, několik barů, společenská 
místnost s TV/sat., obchod, kadeřnictví. 
Venku 2 bazény (1 s možností 
klimatizace/vyhřívání), snack bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky (za poplatek).

Pláž

Krásná dlouhá písečná pláž Esquinzo 
s pozvolným vstupem do moře přímo
pod hotelem. Přístup na pláž pěšinkou 
a po schodech. Pláž s lehátky 
a slunečníky (za poplatek) cca 1 km 
podél moře.  
Pokoj

DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa, 
strana směrem k moři. 
FRSS: viz DRSS, oddělená ložnice 
a obývací část se 2 lůžky. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis (pevný povrch), 
stolní tenis, šachy, vnitřní jacuzzi,
sauna.
Za poplatek: biliár, masáže a jízdní kola, 
surfařská škola cca 400 m.
Zvláštnosti

Minimální věk pro využití jacuzzi 
a fi tness je 18 let.

Zábava

Animační program, večerní představení. 
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, animace, miniklub 
(4–12 let), dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Internet

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

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.sbhoteles.es

  Dvoulůžkový pokoj (DRSS): 
 / 

  Rodinný pokoj (FRSS): 
 (min. )

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Krásný výhled na azurově modrý oceán

  Kvalitní all inclusive hotel za příznivou cenu

  Ničím nerušená dovolená stranou turistických center

  Všechny pokoje orientované směrem k moři

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně (10.00–11.30 hod.) 
  Lehký snack (14.30–15.30 hod.)
  Odpolední káva, čaj a zákusek (15.30–18.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Playa del Esquinzo Naši klienti hodnotí (136)  4,6
Hotel SBH Paraiso Playa cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V osamocené poloze přímo u jedné 
z nejkrásnějších pláží ostrova 

Fuerteventura. Turistické středisko 
Costa Calma s nákupními možnostmi 
a restauracemi cca 4 km. Rušné 
středisko Jandía a malebná rybářská 
vesnička Morro Jable cca 16 km. 
Spojení linkovým autobusem, zastávka 
přímo u hotelu.
Vybavení

562 pokojů, hlavní budova (9 pater) 
a několik nižších vedlejších budov. 
Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, bar, chill out bar, 
společenská místnost s TV/sat., obchod 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRSVS): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR/FRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Prázdninová oáza vhodná pro klidnou dovolenou

   Jeden z našich nejoblíbenějších hotelů na ostrově

   Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží

   Možnost spojení aktivní dovolené s pobytem u moře

 Oblast Costa Calma Naši klienti hodnotí (135)  4,1
Hotel Meliá Gorriones cccc

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23194
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se suvenýry, minimarket, konferenční 
sál. V subtropické zahradě 3 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání, 
1 s mořskou vodou), snack bar, 
restaurace u bazénu, terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami (zdarma).
Pláž

V bezprostřední blízkosti hotelu bílá 
písečná pláž Playa Barca s pozvolným 
vstupem do moře, která je součástí 

20 km dlouhé pláže Jandía. Šířka pláže 
a vzdálenost moře od hotelu v závislosti 
na přílivu a odlivu. Na pláži nejsou 
k dispozici slunečníky a lehátka. 
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, 
trezor (za poplatek), balkon nebo
terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 

FR: viz DR, ložnice a pokoj s 1 pevným 
lůžkem a rozkládací pohovkou 
(místnosti nejsou odděleny dveřmi). 
FRSV: viz FR, výhled na moře. 
DRSVS: viz DRSV, vyšší patro, denně 
doplňovaný minibar, v zahradě 
oddělená terasa s nabídkou studených 
nápojů a čerstvého ovoce (vstup 
od 18 let), snídaně formou bufetu 
v restauraci u bazénu, salonek s lehkým 
občerstvením během dne a 2 PC.
Stravování

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

Zdarma: fi tness, volejbal. 
Za poplatek: biliár, tenis, horolezecká 
a slaňovací stěna, windsurfi ngové 
centrum v blízkosti hotelu, golfové 
hřiště Jandía Golf Club cca 17 km.

Zábava

Pravidelné denní i večerní animační 
a zábavné programy.
Pro děti

Brouzdaliště s malými skluzavkami, 
hřiště, miniklub, animace, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, AMEX.

www.meliagorriones.com

  Součástí hotelu malé wellness & spa centrum, vstup od 16 let
  Za poplatek: jacuzzi, sauna, turecké lázně a různé druhy masáží, léčebných 
a zkrášlujících procedur

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (11.00–17.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  nejsou
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23196

Poloha

V mírném kopci na okraji oblíbeného 
letoviska Costa Calma. Centrum 
s četnými obchody, restauracemi a bary 
cca 10 minut chůze.

Vybavení

2 budovy, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, 5 barů, obchody, 
společenská místnost s TV/sat., herna 
a kadeřnictví. V zahradě 3 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma), osušky (za poplatek).
Pláž

Přímo u menší písečné pláže. U hotelu 
vyhrazený úsek s lehátky a slunečníky 

(zdarma). Dlouhá písečná pláž v Costa 
Calma s pozvolným vstupem do moře 
cca 500 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, TV/sat., 
minibar, telefon, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, sauna, jacuzzi, 
stolní tenis. 
Za poplatek: osvětlení tenisových kurtů, 
masáže, biliár. 
Zábava

Pravidelný denní a večerní animační 
program. 
Pro děti

2 brouzdaliště (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), hřiště, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

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

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.sbhoteles.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Velmi oblíbený all inclusive hotel v blízkosti pláže

   Klidná dovolená na okraji střediska Costa Calma

   Hotel s příjemnou atmosférou

   Vhodný pro všechny věkové kategorie

  Snídaně, lehký oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně (10.30–11.30 hod.)
  Teplý a studený snack (14.30–15.30 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (16.00–18.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Costa Calma Naši klienti hodnotí (115)  4,4
Hotel SBH Costa Calma Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma

   U nás exkluzivně

Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

V mírném kopci přímo nad dlouhou 
písečnou pláží Costa Calma. Centrum 
s různými obchody, bary, kavárnami 
a restauracemi pouze pár kroků.
Vybavení

266 pokojů v terasovitě uspořádaných 
budovách (1–3 patra), vstupní hala 

s recepcí, restaurace, bar a obchod. 
Venku bazén (možnost klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (za poplatek).
Pláž

Dlouhá pláž Costa Calma se světlým 
pískem a pozvolným vstupem 
do moře přímo u hotelu, přístup 
z mírného kopce. Lehátka a slunečníky 
(za poplatek), bar na pláži (pouze 
nápoje).
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
telefon, lednička, TV/sat., trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
DRS: viz DR, oddělená ložnice a obývací 
část s pohovkou.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení all inclusive. 
U večeře vyžadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis. 

Za poplatek: fi tness, tenis (možnost 
osvětlení), minigolf, biliár, sauna, masáže.
Zábava

Pravidelný denní a večerní animační 
program.
Pro děti

Brouzdaliště (možnost klimatizace/
vyhřívání), hřiště, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

cccc

Internet

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

VISA, EC/MC.

www.sbhoteles.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior
(DRS): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Velmi oblíbený hotel přímo u krásné písečné pláže

   Příjemné centrum Costa Calma pouze pár kroků

   Hotel s příjemnou atmosférou 

   Vhodná volba pro všechny věkové kategorie

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Oběd formou bufetu nebo menu
  Teplý snack (14.30–15.30 hod.)
  Studený snack (16.30–18.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.30–16.30 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Costa Calma Naši klienti hodnotí (160)  4,5
Hotel SBH Taro Beach cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23198

Poloha

V mírném kopci přímo nad dlouhou 

písečnou pláží Costa Calma. 
Centrum letoviska s různými obchody, 
bary, kavárnami a restauracemi 
cca 200 m.
Vybavení

Hlavní budova a terasovitě uspořádané 
vedlejší budovy. Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar. V zahradě 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), 
2 malé tobogany (omezený provoz), 
snack bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky (zdarma), osušky 
(za poplatek).

Pláž

Dlouhá pláž Costa Calma se světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 
přímo u hotelu, přístup z mírného kopce. 
Lehátka a slunečníky (za poplatek), bar 
na pláži (pouze nápoje). 
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
telefon, lednička, TV/sat., trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
AP: viz DRSV, oddělená ložnice 
a obývací pokoj s kuchyňským 
koutem.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, minigolf, stolní 
tenis, sauna. 
Zábava

Pravidelný denní a večerní animační 
program.
Pro děti

Brouzdaliště, hřiště, miniklub, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Internet

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

VISA, EC/MC.

www.sbhoteles.es

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj s výhledem 
na moře (DRSV):

 / 
  Apartmá (AP): 

 /  / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Přímo u dlouhé písečné pláže 

   V blízkosti oblíbeného centra letoviska

   Vodní skluzavky pro děti

   All inclusive bar na pláži

  Snídaně a večeře formou bufetu
  Oběd formou bufetu nebo menu
  Lehký snack (10.00–18.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (15.30–18.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Costa Calma Naši klienti hodnotí (171)  4,4
Hotel SBH Mónica Beach ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

   U nás exkluzivně

Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

V centru moderního střediska Caleta 
de Fuste, v bezprostřední blízkosti 
obchodů, restaurací, kaváren a barů.  
Moderní komerční centrum s mnoha 
obchody, restauracemi, supermarketem, 

kinem a bowlingem cca 2,5 km 
po pobřežní promenádě. Hlavní město 
Puerto del Rosario cca 12 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
TV/sat. místnost. Venku bazén, jacuzzi 
(pouze pro dospělé), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Uměle vytvořená pláž s jemným 
světlým pískem a pozvolným 
vstupem do moře cca 350 m, lehátka 
a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

ST: koupelna/WC, klimatizace, 
kuchyňský kout (mikrovlnná trouba, 

rychlovarná konvice), TV/sat. a trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa. 
AP1: viz ST, oddělená ložnice a obývací 
pokoj s kuchyňským koutem. 
AP2: viz AP1, 2 ložnice.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze (snídaně a večeře formou 
bufetu) nebo all inclusive.
Sportovní nabídka

Za poplatek: tenis, stolní tenis, biliár, 
18jamkové golfové hřiště cca 3 km.
Pro děti

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

Ofi ciální třída

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.blueseahotels.com

  Studio (ST): 
 / 

  Apartmá s 1 ložnicí (AP1): 
 / 

  Apartmá se 2 ložnicemi (AP2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Vynikající poloha v blízkosti živého centra i pláže

   Pro klienty, kteří chtějí strávit dovolenou individuálně

   Ideální výchozí bod pro poznávání celého ostrova

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack a zmrzlina pro děti během dne
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

Aparthotel Blue Sea Caleta Garden ccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 350 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Jedinečná poloha mezi písečnou 
pláží a golfovým hřištěm. Centrum 
letoviska Caleta de Fuste s obchody, 
restauracemi, bary a kavárnami cca 
2 km. Komerční centrum s mnoha 
obchody, restauracemi, kinem, 
supermarketem, bowlingem a dalšími 
zábavními možnostmi v těsné blízkosti 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR/FRSV): 
 (min. )

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní hotel vyšší kategorie

   V ideální poloze přímo u pláže a v blízkosti centra

   Přímo u hotelu pobřežní promenáda 

   Vhodný pro rodiny a příznivce aktivní dovolené 

   Pro rodiny možnost propojených pokojů

 Oblast Caleta de Fuste Naši klienti hodnotí (113)  4,4
Hotel Elba Carlota cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

   U nás exkluzivně
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hotelu. Hlavní město Puerto del Rosario 
cca 13 km.
Vybavení

323 pokojů, 5 pater, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, snack 
bar, lobby bar, obchod se suvenýry, 
5 konferenčních sálů. V zahradě 
2 bazény (1 s možností klimatizace/
vyhřívání), bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Uměle vytvořená pláž s jemným světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 

přímo u hotelu. Větší písečná pláž 
ve středisku Caleta de Fuste cca 2 km. 
Lehátka a slunečníky (za poplatek).
Pokoj

DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 
individuální klimatizace, telefon, TV/sat., 
minibar, trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. 
FR: viz DR, 2 propojené pokoje. 
FRSV: viz FR, výhled na moře. 
JS: viz DR, opticky oddělená obývací 
část a ložnice. 

Stravování

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

Za poplatek: tenis, fi tness, jacuzzi, 
18jamkové golfové hřiště v těsné 
blízkosti hotelu. 
Zábava

Denní a večerní animační program, 
pravidelné večery s živou
hudbou.
Pro děti

Brouzdaliště a hřiště, miniklub 
(3–12 let), animace, hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek), dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).

Pro handicapované

Na vyžádání pokoje plně přizpůsobené 
pro handicapované klienty. 
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.hoteleselba.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack během dne (10.00–18.00 hod.)
  Zmrzlina pro děti (10.00–18.00 hod.)
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Pláž Caleta de Fuste
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Poloha

V klidné oblasti Costa Antigua 
na severovýchodním pobřeží ostrova. 
Moderní středisko Caleta de Fuste 
s mnoha obchody, restauracemi a bary 
cca 3 km (několikrát denně spojení 
hotelovým autobusem zdarma, zastávka 

  Apartmá (AP/APP):  
 / 

  Bungalov (BG):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Klidná dovolená stranou turistického centra 

   Ubytování s all inclusive za výhodnou cenu 

   Pro klienty, kteří chtějí strávit dovolenou individuálně

   Ideální výchozí bod pro poznávání ostrova

 Oblast Caleta de Fuste 

Aparthotel Globales Costa Tropical ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

   U nás exkluzivně 

   Promo pokoje
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cca 150 m). Hlavní město Puerto del 
Rosario cca 10 km. Zastávka linkového 
autobusu cca 100 m.
Vybavení

143 pokojů, rozsáhlý komplex 
dvouposchoďových budov a bungalovů. 
Vstupní hala s recepcí, restaurace a bar. 
Venku bazén, bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Uměle vytvořená pláž s jemným světlým 
pískem a pozvolným vstupem do moře 
v Caleta de Fuste cca 3 km (několikrát 
denně spojení hotelovým autobusem 
zdarma, zastávka cca 150 m). Lehátka 
a slunečníky (za poplatek). 
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), oddělená ložnice, obývací pokoj 
s kuchyňským koutem (mikrovlnná 
trouba), TV/sat., trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
BG: viz AP, ložnice v 1. patře, obývací 
pokoj s kuchyňským koutem a malou 
předzahrádkou v přízemí. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, 1 tenisový kurt, malé 
fotbalové hřiště, stolní tenis. 
Za poplatek: jacuzzi, sauna, 18jamkové 
golfové hřiště cca 4,5 km.
Zábava

Denní a večerní animační program.
Pro děti

Dětské brouzdaliště, hřiště, miniklub 

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

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

VISA, EC/MC.

www.hotelesglobales.com

  Hotel disponuje malým wellness centrem, vstup od 16 let 
  Zdarma: fi tness
  Za poplatek: sauna, vířivka, masáže a zkrášlující procedury 

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack (11.00–12.30, 15.30–18.00 hod.)
  Káva, čaj a zákusek (16.00–17.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 3 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži   za poplatek
Dítě   pobyt zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Fuerteventura Turism Patronato Copyright
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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. 22–23204

Poloha

Na severu ostrova na okraji letoviska 
Corralejo. Centrum s četnými nákupními 
a zábavními možnostmi cca 2 km, 
nejbližší supermarket cca 300 m, 
autobusová zastávka cca 200 m, 
aqupark Baku cca 1,5 km.

Vybavení

101 pokojů, 4 dvoupodlažní budovy, 
vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar. Venku 2 bazény (1 s mořskou 
vodou, 1 s možností klimatizace/
vyhřívání), jacuzzi, bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma).
Pláž

Menší písečná pláž cca 600 m (viz 
foto), při vstupu do moře kamenité 
podloží. Písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře cca 1,5 km. Proslulé 

písečné duny Corralejo cca 1,5 km 
(spojení linkovým autobusem). Lehátka 
a slunečníky (za poplatek).   
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, 
obývací část, TV/sat., telefon, 
minilednička, set na přípravu kávy 
a čaje, trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa.
Stravování

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

Zdarma: fi tness, stolní tenis, minigolf. 
Za poplatek: squash, sauna. 
Zábava

Pravidelný denní animační program, 
večer příležitostně živá hudba.
Pro děti

Dětský bazén, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, EC/MC.

www.hotelarenacorralejo.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Odpočinková dovolená v klidném prostředí

   V dosahu proslulých písečných dun Corralejo

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Lehký snack během dne (10.30–13.15, 15.30–18.30 hod.)
 Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.30–23.00 hod.)

Program all inclusive

Hotel Arena cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 600 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Oblast Corralejo Naši klienti hodnotí (98)  4,5
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Poloha

V klidné části na okraji střediska 
Corralejo na severu ostrova. Centrum 
s četnými nákupními a zábavními 
možnostmi cca 2 km. Nejbližší 
nákupní možnosti cca 300 m, velké 
nákupní centrum cca 1 km, autobusová 
zastávka cca 100 m, aquapark Baku 
cca 1 km.

Vybavení

4 dvoupodlažní budovy, vstupní hala 
s recepcí, restaurace. Venku 2 bazény 
(1 s možností klimatizace/vyhřívání), bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky 
(zdarma).
Pláž

Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 1,1 km. Proslulé písečné 
duny Corralejo cca 2 km (spojení 
linkovým autobusem). Lehátka 
a slunečníky (za poplatek).   
Pokoj

AP/APP: koupelna/WC, oddělená ložnice, 
obývací pokoj s kuchyňským koutem 

(mikrovlnná trouba), TV/sat., telefon, 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness. 
Za poplatek: squash, sauna. 
Zábava

Pravidelný denní animační program, 
večer příležitostně živá hudba.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby a internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.playaparkcorralejo.com

  Apartmá (AP/APP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Odpočinková dovolená v klidném prostředí

   V blízkosti proslulých písečných dun Corralejo 

   Pro všechny, kteří hledají individuální dovolenou

   Rozsáhlá a pečlivě udržovaná subtropická zahrada

 Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Lehký snack během dne
 Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Corralejo   Novinka
Aparthotel Playa Park Club ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 100 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně 

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné části letoviska Corralejo. 
Centrum s četnými nákupními 
a zábavními možnostmi cca 800 m, 
autobusová zastávka cca 50 m, 
aquapark Baku cca 300 m.
Vybavení

340 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, restaurace à la carte, 
kavárna, bar a minimarket. Venku 
3 bazény (mořská voda, 1 s možností 

klimatizace/vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře cca 1,2 km. Proslulé písečné 
duny Corralejo cca 3 km (spojení 
linkovým autobusem několikrát denně). 
Lehátka a slunečníky (za poplatek).   
Pokoj

AP: koupelna/WC, ventilátor, oddělená 
ložnice, obývací pokoj, kuchyňský 
kout, TV/sat. (za poplatek), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa.
Stravování

Bez stravy. Možnost dokoupení 
polopenze (snídaně a večeře formou 
bufetu).

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, stolní tenis. 
Zábava

Pravidelný denní a večerní animační 
program.
Pro děti

Dětský bazén (mořská voda, možnost 
klimatizace/vyhřívání), hřiště, animace, 
miniklub, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Ofi ciální třída

Internet

Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

www.oasisfuerteventura.com

  Apartmá (AP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Odpočinková dovolená v klidném prostředí 

   Oblíbený aquapark Baku v blízkosti

   Individuální dovolená s možností vaření

   Rozsáhlá a pečlivě udržovaná subtropická zahrada

   V blízkosti centra letoviska Corralejo

 Oblast Corralejo Naši klienti hodnotí (121)  4,5
Aparthotel Oasis Duna ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 1 200 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek

   U nás exkluzivně

Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Fuerteventura Turism Patronato Copyright
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Poloha

V klidné oblasti na okraji střediska 
El Cotillo na západním pobřeží ostrova 
Fuerteventura. Příjemné rybářské 
městečko El Cotillo s možností nákupů, 
restauracemi a typickými bary cca 
800 m. Možnost drobných nákupů 
cca 300 m. Rušné středisko Corralejo 
s mnoha zábavními a nákupními 
možnostmi cca 21 km, hlavní město 

Puerto del Rosario cca 36 km. Spojení 
linkovým autobusem, zastávka 
v blízkosti hotelu.
Vybavení

144 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bazén, bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky (zdarma), 
osušky (za poplatek).
Pláž

Krásná pláž se světlým pískem 
a pozvolným vstupem do moře 
cca 300 m, lehátka a slunečníky 
(za poplatek). Pláže v okolí oblasti 
El Cotillo jsou právem považované 
za ty nejkrásnější na ostrově 
Fuerteventura. 

Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
TV/sat., telefon, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
DRP: viz DR, bez balkonu nebo
terasy.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

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

Zdarma: mutlifunkční hřiště, stolní tenis, 
biliár. 
Za poplatek: tenis.
Zábava

Nepravidelně zábavné večery. 

Pro děti

Dětský bazén, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Internet

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

VISA, EC/MC.

www.hotelcotillobeach.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Turisticky zatím příliš neobjevená část ostrova 

   Místní pláže patří mezi nejkrásnější na ostrově

   Kvalitní ubytování za výhodnou cenu

   Pro klienty, kteří chtějí strávit individuální dovolenou

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehký snack a zmrzlina (10.00–23.00 hod.)
  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast El Cotillo   Novinka
Hotel Cotillo Beach ccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  za poplatek
Dítě  pobyt zdarma

   U nás exkluzivně 

   Promo pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23 207
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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
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SAÚDSKÁ
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Abú Dhabí
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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 unést 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 
Atlantis the Palm a Wild Wadi u hotelu Burj Al Arab v Dubaji nebo vodní park Ice Land 
v Ras Al Khaimahu.
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Teplota vody a vzduchu
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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 dopřejte 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 scenérií 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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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

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. Scenerie, 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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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Pobytové oblasti › Spojené arabské emiráty
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 Funtazie klub

Bin Majid Beach Resort cccd str. 223
2     Hotel Al Hamra Palace Beach Resort cccc str. 220
3     Hotel Al Hamra Village cccc str. 221
4     Hotel Al Hamra Fort ccccc str. 219
5     Hotel The Cove Rotana Resort ccccc str. 218
6     Hotel Bin Majid Beach Hotel ccc str. 223
7     Hotel Hilton Ras Al Khaimah cccc str. 222
8     Hotel Hilton Ras Al Khaimah 

Resort & Spa ccccc str. 216

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.

9   Hotel Fujairah Rotana ccccc str. 225
10    Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc str. 224

Ras Al Khaimah

Fujairah

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut

1

3

4

6

5

7

8

9

10

 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. 22–23

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 
a obchůdky se suvenýry. Venku 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.
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 
programu all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness centrum.
Za poplatek: vodní sporty, sauna, 

  Dvoulůžkový pokoj (DRX): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj (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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Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

masáže ve spa, potápěčské centrum, 
18jamkové golfové hřiště Tower Links 
Ras Al Khaimah pouhých 10 minut jízdy 
od hotelu, dále možnost plážového 
volejbalu.
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, přípojka 
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. 15
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Poloha

V emirátu Ras Al Khaimahu 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 

bufetová 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, 
balkon nebo terasa.
DRV: viz DR, oddělená obývací místnost.

Stravování

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

Zdarma: fi tness centrum.
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. 22–23

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. 15
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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, několik 
restaurací à la carte, barů a obchůdků. 
K venkovnímu vybavení patří 2 bazény, 
terasa na opalování a bar u bazénu.

Pláž

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

VI: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, telefon, 
připojení na internet (za poplatek), 
TV/sat., trezor 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 centrum, 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. 22–23

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. 15
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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, TV, telefon, vysoušeč vlasů 
a žehlička.
SU1/SU2: 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.
Pro děti

Dětské hřiště, dětský klub.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: na pokojích.

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

Beach-Resort

  Za poplatek: sauna, masáže

Wellness & spa

  Dvojlůžkový pokoj de luxe (DRX): 
 / 

  Suite – 1 ložnice (SU1): 
 / 

  Suite – 2 ložnice (SU2): 
 / 

 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. 22–23

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. 15
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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. 22–23

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. Klienti mají rovněž možnost využít 
autobusové linky do Dubaje.

Vybavení

Samostatná recepce, restaurace 
a 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. 
JS: viz DR, oddělená obývací místnost, 
balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci a 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 
a v lobby, 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

  Snídaně, obědy 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. 15
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Poloha

U laguny v centru nejsevernějšího 
města SAE – Ras Al Khaimah. Nedaleko 
hotelu řada obchůdků. Golfové hřiště 
5 km, hlavní město Dubaj cca 90 km –

hotel nabízí autobusové spojení 
do Dubaje.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
2 bary, plně vybavený konferenční sál, 
směnárna, několik obchodů, půjčovna 
aut, salon krásy, kadeřnictví. K dispozici 
bazén a terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky.
Pláž

Součástí hotelu je plážový klub 

na cca 2 km vzdálené pláži, doprava 
z hotelu zdarma.
Pokoj

DRX: klimatizace, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, TV/sat., telefon, 
minibar, trezor.
Stravování

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

Zdarma: tenis, posilovna, stolní tenis. 
Za poplatek: cca 5 km od hotelu golfové 
hřiště Tower Links.
Pro děti

Dětský klub, dětské hřiště, hlídání dětí 
(za poplatek), dětský bazén a tobogan 

u hotelu Hilton Ras Al Khaimah Resort 
& Spa.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

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

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www1.hilton.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRX): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Možnost all inclusive

   Zázemí pro děti

   V blízkosti hotelu obchody a restaurace

   V klidném prostředí

   Golfové hřiště 5 km od hotelu

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

Program all inclusive

 Oblast Ras Al Khaimah Naši klienti hodnotí (153)  4,5
Hotel Hilton Ras Al Khaimah 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 2 000 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

Plážový klub

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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 programu 
all inclusive.
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/

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 
programu 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/

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u písečné pláže

   Možnost programu 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. 15

  Masáže

  Za poplatek: sauna, 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.)

  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

Program all inclusive

223

  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 programu all inclusive

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

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   za zvýhodněnou cenu

 Rodinná dovolená

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na východním pobřeží Spojených 
arabských emirátů, 49 km od města 
Fujairah. Hotel 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. Venku 
bazén, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky.
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, výhled na moře.
DRX: viz DR, nemá balkon.
Stravování

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

Zdarma: posilovna, kurty na tenis 
a squash, stolní tenis, aerobik, volejbal.
Za poplatek: jacuzzi, sauna, vodní sporty 
na pláži.
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. 22–23

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. 15

224



S
p

o
je

n
é
 a

ra
b

sk
é
 e

m
ir

á
ty

Poloha

V oblasti Fujairah mezi pohořím Hajar 
a Indickým oceánem. Hotel nabízí 
autobusovou dopravu do městečka 
Fujairah a do Dubaje (za poplatek). 
Vzdálenost od Fujairah 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, balkon 
nebo terasa.
Stravování

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

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness centrum, tenisové 
kurty, nemotorizované vodní sporty 
na pláži.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
plážový volejbal.
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 a nealkoholické 
nápoje, 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. 22–23

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. 15
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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. 22–23

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. 22–23

Pobytové oblasti › Spojené arabské emiráty
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.

11    Hotel Dhow Palace cccc str. 238
12    Hotel Arabian Park cccd str. 237
13    Hotel Jumeirah Beach ccccc str. 229
14    Hotel Burj Al Arab cccccc str. 228
15    Hotel Madinat Jumeirah –

Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A’Salam cccccd str. 232
16    Hotel Atlantis The Palm cccccd str. 230
17   Hotel Westin Dubai Mina Seyahi 

Beach Resort ccccc str. 233
18  Hotel Le Meridien Mina Seyahi ccccc str. 234
19   Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach cccc str. 236
20   Hotel Hilton Dubai Jumeirah Resort ccccc str. 235

Dubaj Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut

11

1213

14

15
16

17
18

20

19

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Umm Al Quwain

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

21    Hotel Umm Al Quwain Beach ccc str. 238

Umm Al Quwain Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut

21
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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. 22–23

Poloha

Hotel přímo na pláži Jumeirah.
Vybavení

Vstupní hala, 6 restaurací (Al Mahara – 
restaurace obklopená obřím akváriem 
specializovaná na ryby a mořské 
speciality – opakovaně vyhlášená 
jako jedna z nejlepších restaurací 
světa; Al Muntaha – 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. K hotelu 
patří i bazén a terasa na opalování 
s lehátky a slunečníky. Klientům je 

k dispozici nepřetržitý butler servis 
(recepce na každém patře).
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 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 centrum, 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. 15
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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

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, fax, TV/sat., minibar, trezor 
a velké panoramatické okno. 
DRT: viz DR, terasa.
Stravování

Snídaně formou bohatého bufetu, 
večeře formou bufetu nebo v restauraci 
à la carte (speciální ceny pro klienty 
s polopenzí).
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 (DR): 

 / 
 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. 15
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Poloha

Hotel leží na umělém palmovém ostrově 
The Palm Jumeirah nedaleko pláže 
Jumeirah.
Vybavení

Velkolepá vstupní hala, 17 restaurací 
a barů. Součástí komplexu jsou i butiky 
světových značek, stejně jako bary 
a diskotéky. Venku 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 nebo tajemný labyrint akvárií 
Lost Chambers evokující mytickou 
atmosféru ztracené Atlantidy (zdarma). 
Interaktivní programy v Zátoce delfínů.
Pláž

Součástí komplexu 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 a telefon.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: 4 tenisové kurty, běžecká dráha.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
Pro děti

Dětský klub.

  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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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. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo na pobřeží Perského zálivu, 
komplex tvořený hotely Al Qasr, Dar Al 
Masyaf a Mina A’Salam. Centrum Dubaje 
asi 20 minut jízdy (4x denně pravidelná 
bezplatná autobusová doprava), 
komplex leží v bezprostřední blízkosti 
legendárního hotelu Burj Al Arab.
Vybavení

Celý komplex je ve stylu arabského 
města a kromě uvedených hotelů 
jej tvoří velké množství restaurací, 
kaváren, barů a tržiště (súk), tvořené 
75 obchody. Všechny části komplexu 

spojují vodní kanály, po nichž plují 
malé loďky „abras“, a tajuplné uličky. 
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 intimnější odpočinek. 
Součástí komplexu jsou i dva bazény, 
z nichž jeden je největší v Dubaji, terasa 
na opalování s lehátky, slunečníky 
a barem u bazénu a rozsáhlé spa Six 
Senses, které uspokojí i ty nejnáročnější 
klienty. Jednou z kuriozit hotelu je 
specializovaná krabí restaurace 
Pierchic, která leží na pilotech přímo 
v moři a s hotelem je spojena pouze 
úzkým molem. K hotelu patří i rozsáhlé 
konferenční centrum a Madinat arena, 
kde probíhají 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 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 centrum, 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 asi 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

232

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. 15 Da
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Poloha

Na pláži Jumeirah Beach s výhledem 
na Arabský záliv.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí včetně concierge 
servisu, 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; výhled na moře.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.

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. 15

  Dvoulůžkový pokoj (DRSVX): 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje
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Poloha

Na nejdelší písečné pláži v Dubaji 
a nedaleko nově vybudované 
promenády The Walk. Pouhých 10 minut 
jízdy od hotelu je 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.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu.

Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
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

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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23234
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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, latinsko-americká 
kuchyně), bar, kadeřnický salón, 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 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. 15
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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 klimatizovaného 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

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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23236
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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 svoz 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. 15
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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 každý den transfer na pláž 
Jumeirah Beach (vstup za poplatek).
Pokoj

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

Snídaně a večeře formou bufetu. 
Alternativně může být večeře 
servírovaná formou menu.
Sportovní nabídka

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 je sjezdová dráha pro 

lyžaře a snowboardisty a v nejnovějším 
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. 15

  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. 22–23238

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23 239

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 scenerie 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 › Spojené arabské emiráty

 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. 

22    Hotel Park Hyatt Abu Dhabi ccccc str. 241
23    Hotel St. Regis Saadiyat Island Resort ccccc str. 242
24    Hotel Centro Capital Centre ccc str. 244
25    Hotel Grand Millennium Al Wahda ccccc str. 244
26    Hotel Al Raha Beach ccccc str. 243

Abú Dhabi

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 100 minut

23

24

25

26

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23240

22
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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. 22–23 241

Poloha

Na ostrově Saadiyat (emirát 
Abú Dhabi), 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, 
hotelové pokoje. Dále hotel disponuje 
několika konferenčními místnostmi, 
bazénem, dětským bazénem, spa.
Pláž

Přírodní pláž s bílým pískem. Vzhledem 
ke své unikátnosti je pláž chráněna 
(omezení vodních sportů), v blízkosti se 
mohou vyskytovat delfíni a želvy.
Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, minibar, trezor, 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 
  Za poplatek: široká škála služeb a procedur (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. 15
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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

U hotelu nádherná přírodní pláž s bílým 
pískem. Vzhledem ke své unikátnosti 
je pláž chráněna (omezení vodních 
sportů), v blízkosti se mohou vyskytovat 
delfíni a želvy.
Pokoj

DRS: klimatizace, koupelna/WC, minibar, 
trezor, telefon, TV, balkon.

Stravování

Snídaně nebo polopenze - stravování 
formou bufetu, v případě nízké 
obsazenosti hotelu formou menu.
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

  První Iridium Spa v okolí 
 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23242
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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. 22–23 243

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, 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 
(kajaky, vodní lyže, parasailing), 
18jamkové golfové hřiště vzdáleno 
cca 10 minut jízdy od hotelu.
Pro děti

Hřiště, dětský bazén se skluzavkami, 
dětský klub, hlídání dětí na vyžádání.
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. 15

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

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. 22–23244

 Oblast Abú Dhabi   Novinka
Hotel Grand Millennium Al Wahda Hotel 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

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, posilovna, 
bazén.
Pláž

Hotel pořádá každý den transfer 
na veřejnou pláž. Vstup za poplatek.
Pokoj

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

Snídaně nebo polopenze.
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

Nabízené pokoje

   Moderní hotel střední kategorie se zázemím pro 

byznysmeny

   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 každý den transfer 
na veřejnou pláž. Vstup za poplatek.
Pokoj

DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 
připojení k internetu, trezor, vysoušeč 
vlasů, minibar.
Stravování

Snídaně nebo polopenze.
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. 15

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

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

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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  Nové luxusní středisko posta vené 
na skupině ostrůvků obklopených 
tyrkysovou lagunou

  Středisko má své centrum 
s promenádou, přístavem, 
množstvím restaurací, barů 
a golfovým hřištěm

   Tajemné hrobky vládců Staré říše, 
jediný ze sedmi divů světa, který se 
dodnes zachoval
   Zvláště působivé je večerní 
představení „Světlo a zvuk“

  Rudé moře se svými 
korálovými formacemi patří mezi 
nejznámější a nejkrásnější lokality 
pro potápění a šnorchlování 
na světě
  Doporučujeme výlet na ostrov Giftun 
se šnorchlováním a koupáním

  Nejpříjemnější způsob poznávání 
Egypta a jeho historie na luxusních 
obytných lodích, které plují 
po „řece života“ a zastavují 
u nejzajímavějších lokalit

Poznejte to nejkrásnější
› Egypt – Hurghada

El GounaPyramidy v Gíze

Podmořský svět Plavba po Nilu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Největší chrámový komplex v celém 
Egyptě s proslulou sloupovou 
síní, svatým jezerem a tajemnými 
hieroglyfy

  Letovisko vzdálené asi 35 km 
od Hurghady je vyhlášené díky 
nádherné písečné pláži, v jejíž těsné 
blízkosti najdete krásné korály

  V minulých letech zde vyrostlo 
i menší centrum s několika 
restauracemi a typickými kavárnami

Chrám v Karnaku Makadi Bay

SAÚDSKÁ

ARÁBIE

SAÚDSKÁ

ARÁBIE
E G Y P TE G Y P T

JORDÁNSKOJORDÁNSKO

IZRAELIZRAEL

KÁHIRAKÁHIRA

HurghadaHurghada

Soma BaySoma Bay

El QuseirEl Quseir

Marsa AlamMarsa Alam

Sharm El SheikhSharm El Sheikh

TabaTaba

DahabDahab

EilatEilat

AkabaAkaba

JERUZALÉMJERUZALÉM

AMMÁNAMMÁNTEL AVIV

R
U

D
É

M
O

Ř
E

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

  Metropole, které se 
přezdívá „matka měst“, 
s více než dvaceti miliony 
obyvatel
  Mezi nejnavštěvovanější 
místa patří tzv. Alabastrová 
mešita, ale také bazar
  Ve městě se nachází 
Egyptské muzeum – 
nejucelenější sbírka 
artefaktů z archeologických 
průzkumů egyptologů 
z celého světa

Káhira

245



Nekonečné pláže u Rudého moře

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Náš názor

Pokud by si měla většina lidí představit dovolenou v Egyptě, napadla by je okamžitě 
Hurghada. Toto oblíbené letovisko je doslova rájem všech turistů. Hurghada 
nabízí dlouhé písečné pláže, luxusní restaurace i malé arabské kavárny, možnost 
potápění v průzračném moři, široký výběr vodních sportů nebo výlety za egyptskými 
památkami. Pokud si zvolíte zájezd do Hurghady, můžete si být jisti, že na vás čeká 
veškerý komfort, který od dovolené očekáváte. 

Charakteristika destinace

Hurghada leží na území Arabské pouště a rozprostírá se přímo na břehu Rudého moře. 
Město bylo založeno na začátku 20. století jako rybářská vesnice. Dnes je moderní 
turistickou oblastí s dvacetikilometrovým pásem hotelových středisek při pobřeží. 
Na východní straně pouště, kde leží právě Hurghada, se nacházejí hory s nejvyšším 
vrcholem Šajid (2 184 m). 

Průmysl Egypta se soustřeďuje na potravinářství a textil. V Helwanu, jižně od Káhiry, 
se zpracovává železná ruda ve velkých železárnách a ocelárnách. Egypt je také 
významným vývozcem bavlny, plodiny, jejíž pěstování tu v 19. století zavedl pokrokově 
uvažující vládce Muhammad Alí. Země vyváží i velké množství kukuřice, pšenice, 
ovoce a zeleniny.

Zajímavá místa

Egyptské metropoli Káhiře se ne nadarmo přezdívá „matka měst“. Mezi 
nejnavštěvovanější místa patří Saladinova citadela a tzv. Alabastrová mešita, 
jejíž světově známá přezdívka vznikla na základě alabastrově zbarvených stěn. 
Známou tržnici Chán el-Chalílí založenou roku 1382 nesmí vynechat žádný 
turista. Obchodovalo se zde s hedvábím, kořením, zlatem i drahokamy. Dnes je 
bazar nákupním místem nejen pro turisty, ale i pro místní obyvatele. V uličkách 
je i řada kaváren, kde je příjemné posezení nad šálkem kávy nebo čaje. Chcete-li 
na sebe nechat dýchnout ještě více historie, vydejte se do nejstaršího egyptského 
města Luxoru. Vzhledem k víře v posmrtný život se na tomto místě zachovaly ty 

› Egypt – Hurghada
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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. 22–23

nejdůležitější pamětihodnosti starého Egypta – chrám v Karnaku, Memnónovy 
kolosy, Údolí králů, Údolí královen nebo zádušní chrám královny Hatšepsut. 

Praktické tipy

Hurghada je vyhledávanou destinací, pokud jde o vodní sporty na egyptském 
pobřeží Rudého moře. Velké a mělké laguny s klidnou vodou poskytují ideální 
podmínky pro vodní lyžaře amatéry, otevřené moře za mělčinou je naopak rájem pro 
freestylisty. K dispozici jsou vám centra s profesionálními instruktory, kde vás rádi 
na vodních lyžích naučí.

V hurghadských klubech Papas Beach Club nebo Ministry of Sound se můžete bavit 
každou noc až do východu slunce. Sezona je každý rok ve znamení speciálních akcí 
s DJs z celého světa. Dámy mají většinou do půl dvanácté vstup zdarma. To neplatí 
v pondělí, kdy jsou dámské večery – pro dámy je vstup zdarma celou noc a k tomu 

ještě dostanou dva drinky. Večírky se pořádají přímo na pláži, proto si nezapomeňte 
plavky, ať se můžete po protančené noci osvěžit při východu slunce v moři.

Rodinná dovolená (zábava)

Pokud patříte mezi příznivce vodní zábavy, pak si nenechte ujít aquapark Sindbad. 
Je možné jej navštívit každý den a můžete se těšit na cca 10 atrakcí, lehátka 
a slunečníky, bazén s umělým vlnobitím, all inclusive program během celého 
pobytu, možnost zapůjčení osušek a trezoru na kauci. Výlet ve žluté ponorce 
Sindbad za krásným korálovým útesem je vhodný pro všechny, kteří by rádi 
pozorovali krásy Rudého moře v suchu a bez potápěčské výstroje. Užít si barevný 
podmořský svět vám umožní plavba v jediné „vojenské“ ponorce v Egyptě. Plavba 
řízená dvěma kapitány trvá cca 45 minut a plavidlo se ponoří do hloubky 22 metrů. 
V hlubinách na vás čeká korálový útes, potopená loď, barevné ryby a potápěč, 
který vábí ryby co nejblíže k vašim okénkům. Před vašimi sedadly jsou umístěny 
obrazovky, které snímají to, co se děje na horní plošině ponorky. Fotografování 
i fi lmování je povoleno a je bezplatné.
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Aquapark Sindbad je možné navštívit 
každý den, je zde cca 10 atrakcí, 
lehátka a slunečníky, bazén s umělým 
vlnobitím, all inclusive program během 

celého pobytu, možnost zapůjčení 
osušek a trezoru na kauci. Vhodné pro 
každého, doporučujeme
rodinám s dětmi. 

Hlavní město Egypta leží asi 480 km 
od Hurghady. Odjezd je ráno mezi 
druhou a třetí hodinou (dle polohy 
vašeho hotelu). Během výletu vás 
bude doprovázet česky nebo slovensky 
hovořící průvodce. 
Předpokládaný příjezd do Káhiry je 
kolem deváté hodiny. Zde navštívíte 

Egyptské muzeum, kde můžete 
obdivovat více než 160 000 exponátů 
včetně pokladu faraona Tutanchamona. 
Po návštěvě parfumerie a po obědě vás 
už čekají pyramidy v Gíze – Cheopsova, 
Chefrenova a Menkaureova. Poté 
bude následovat ještě prohlídka sfi ngy 
a návštěva institutu papyru.

Nabídka výletů › Egypt – Hurghada
Brána Afriky a zároveň země s tajuplnou pověstí a historií. V rámci našich výletů můžete poznat to nejzajímavější 

z Hurghady. A určitě to nejsou „jen“ fascinující starověké památky. Vezmeme vás do pouště mezi beduíny 

i na prohlídku nejzajímavějších egyptských měst. Vaši dovolenou vám můžeme zpestřit návštěvou zábavních parků, 

výlety za poznáním podmořského světa či za nejkrásnějšími plážemi.

Orientační cena pro dospělou osobu  42 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let   22 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  90 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let   45 USD

Aquapark Sindbad

Káhira

    Pokud patříte mezi příznivce vodní zábavy, pak si 

nenechte ujít tento aquapark

    Splňte si sen a navštivte jeden z divů světa – 

pyramidy. K tomu ochutnáte atmosféru pulzujícího 

hlavního města Egypta – Káhiry.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23248
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Jednodenní výlet do 280 km 
vzdáleného Luxoru bude probíhat 
v doprovodu česky nebo slovensky 
hovořícího průvodce. Navštívíte Údolí 
králů, alabastrovou dílnu, Memnonovy 

kolosy, zažijete úchvatnou plavbu 
po Nilu a zavítáte do skvostného 
karnackého chrámu nebo do institutu 
papyru. 
Program zahrnuje také oběd.

Navštívíte ta nejlepší místa k obdivování 
barevného světa pod vodou – každá 
zastávka na šnorchlování trvá cca 
45–60 minut. Pak vás čeká návštěva 

ostrova Velký Giftun (Giftun Kebir), která 
trvá cca 90 minut. Na ostrově je krásná 
bílá pláž. V ceně výletu máte zajištěno 
zapůjčení šnorchlovacích potřeb a oběd.

Ještě než dorazíte k Orange Bay, 
budete mít cestou možnost si 
zašnorchlovat u korálových útesů na
otevřeném moři. 
Na pláži Orange Bay si pak užijete 

ten pravý odpočinek. K dispozici 
jsou slunečníky, rohožky i dřevěné 
bungalovy. Na pláži budete mít 
postaráno o oběd i zábavu. Koupání je 
tady vhodné i pro malinké děti.

Orientační cena pro dospělou osobu  2 100 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let   1 050 Kč

Orientační cena pro dospělou osobu  35 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let   18 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  40 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  20 USD

Luxor

Šnorchlování a ostrov Giftun

Orange Bay

    Kdo se vydá do Luxoru, zažije jeden 

z nezapomenutelných okamžiků svého života

   Celodenní lodní výlet se šnorchlováním 

u korálových útesů a návštěva pláže ostrova 

Giftun

   Celodenní lodní výlet, který vám nabízí možnost 

navštívit nádhernou pláž Orange Bay

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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 › Egypt – Hurghada
Hurghada

V současné době je Hurghada jedním z nejvýznamnějších letovisek na pobřeží 
Rudého moře. Celoročně nabízí slunce, písečné pláže s kulisou pouštních hor, 
oblasti vhodné pro surfování a především potápění. V centru staré Hurghady 
naleznete nedaleko od sebe mešitu i koptský kostel, nechybějí ani typický místní 
bazar a manufaktura na zpracování ryb. Stále známější a vyhledávanější se 
Hurghada stává pro ty, kteří zde objevili podmořský ráj.
.

1     Hotel AMC Royal ccccc str. 255
2     Hotel Palm Beach Resort cccc str. 265
3     Hotel Magic Beach cccd str. 279
4     Hotel Triton Empire ccc str. 280
5     Hotel Geisum Village ccd str. 281
6     Hotel Palma de Mirette cccc str. 267
7     Hotel El Palacio cccc str. 266
8     Hotel Bel Air Azur Resort cccc str. 262
9     Hotel Arabia Azur Resort cccc str. 260
10    Hotel Arabella Azur Resort cccc str. 258
11    Hotel Bella Vista Hotel & Resort cccc str. 274
12    Hotel Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc str. 268
13    Hotel Steigenberger Al Dau Beach ccccc str. 252
14    Hotel Steigenberger Aqua Magic ccccc str. 254
15    Hotel Albatros Garden Resort cccc str. 272
16    Hotel Beach Albatros Resort cccc str. 270
17    Hotel Jasmine Village cccd str. 278
18    Hotel Aladdin Beach Resort cccc str. 275
19    Hotel Ali Baba Palace cccc str. 276
20    Hotel Jaz Bluemarine Resort ccccc str. 256
21    Hotel Titanic Beach Spa & Aqua Park ccccd str. 264
22    Hotel Coral Beach Rotana Resort cccc str. 273

Sahl Hasheesh

Jedná se o oblast přibližně 20 km jižně od Hurghady, kde v posledních letech 
vyrostlo několik luxusních hotelů s perfektním, nejen sportovním zázemím. 
Místo je známé krásnými plážemi a neporušenými korály.

23    Hotel Citadel Azur Resort ccccc str. 282
24    Hotel Old Palace Resort ccccc str. 285
25    Hotel Tropitel Sahl Hasheesh ccccc str. 284

Hurghada / Sal Hasheesh Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
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El Gouna

Hurghada – Dahar

Hurghada – Sakkala

Sahl Hasheesh

letiště

Makadi Bay

Soma bay

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Makadi Bay

Menší letovisko vzdálené asi 35 km od Hurghady je vyhlášené díky nádherné 
písečné pláži, v jejíž těsné blízkosti najdete krásné korály. V minulých letech zde 
vyrostlo i menší centrum s několika restauracemi a typickými kavárnami.

26    Hotel Tia Heights Hotel & Resort ccccc str. 286
27    Hotel Sol Y Mar Club Makadi cccc str. 292
28    Hotel Royal Azur ccccd str. 289
29    Hotel Harmony Makadi Bay 

Hotel & Resort ccccc str. 288
30    Hotel Serenity Makadi Heights ccccc str. 287
31    Hotel Al Nabila Grand Bay ccccd str. 290

Soma Bay

Exkluzivní destinace, kde jsou zastoupeny nejluxusnější hotelové kapacity u Rudého 
moře. Soma Bay je oázou klidu umístěnou na nejkrásnějších plážích Egypta. 
Nachází se zde velmi kvalitní thalasso & wellness centrum Les Thermes Marins des 
Cascades, ale také 18jamkové hřiště The Cascades.

32    Hotel Palm Royale Soma Bay ccccc str. 294
33    Hotel Caribbean World Resorts 

Soma Bay ccccc str. 296
34    Hotel Amwaj Blue Beach Resort & Spa ccccd str. 293
35    Hotel Imperial Shams Abu Soma ccccd str. 298
36    Hotel Riviera Plaza Abu Soma cccc str. 300

Makadi Bay / Soma Bay

32
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35
36

26

29

30

27
28

31

Makadi Bay

Safaga

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Soma Bay
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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. 22–23

Poloha

Na pěší zóně, centrum Hurghady 
cca 7 km, v okolí obchody a kavárny, 
možnost procházky po promenádě. 
Vzdálenost od letiště cca 5 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby, několik 

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní program all inclusive

   Luxusní hotel pro náročné klienty

   Hotel je přizpůsoben pro handicapované klienty

   S nabídkou wellness & spa

   Pro milovníky golfu

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (121)  4,6
Hotel Steigenberger Al Dau Beach ccccc
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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. 22–23

barů, kavárna, hlavní restaurace, 
2 restaurace à la carte, kadeřnictví, 
nákupní arkáda, konferenční a business 
centrum, prádelna, hotelový lékař, 
wellness centrum s vnitřním bazénem. 
V zahradě rozlehlá soustava bazénů 
(část v zimě s možností vyhřívání, jeden 
bazén s mořskou vodou), bar u bazénu, 
líná řeka, jacuzzi, lehátka, slunečníky, 
podložky a osušky u bazénů i na pláži 
(zdarma).
Pláž

Hezká písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře, na pláži vzrostlé 
palmy, bar, restaurace a sprchy.
Pokoj

DRSV: koupelna s vanou a oddělenou 

sprchou/WC, župany, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minibar (za poplatek), TV/sat., 
balkon s výhledem na moře.
FRSV: viz DRSV, prostornější 
(1 místnost).
Stravování

Viz program all inclusive, u večeře je 
požadováno formální oblečení.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, aerobik, vodní 
gymnastika, plážový volejbal, stolní 
tenis, tenis (denní čas), golf (vybavení 
za poplatek), kánoe, šlapadla.
Za poplatek: potápěčské centrum 
a centrum vodních sportů, biliár, 
masáže, sauna, jacuzzi.

Zvláštnosti

U hotelu je 9jamkové golfové hřiště.
Zábava

Živá hudba v lobby, 1x týdně večerní 
folklorní a taneční show.
Pro děti

Dětské brouzdaliště, miniklub 
(pro děti 4–9 let), hřiště, hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek), dětská 
postýlka (zdarma).
Pro handicapované

Několik pokojů přizpůsobených pro 
handicapované klienty, bezbariérový 
pohyb v celém areálu.
Internet

Zdarma: WiFi v lobby, internetový 

koutek v business centru (pouze pro 
klienty s all inclusive).
Za poplatek: WiFi v areálu hotelu  
(mimo lobby).
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.steigenbergeraldaubeach.com

  Vnitřní vyhřívaný bazén s mořskou vodou, vířivé koupele, sauna, turecké lázně 
hammam, relaxační místnost, čajovna, kardiozóna, různé druhy terapií a masáží

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Brzké a pozdní snídaně
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (po celých 24 hodin, dle 
otevírací doby jednotlivých barů)
  Odpolední snack, půlnoční snack
  Koš ovoce při příletu
  Zmrzlina (během odpoledne)
  Odpolední káva, čaj a zákusek

Program all inclusive

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na pěší zóně, centrum Hurghady 
cca 7 km, v okolí obchody a kavárny, 
možnost procházky po promenádě. 
Vzdálenost od letiště cca 5 km.
Vybavení 

Vstupní hala s recepcí (bankomat 
a výměna peněz ve vedlejším 
sesterském hotelu), hlavní restaurace, 
několik barů, restaurace à la carte, 
tradiční arabský bazar s africkým 
zbožím, prádelna, lékař na telefonu. 
V zahradě bazén (v zimě s možností 
vyhřívání), líná řeka, aquapark pro 
dospělé i děti, bazén na střeše (pouze 

pro dospělé), bary u bazénů, dětský 
bazén, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami (zdarma).
Pláž

Hezká písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře je vzdálena cca 
400 m od hotelu, lehátka, matrace, 
slunečníky a osušky (zdarma), bar 
a restaurace na pláži (v rámci all 
inclusive), sprcha u pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minibar (2 lahve vody 
a 2 vybrané nealkoholické nápoje denně 
zdarma doplňovány), TV/sat., balkon 
nebo terasa.
DRS: viz DR, prostornější.
FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, plážový volejbal, 
boccia, šipky, stolní fotbal, biliár, fi tness, 
golf během dne (vybavení za poplatek), 

šlapadla, kánoe, 2,5 km dlouhá dráha 
na jogging.
Za poplatek: potápěčské centrum 
a centrum vodních sportů, sauna, pára, 
masáže.
Zvláštnosti

U hotelu je 9jamkové golfové hřiště.
Zábava

Denní a večerní animační a zábavné 
programy pro děti i dospělé.
Pro děti

Aquapark, dětský bazén (v zimě 
s možností vyhřívání), miniklub 
s dětským hřištěm, hlídání dětí 
na vyžádání (za poplatek), dětská 
postýlka (zdarma).

Pro handicapované

5 pokojů plně přizpůsobených pro 
handicapované klienty.
Internet

Zdarma: WiFi ve vybraných prostorách 
hotelu. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.steigenbergeraquamagic.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj superior (DRS): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Hotel s moderním aquaparkem

   Luxusní hotel známého řetězce pro náročné klienty

   Kvalitní program all inclusive

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Pro milovníky golfu

  Snídaně, oběd a tematické večeře formou bufetu
  Brzké snídaně, pozdní večeře a půlnoční občerstvení
  2x za pobyt možnost večeří v à la carte restauraci (určené menu), rezervace nutná
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (po celých 24 hodin dle 
otevírací doby jednotlivých barů)

  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina

Program all inclusive

 Oblast Hurghada  Novinka
Hotel Steigenberger Aqua Magic 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u písečné pláže přibližně 19 km 
severně od letiště, staré centrum 
Hurghady (Dahar) přibližně 11 km 
a nové centrum (Sakkala) asi 15 km 
(hotelová doprava za poplatek). 
Vybavení

Pětipodlažní budova se 2 křídly kolem 
bazénu. Vstupní hala s recepcí, několik 
barů, hlavní restaurace, restaurace à la 
carte (italská a rybí), arkáda s obchůdky, 
kadeřnictví, konferenční místnost. 
Venku velký bazén (v zimě s možností 
vyhřívání) a dětský bazén, bar u bazénu, 
slunečníky, lehátka, matrace a osušky 
jsou u bazénu i na pláži (zdarma).

Pláž

Písečná pláž s velmi pozvolným 
vstupem do vody (podloží převážně 
písčité), molo usnadňující přístup 
do vody pro plavce, bar a sprcha 
na pláži.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, set pro přípravu kávy a čaje, 
klimatizace, trezor (zdarma), TV/sat., 
minibar (denně zdarma doplňována 
voda a vybrané nealkoholické nápoje), 
telefon, balkon nebo terasa, hotel 
umožňuje v DR ubytovat také 2 dospělé 
+ 2 děti, to však z důvodu malého 
prostoru doporučujeme ve FR.
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, šipky, boccia, 
fi tness, plážový volejbal, biliár, 
šnorchlování, windsurfi ng, šlapadla.
Za poplatek: potápění, motorizované 

vodní sporty (vodní lyžování, jízda 
na banánu aj.), sauna a masáže.
Zábava

Diskotéka, denní i večerní animační 
a zábavné programy.
Pro děti

Dětský klub a bazén, dětský bufet 
(večeře) a židličky.
Internet

Za poplatek: WiFi připojení v lobby.

Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.amcroyalhotel.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní program all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Cenově výhodná nabídka v kategorii ccccc

   Hotel přímo u pláže

   V blízkosti hotelu možnost vodních sportů

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Brzká snídaně, odpolední občerstvení, půlnoční snack
  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–02.00 hod.)
  Možnost večeří také v italské restauraci (bufet)

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (139)  4,2
Hotel AMC Royal ccccc

 Pro páry

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V blízkosti pláže cca 14 km jižně 
od letiště a cca 17 km od centra 
Hurghady (hotelová doprava 
za poplatek).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, automat 
na výměnu peněz, hlavní restaurace, 
několik barů, restaurace à la carte 
(v sesterském hotelu Iberotel 
Aquamarine), nákupní arkáda. V zahradě 
velký bazén (v zimě s možností 
vyhřívání), vodní skluzavky pro dospělé 
i děti, bar u bazénu, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami 
(zdarma). 
Pláž

Pláž cca 400 m přes zahradu 
sesterského hotelu Iberotel 
Aquamarine. Dlouhý mělký vstup 

do moře (můstek není k dispozici), 
částečně korálové podloží 
(doporučujeme obuv do vody). 
Slunečníky, lehátka, matrace a osušky 
(zdarma). Bar, snack bar a jacuzzi 
na pláži, sprchy a toalety u pláže.
Pokoj

FR2: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minibar (obsah na vyžádání 
a za poplatek), TV/sat., balkon 
nebo terasa. Druhá ložnice pro děti 
s rozkládacími sofa.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis (osvětlení a vybavení 
za poplatek), stolní tenis, dětský fotbal, 
fi tness, plážový volejbal.
Za poplatek: potápěčské centrum, vodní 
sporty na pláži, hotelové spa.
Zvláštnosti

Hotel tvoří jeden komplex se sesterským 
hotelem Iberotel Aquamarine. Klienti 
Jaz Bluemarine Resort mohou využívat 
vybavení sesterského hotelu (kromě 

  Rodinný pokoj (FR2):
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní program all inclusive

   Přímo u pláže

   Vodní skluzavky

   Pro dítě pobyt zdarma

   Prostorné rodinné pokoje

 Oblast Hurghada  Novinka

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Hotel Jaz Bluemarine Resort ccccc
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hlavních restaurací), např. restaurace 
à la carte (za poplatek), sportovní 
zařízení, bazény, bary u bazénů, 
aquapark aj.
Zábava

Amfi teátr, animační a zábavné 
programy pro děti i dospělé, diskotéka 
(v sesterském hotelu).
Pro děti

Dětský bazén (možnost vyhřívání), 
vodní skluzavky, miniklub, hřiště, 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).

Internet

Za poplatek: WiFi v areálu hotelu, 
internetový koutek.
Platební karty

VISA, MC.

http://www.jaz.travel 

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
 Občerstvení během dne
 Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 400 m

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u moře s hezkým korálovým 
útesem asi 4 km od starého centra 
Hurghady (Dahar), od nového centra 
Sakkaly a Mariny přibližně 2 km.
Letiště je vzdáleno cca 9 km.
Vybavení

Příjemný hotel postavený v moderním 
núbijském stylu. Recepce s bezpečnost-
ními schránkami (zdarma), 2 hlavní 
restaurace (1 s terasou s výhledem 
na moře), restaurace à la carte, orientální 
kavárna, několik barů, pivnice, nákupní 
arkáda, business centrum, salon krásy, 
prádelna, 2 bazény (1 v zimě s možností 
vyhřívání), bar u bazénu, dětský bazén, 
terasa na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami (zdarma).
Pláž

Hotel přímo u moře a laguny s písečnou 

pláží (vstup do moře po schůdcích). 
Druhá malá písečná pláž s písečným 
vstupem do moře. Vynikající podmínky 
pro šnorchlování. Lehátka, podložky, 
slunečníky a osušky (zdarma), bar 
na pláži, sprcha u pláže.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, individuální klimatizace, 
telefon, minibar (voda a vybrané 
nealkoholické nápoje doplňovány 
denně zdarma), set na přípravu kávy 
a čaje, TV/sat., balkon nebo terasa. 
Bezpečnostní schránky jsou na recepci 
(zdarma).
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis a squash (osvětlení 
za poplatek), fi tness, stolní tenis, biliár, 
vybavení ke šnorchlování, šlapadla 
a kánoe.
Za poplatek: surfařské a potápěčské 
centrum, vodní sporty, sauna, pára, 
jacuzzi.

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u moře

   Skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění

   Kvalitní program all inclusive

   Vhodné pro páry

   Dobré sportovní zázemí

Hotel Arabella Azur Resort cccc

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23258

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (106)  4,2



E
g

yp
t 

–
 H

u
rg

h
a

d
a

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Brzká snídaně, pozdní večeře
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–02.00 hod.)
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina

Program all inclusive

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Zábava

Amfi teátr, animační programy pro děti 
i dospělé, diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, miniklub, dětské 
menu, dětská postýlka (zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek 
s několika počítači, WiFi v areálu
hotelu.

Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.azur.travel/

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo na břehu moře u dvou velkých 
uměle vytvořených lagun v blízkosti 
korálového útesu tvořícího malý 
poloostrov. Přibližná vzdálenost 

od starého centra Hurghady (Dahar) 
4 km, od nového centra (Sakkala) 2 km, 
od letiště 9 km.
Vybavení

Několik dvoupatrových budov 
seskupených kolem velkého bazénu 
(50 x 20 m, v zimě s možností vyhřívání) 
a dvou lagun, vstupní hala s recepcí, 
lobby, lobby bar, směnárna, lékařská 
služba, 4 hotelové restaurace (orientální, 
rybí, italská a mezinárodní), bar, 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní program all inclusive

   Oblíbený hotel se stálou klientelou

   Pro děti pobyt zdarma

   Přímo u písečné pláže

   Krásný korál u hotelu

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (524)  4,5
Hotel Arabia Azur Resort cccc

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23260
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kavárna, diskotéka, bar u bazénu, bar 
na pláži. V okolí hotelu jsou obchůdky se 
suvenýry, kavárna, restaurace.
Pláž

Písečná pláž kombinovaná s korálem, 
pozvolný vstup do vody v lagunách 
a na malé pláži, u korálu vstup 
po schůdcích, lehátka, slunečníky, 
podložky i osušky na pláži i u bazénu 
(zdarma), u korálového útesu možnost 
šnorchlování. Bary a sprchy na pláži.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace/topení, minibar (denně 

zdarma doplňována voda a vybrané 
nealkoholické nápoje), set na přípravu 
kávy a čaje, TV/sat., trezor (zdarma), 
telefon, balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek), 2 kurty na squash, fi tness, 
biliár.
Za poplatek: vodní centrum 
s pronájmem loděk, potápěčská škola, 
škola windsurfi ngu, sauna, parní lázně, 
vířivé koupele, masáže, kosmetika.

Zvláštnosti

Hotel tvoří spolu s hotelem Bel Air 
Azur jeden komplex, hosté mohou 
v rámci programu all inclusive využívat 
všech zařízení obou hotelů s výjimkou 
restaurací určených pro snídaně, obědy 
a večeře.
Zábava

6x týdně animační programy, diskotéka 
(za poplatek).
Pro děti

Pro děti (2–12 let) vyhrazen koutek 
s hřištěm, dětský domek, místnost 
na hraní v hlavní budově, dětský bazén. 
Vše pod dozorem během dne.
Internet

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi 
v lobby.
Platební karty

VISA, AMEX, EC/MC, Diners Club.

www.azur.travel/

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v pizzerii nebo v restauraci à la carte za doplatek
  Teplé a studené nápoje, rozlévané alkoholické i nealkoholické nápoje místní 
výroby (10.00–02.00 hod.)
  Odpolední čaj, káva, zákusek a zmrzlina
  Snack u bazénu

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Na břehu moře u dvou velkých uměle 

vytvořených lagun v blízkosti korálového 
útesu tvořícího malý poloostrov. 
Vzdálenost od starého centra Hurghady 
(Daharu) 6 km, od nového centra 
Sakkala 2 km, od letiště 8 km. V okolí 
hotelu obchůdky se suvenýry, kavárna, 
restaurace, přímo vedle hotelu je 
nemocnice. 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 /  /  /  /   

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

   Blízkost starého centra Hurghady

   Krásný korál u hotelu

   Oblíbené místo se stálou klientelou

   Pro děti pobyt zdarma

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (173)  4,5
Hotel Bel Air Azur Resort cccc

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23262
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Vybavení

Třípatrová budova kolem velkého 
sladkovodního bazénu, vstupní 
hala s recepcí, lobby, lobby 
bar, směnárna, lékařská služba 
ve vedlejším hotelu Arabia Beach, 
2 hotelové restaurace, bar, kavárna, 

bar u bazénu, pro děti dětský bazén, 
miniklub, dětské hřiště. Sladkovodní 
bazén, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky, osuškami a podložkami 
(zdarma).
Pláž

Písečná pláž kombinovaná s korálem, 

pozvolný vstup do vody v lagunách 
a na malé pláži, u korálu vstup 
po schůdcích. Lehátka, slunečníky, 
osušky a podložky (zdarma). 
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., klimatizace/topení, telefon, 
lednička, set pro přípravu kávy a čaje, 
trezor, balkon nebo terasa. Velikost 
pokoje 34 m2.
DRP: viz DR, mohou však být situovány 
v méně příznivé poloze.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové a 2 squashové 
kurty (osvětlení a náčiní za poplatek), 

posilovna, stolní tenis, beach 
volejbal. 
Za poplatek: biliár, vodní centrum 
s pronájmem loděk, potápěčská škola, 
škola windsurfi ngu.
Internet

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi 
v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.
 
 www.azurhotels.com.eg

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Za poplatek: sauna, parní lázně, vířivé koupele, masáže, kosmetika

Wellness & spa

  Brzká kontinentální snídaně
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední čaj, káva, zákusek a zmrzlina
   Odpolední snack u bazénu
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–02.00 hod.) 

Program all inclusive
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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. 22–23

Poloha

Přímo u pláže přibližně 14 km jižně 
od letiště a cca 17 km od centra 
Hurghady (hotelová doprava za poplatek).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
několik barů, 2 hlavní restaurace, 
4 restaurace à la carte (italská, 
orientální, čínská, rybí), nákupní galerie, 
klenotnictví, kadeřnictví, konferenční 
centrum, čistírna, lékař na telefonu. 

V komplexu rozlehlá soustava bazénů 
(jeden bazén v zimě s možností 
vyhřívání), bar u bazénu, lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky u bazénů 
i na pláži (zdarma, denní výměna), velký 
aquapark.
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu, dlouhý 
mělký vstup do moře, v moři se mohou 
objevit korály a kameny (doporučujeme 
obuv do vody), přístup do vody pro plavce 
možný také po můstku, bar na pláži.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, telefon, LCD TV/sat., trezor 
(zdarma), minibar (denně doplňovány 
nealkoholické nápoje zdarma), balkon 
nebo terasa.
FR2: viz DR, 2 ložnice.

Stravování

Viz program ultra all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis, stolní tenis, fi tness, 
minigolf, aerobik, boccia a volejbal.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské 
centrum, biliár a bowling.
Zvláštnosti

V komplexu největší neveřejný aquapark 
v Hurghadě, mnoho skluzavek, vodních 
her, bazén s vlnami, líná řeka aj.
Zábava

Diskotéka, herna, bohatý animační 
program pro děti i dospělé.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, dětské kino, 
miniklub (pro děti 4–12 let), dětský 

bufet, židličky, dětská postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetová kavárna.
Platební karty

VISA, MC.

www.titanicgroup.com

  Hotelové spa centrum nabízí různé druhy masáží, relaxační procedury, saunu, 
páru, turecké lázně, whirlpool (vše za poplatek)

Wellness & spa

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Prostorné rodinné pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Přímo u pláže

   Hotelový aquapark zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  1x týdně možnost večeře v restauraci à la carte
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (24 hod. denně 
dle otevírací doby jednotlivých barů)

  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, zákusky a zmrzlina
  1x týdně možnost využít kadeřnictví
  1x za pobyt možnost masáže (20 min.)
  Nealkoholické nápoje v minibaru (denně doplňován) 

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (355)  3,8
Hotel Titanic Beach Spa & Aqua Park ccccd

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u písečné pláže cca 15 km severně 
od letiště, staré centrum Hurghady 
(Dahar) vzdáleno přibližně 7 km a nové 
centrum (Sakkala) cca 12 km.
Vybavení

Hlavní budova a několik vícepodlažních 
bloků zasazených do krásné zahrady 

a kolem bazénů. Vstupní hala s recepcí 
(možnost výměny peněz), několik 
barů, restaurace, arkáda s obchůdky 
a kadeřnictví. Venku 2 bazény (v zimě 
s možností vyhřívání) a dětský bazén, bar 
u bazénu, slunečníky, lehátka, matrace 
a osušky u bazénu i na pláži (zdarma).
Pláž

Hotel přímo u písečné pláže, pozvolný 
vstup do vody (vhodný také pro děti), 
bar a sprcha u pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, trezor (zdarma), TV/sat., 
minilednice, telefon, balkon nebo terasa.
FR2: viz DR, 1 místnost navíc. 

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: stolní tenis, fi tness (během 
dne), plážový volejbal, tenisový kurt 
(osvětlení za poplatek), minifotbal, šipky.
Za poplatek: potápění, vodní sporty 
(šlapadla, kánoe, vodní lyže), biliár, 
hotelové spa centrum se saunou, párou 
a masážemi.
Zábava

Diskotéka, denní i večerní animační 
a zábavné programy.
Pro děti

Dětský klub, hřiště, bazén, vodní 
skluzavky.

Pro handicapované

5 pokojů přizpůsobených pro 
handicapované klienty. 
Internet

Za poplatek: WiFi a internetový koutek 
v lobby.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.palmbeach-hurghada.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 /  

  Rodinný pokoj (FR): 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Vodní skluzavky pro děti 

   Přímo u písečné pláže 

   Hotel s programem all inclusive

   Vhodné pro rodiny s dětmi

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Brzká snídaně, půlnoční snack
  Odpolední káva, čaj, zákusek a lehké občerstvení během dne
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–01.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (133)  4,1
Hotel Palm 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Přímo u uměle vytvořené laguny 
přibližně 10 km severně od letiště, staré 
centrum Hurghady (Dahar) cca 3 km, 
nové centrum (Sakkala) bezmála 3 km.
Vybavení

Hlavní budova a 2 křídla obepínající 
uměle vytvořenou lagunu s menší 
písečnou pláží. Vstupní hala s recepcí, 
lobby bar, hlavní restaurace, 2 à la carte 
restaurace – rybí a italská (za poplatek, 
večeře pro klienty hotelu se slevou), 
několik obchůdků se suvenýry, 
směnárna, lékař, bazén (v zimě 
s možností vyhřívání), dětský bazén, bar 
u bazénu, lehátka, matrace, slunečníky 
a osušky u bazénu i na pláži (zdarma).
Pláž

Menší pláž s hrubým pískem, pozvolný 

vstup do moře uprostřed uměle 
vytvořené laguny (lemována kamenitým 
pobřežím, zde vstup do moře 
po schůdcích), vhodné pro potápění 
a šnorchlování, bar na pláži, sprchy 
a toalety u pláže.
Pokoj

DRSV/DRPSV: koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů (případně na recepci, zdarma), 
TV/sat., telefon, individuální klimatizace, 
trezor (zdarma), minilednička (2 lahve 
vody při příjezdu zdarma), balkon nebo 
terasa, všechny pokoje mají výhled 
na moře (může být boční). 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, plážový volejbal, stolní 
tenis.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské 
centrum, biliár, tenis, sauna, pára, 
jacuzzi, masáže, salon krásy.
Zábava

Denní a večerní animační programy, 
diskotéka.

Pro děti

Dětský bazén, miniklub.
Pro handicapované

4 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Ofi ciální třída

ccccd

Internet

Za poplatek: internetový koutek.

Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

www.sunnydaysegypt.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV/DRPSV): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive 24 hodin

   Pro děti pobyt zdarma

   Přímo u pláže

   Skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (po celých 24 hodin, dle 
otevírací doby jednotlivých barů)
  Noční lehké občerstvení

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (133)  3,6
Hotel El Palacio cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Přímo u menšího písečného zálivu, 
přibližně 10 km severně od letiště, staré 
centrum Hurghady (Dahar) cca 3 km, 
nové centrum (Sakkala) bezmála 3 km.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní 
restaurace, 2 restaurace à la carte (rybí, 
pizzerie), orientální koutek s vodními 
dýmkami (za poplatek), několik obchůdků 
se suvenýry, směnárna, konferenční 
místnost, lékař, kadeřnictví, 2 bazény 
(jeden s oddělenou částí pro děti), bar 
u bazénu. Lehátka, matrace, slunečníky 
a osušky u bazénu i na pláži (zdarma).
Pláž

Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře v malém zálivu, vhodné 
podmínky pro potápění a šnorchlování, 
bar na pláži, sprchy a toalety u pláže.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, TV/sat., telefon, 
individuální klimatizace, trezor (zdarma), 
minilednička (2 lahve vody při příletu 
zdarma), balkon nebo terasa, vysoušeč 
vlasů na vyžádání na recepci (zdarma).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, plážový volejbal, stolní 

tenis, 2 hodiny squashe a 2 hodiny 
tenisu za pobyt.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské 
centrum, 2 tenisové kurty, 2 squashové 
kurty, biliár, spa centrum (sauna, pára, 
jacuzzi, masáže aj.).
Zábava

Denní a večerní animační programy 
a show.
Pro děti

Integrovaný dětský bazén, miniklub 
a dětské hřiště.
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.sunnydaysegypt.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Hotel za výhodnou cenu pro méně náročné klienty

   Program all inclusive 24 hodin

   Pro děti pobyt zdarma

   Skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední snack, káva, čaj a zákusek
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (po celých 24 hodin, dle 
otevírací doby jednotlivých barů)
  Noční lehké občerstvení

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (120)  3,9
Hotel Palma de Mirette cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Přímo u jedné z nejhezčích písečných 
pláží Hurghady, uprostřed vzrostlé 

zahrady. Vzdálenost od starého centra 
Hurghady 8 km, od nového centra 
Sakkala 5 km, od letiště 3 km. Nákupní 
promenáda Esplanade u hotelu, nejbližší 
lékárna 5 minut od hotelu. Lékařská 
služba nonstop v nemocnici El Salam 
Hospital 6 km od hotelu. 
Vybavení

Hlavní jednopatrová budova bez výtahu, 
v zahradě 338 přízemních pokojů 
v bungalovech a ve vedlejší hotelové 
čtyřpatrové budově, rovněž bez výtahu, 
134 pokojů. V hlavní budově moderní 
lobby, recepce (trezor zdarma pro 
klienty ubytované v bungalovech), 
směnárna, bankomat, lékařská služba 
(přítomnost lékaře 2x denně), hlavní 
hotelové restaurace v patře (vnitřní 
nebo venkovní s kuřáckou i nekuřáckou 
zónou), venkovní restaurace na terase 
hotelu, několik barů, orientální kavárna, 
pizzerie, beach restaurace (využívána 
na obědy), diskotéka, kadeřnictví, 
shower room (místnost na osprchování 
využívaná při pozdním transferu 
z hotelu). Sladkovodní bazén, 2 dětské 
sladkovodní bazény rozdělené dle 
věku dětí, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky, osuškami a podložkami 
(zdarma), sprchy a bar u bazénu. 

  Dvoulůžkový pokoj 
(DR/DRP/DRB/DRBP): 

 /  /  /  /  /  
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Pro děti pobyt zdarma

   Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

   Krátký transfer z letiště

   Oblíbené místo se stálou klientelou

 Oblast Hurghada  Naši klienti hodnotí (547)  4,4
Hotel Funtazie klub Giftun Azur Resort cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje
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Pláž

Široká písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky, osušky a podložky 
(zdarma). Sprchy na pláži. Bar na pláži.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., klimatizace/topení, telefon, 

lednička, set pro přípravu kávy a čaje, 
trezor (pouze pokoje v hlavní budově), 
balkon nebo terasa. Dětská postýlka 
možná na vyžádání (zdarma).
DRP: viz DR, mohou však být situovány 
v méně příznivé poloze.
DRB: viz DR, trezor na recepci, 
situované v zahradě.

DRBP: viz DRB, mohou však být 
situovány v méně příznivé poloze.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisový a squashový kurt 
(osvětlení za poplatek), posilovna, biliár, 
stolní tenis, minigolf. 
Za poplatek: vodní centrum 
s pronájmem loděk, potápěčská škola, 
škola windsurfi ngu, jízda na koni.
Ofi ciální třída

ccc

Internet

Za poplatek: internetová kavárna 
v prvním patře hlavní budovy.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.
 
 www.azurhotels.com.eg

 Funtazie klub

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Za poplatek: sauna, parní lázně, vířivé koupele, masáže, kosmetika

Wellness & spa

  Brzká kontinentální snídaně
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeře v pizzerii à la carte za doplatek
  Odpolední snack u bazénu a na pláži
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (09.30–02.00 hod.)  
   Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina

Program all inclusive
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Přímo u písečné pláže přibližně 9 km 
jižně od letiště, centrum Hurghady cca 
12 km (hotelový shuttle bus za poplatek).
Vybavení

Hlavní hotelová budova a několik 
obytných bloků v zahradě. Vstupní hala 
s recepcí, výměna peněz, bankomat, 
5 restaurací, několik barů, restaurace 
à la carte, prádelna, lékař, lékárna, 
několik obchůdků, kadeřnictví. V zahradě 
5 bazénů (2 v zimě s možností vyhřívání), 
venkovní jacuzzi, bar u bazénu, dětský 

bazén, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami (zdarma), několik 
vodních skluzavek.
Pláž

Hotel přímo u krásné písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře, lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky (zdarma), 
bar na pláži, sprchy u pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minilednice (denně zdarma 
doplňována lahví vody), TV/sat., balkon 
nebo terasa.
DRSV: viz DR, modernější vybavení, 
výhled na moře.
FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: 3 tenisové kurty (osvětlení 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2):
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u krásné písečné pláže

   Vodní skluzavky přímo v hotelu

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Kvalitní program all inclusive

   Pro dítě pobyt zdarma

 Oblast Soma Bay  Novinka
Hotel Beach Albatros Resort cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Pokoj s výhledem na moře
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  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Brzké snídaně, pozdní snídaně, pozdní večeře
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

a vybavení za poplatek), stolní tenis, 
minigolf během dne, plážový volejbal, 
fi tness, boccia, šipky.
Za poplatek: potápěčské centrum, 
centrum zdraví se saunou, párou 
a masážemi, biliár.
Zábava

Amfi teátr, zábavné a animační programy 
pro děti i dospělé.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, vodní skluzavky, 
miniklub, dětská postýlka (zdarma).
Pro handicapované

2 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

Za poplatek: WiFi v hotelu, internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, MC.

http://www.pickalbatros.com/hotels/
beach-albatros-resort/ 

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

  

Poloha

Přibližně 9 km jižně od letiště, centrum 

Hurghady cca 12 km (hotelový shuttle 
bus za poplatek).
Vybavení

Hlavní hotelová budova a několik 
obytných bloků v zahradě s bazény. 
Vstupní hala s recepcí, výměna peněz, 
bankomat, 4 restaurace, několik barů, 
prádelna, lékař, několik obchůdků, 
kadeřnictví. V zahradě 4 bazény 
(1 v zimě s možností vyhřívání), bar 

u bazénu, dětský bazén (v zimě 
s možností vyhřívání), terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami 
(zdarma), hotelový aquapark.
Pláž

Přibližně 500 m od krásné písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře, 
lehátka, matrace, slunečníky a osušky 
(zdarma), bar na pláži, sprchy u pláže. 
Na pláž jezdí zdarma hotelový shuttle 
bus.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minilednice (denně zdarma 
doplňována lahví vody), TV/sat., balkon 
nebo terasa.
FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty (osvětlení 
a vybavení za poplatek), stolní tenis, 
minigolf během dne, plážový volejbal, 
fi tness, boccia, šipky.

Za poplatek: potápěčské centrum, 
centrum zdraví se saunou, párou, 
jacuzzi a masážemi (v sousedním hotelu 
Aqua Vista), biliár.
Zábava

Amfi teátr, zábavné a animační 
programy pro děti i dospělé. Diskotéka 
v sesterském hotelu Aqua Blu.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, vodní skluzavky, 
miniklub, dětská postýlka (zdarma).
Internet

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

VISA, MC.

www.pickalbatros.com/hotels/
albatros-garden-resort/ 

   Hotel nedaleko písečné pláže

   Aquapark přímo v hotelu

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Kvalitní program all inclusive

   Pro dítě pobyt zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně, pozdní večeře
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina pro děti

Program all inclusive

 Oblast Hurghada  Novinka
Hotel Albatros Garden Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 25 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  500 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

Rodinný pokoj
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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. 22–23

Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže 
cca 19 km jižně od centra Hurghady 
(hotelový shuttle bus za poplatek) 
a asi 17 km od letiště.
Vybavení

Rozlehlý komplex přízemních 
bungalovů v krásné zahradě. Vstupní 
hala s recepcí, bezpečnostní schránky 
(zdarma), směnárna, lobby bar, hlavní 
restaurace s terasou, à la carte 
restaurace (rybí a italská), orientální 
kavárna, několik obchůdků, čistírna, 

lékař. Venku 2 bazény pro dospělé, 
dětský bazén, bar u bazénu, terasa 
na slunění s lehátky, matracemi, 
slunečníky a osuškami (zdarma).
Pláž

Krásná dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem přímo u hotelu (vhodná pro 
děti), slunečníky, lehátka, matrace 
a osušky (zdarma), bar a sprchy na pláži, 
u hotel korál vhodný ke šnorchlování.
Pokoj

DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
(zdarma), minilednice (naplnění 
za poplatek, 1 lahev vody zdarma 
doplňována denně) a terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR2: viz DR, ložnice a oddělený obývací 
pokoj se 2 sofa.
Stravování

Viz program all inclusive. 

Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, šipky, 
fi tness.
Za poplatek: tenis, stolní tenis, fi tness, 
biliár, vodní sporty, potápěčské centrum, 
masáže, jízda na koni a na velbloudu.
Zábava

Diskotéka (za poplatek), animační 
program pro děti i dospělé.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

AMEX, VISA, MC, Diners Club.

www.rotana.com

   Přímo u krásné písečné pláže

   Hotel s programem all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Hotel umístěný v klidném prostředí

   Vhodné pro seniory

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.); 
místní vína jsou podávána v rámci all inclusive pouze během obědů a večeří
  1x za pobyt možnost večeře v à la carte restauraci (určené menu, 
rezervace nutná)
  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, zákusky a odpolední zmrzlina pro děti
  Po předchozí rezervaci 30 minut tenisu a 30 minut kulečníku za pobyt
  1x za pobyt doprava do centra Hurghady

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (143)  3,9
Hotel Coral Beach Rotana 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   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

U pláže přímo v centru Hurghady 
(Sakkala), přibližně 7 km severně 
od letiště.

Vybavení

Menší hotel, 2 křídla kolem bazénu 
a menší vzrostlé zahrady. Vstupní hala 
s recepcí, bezpečnostní schránky 
(za poplatek), směnárna, lobby bar, 
hlavní restaurace s terasou, à la carte 
restaurace (italská), několik barů, 
obchůdků, kadeřnictví a lékař. Mezi 
další vybavení patří bazén s částí pro 
děti, bar u bazénu, terasa na slunění 

s lehátky, matracemi, slunečníky 
a osuškami (zdarma).
Pláž

Písečná pláž s pozvolným vstupem, 
přímo u hotelu (vhodná pro děti), 
slunečníky, lehátka, matrace a osušky 
(zdarma), plážový bar a sprchy na pláži, 
u hotelu korál vhodný ke šnorchlování.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar 
(za poplatek, voda denně doplňována 
zdarma), balkon nebo terasa. Některé 
pokoje mají bezpečnostní schránku 
(za poplatek).

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, šipky.
Za poplatek: stolní tenis, stolní fotbal, 
biliár, vodní sporty, potápěčské centrum, 
centrum zdraví (sauna, pára, jacuzzi, 
masáže, fi tness).
Zábava

Animační program pro děti i dospělé, 
diskotéka (za poplatek).
Pro děti

Část bazénu pro děti, dětské 
hřiště, dětská postýlka na vyžádání 
(zdarma).
Internet

Za poplatek: internetový koutek a WiFi 
v lobby.
Platební karty

VISA, MC.

www.bellavista-hurghada.com

   Hotel umístěný v centru Sakkaly v blízkosti 

obchodů a restaurací

   Pro děti pobyt zdarma

   Vhodné pro mladé

   Hotel přímo u pláže

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně, večerní snack
  Rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–23.00 hod.), během oběda a večeře nejsou podávány destiláty
  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj a zákusky
  Odpoledne zmrzlina (pouze pro děti)

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (149)  4,2
Hotel Bella Vista Hotel & Resort cccc

 Jednotlivci a mladí

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Cca 13 km jižně od nové části Hurghady 
(Sakkala), hotelový bus do centra 
za poplatek, cca 11 km od letiště.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, trezor (zdarma), 
bar, restaurace, nákupní pasáž, 

směnárna, salon krásy, diskotéka. 
V zahradě 2 bazény (jeden s oddělenou 
částí pro děti), bar u bazénu a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky 
(zdarma).
Pláž

Písečná pláž u hotelu, v některých 
úsecích kamenitá, s pozvolným 
vstupem do moře (vhodné boty 
do vody). U pláže hotelu Jasmine Village 
možnost šnorchlování u korálového 
útesu. Bar na pláži, lehátka, podložky, 
slunečníky a osušky (zdarma).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, 
telefon, minilednička, TV/sat., balkon 
nebo terasa, většina pokojů umístěna 
v bungalovech v zahradě.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fotbalové hřiště, tenisové kurty, 
stolní tenis, minigolf, volejbal.
Za poplatek: biliár, centrum vodních 

sportů, potápění a windsurfi ng, 
v sesterském hotelu Ali Baba Palace lze 
za poplatek využít bowling a bruslení 
na ledě.
Zábava

Denní i večerní animační programy.
Pro děti

Bazén, dětský miniklub, dětské 
hřiště, minizoo u hotelu Jasmine Village.
Pro handicapované

2 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, MC.

www.aladdinbeachresort.com

   Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Pro děti pobyt zdarma

  Hotel přímo u písečné pláže

  Aquapark v bezprostřední blízkosti hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Nealkoholické nápoje místní výroby k jídlu
  Odpolední snack v lobby baru a v baru na pláži
  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby v barech 
(09.00–00.30 hod.)
  Minilednice doplňována balenou vodou
  Sportovní a animační aktivity
  Možnost večeří v hotelech Jasmine Village a Ali Baba Palace (rezervace nutná)

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (365)  4,0
Hotel Aladdin Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Cca 13 km jižně od nové části 
Hurghady (Sakkala), hotelový bus 
do centra za poplatek, cca 11 km 
od letiště.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, trezor (zdarma), 
několik barů a restaurací, konferenční 

sál, nákupní pasáž, směnárna, čistírna, 
salon krásy, diskotéka, vnitřní bazén, 
kadeřník, půjčovna automobilů. 
V zahradě rozsáhlá soustava bazénů 
(2 700 m2, z toho část s možností 
vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénu 
a terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky (zdarma).
Pláž

Písečná pláž u hotelu, v některých 
úsecích kamenitá, s pozvolným 
vstupem do vody a také se sestupem 
z mola. Bar na pláži, lehátka, podložky, 
slunečníky a osušky (zdarma).

   Jedinečná možnost bruslení v Egyptě

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Pro děti pobyt zdarma

   Bowlingová dráha

   Aquapark v bezprostřední blízkosti hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Nealkoholické nápoje místní výroby k jídlu
  Odpolední snack v barech a v baru na pláži
  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby v barech 
(09.00–00.30 hod.) 

  Minilednice doplňována balenou vodou
  Možnost večeří v hotelech Jasmine Village a Aladdin Beach Resort
(rezervace nutná)

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (445)  4,2
Hotel Ali Baba Palace cccc

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje
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Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace/
topení, telefon, minilednička, TV/sat., 
balkon nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis, 2 tenisové 
kurty, minigolf, plážový volejbal.
Za poplatek: biliár, centrum vodních 
sportů a potápění, sauna, pára, masáže 
a jacuzzi, bowling, bruslení na ledě.
Zábava

Bohatý animační a sportovní program, 
diskotéka.

Pro děti

Dětský bazén, miniklub, dětské hřiště.
Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, MC.

www.alibabapalace.com 

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u moře s písečnou pláží 
a korálovým útesem cca 13 km jižně 
od centra Hurghady a asi 11 km od letiště.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, trezor (zdarma), 
bary, restaurace, restaurace à la carte, 
nákupní pasáž, směnárna, diskotéka. 
V zahradě bazén s oddělenou částí pro 
děti (v zimě s možností vyhřívání), bar 
u bazénu, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky (zdarma), dvě uměle 
vytvořené laguny vhodné pro výcvik 
vodních sportů.
Pláž

Hotel přímo u písečné pláže 

u 200 m dlouhého korálového útesu 
s vynikajícími podmínkami pro 
šnorchlování, velmi dobré podmínky 
pro vodní sporty, jako např. windsurfi ng 
a kiteboarding, bar a restaurace 
na pláži, lehátka, slunečníky, podložky 
a osušky (zdarma).
Pokoj

DR/DRP: pokoje v jednopatrových 
budovách a bungalovech, koupelna/WC, 
klimatizace, telefon, minilednička, 
TV/sat., balkon nebo terasa. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisové kurty, stolní tenis, 
fotbal, volejbal, aerobik, vodní 
gymnastika, vodní pólo, boccia, šipky, 
minigolf.
Za poplatek: fi tness, sauna, masáže, 
whirlpool, plachtění, vodní lyže, na pláži 
centrum potápění a windsurfi ngu. 

V sesterském hotelu Ali Baba Palace lze 
za poplatek využít bowling a bruslení 
na ledě.
Zábava

Denní i večerní animační programy.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, dětské 
hřiště, minizoo.
Internet

Za poplatek: internetový koutek.

Platební karty

VISA, MC.

www.jasminevillage.com

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Minizoo v hotelovém komplexu

   Pro děti pobyt zdarma

   Hotel přímo u hezké písečné pláže

   Aquapark v bezprostřední blízkosti hotelu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Nealkoholické nápoje místní výroby k jídlu
  Odpolední snack v baru a baru na pláži
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje v barech (09.30–00.30 hod.) 
  Minilednice doplňována balenou vodou
  Možnost večeří v hotelech Ali Baba Palace a Aladdin Beach Resort 
(rezervace nutná)

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (499)  4,2
Hotel Jasmine Village cccd

 Rodinná dovolená

   U nás exkluzivně

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Ve výhodné poloze přibližně 2 km 
od starého centra Hurghady (Dahar), 
cca 13 km severně od letiště. Nákupní 
možnosti v blízkosti hotelu.
Vybavení

Hlavní budova ve tvaru „U“ kolem 

bazénu (122 pokojů, 5 pater, výtahy), 
vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, 
restaurace à la carte, obchůdky. Bazén 
s dětským brouzdalištěm (s možností 
vyhřívání), bar u bazénu.
Pláž

Písečná pláž s dlouhým mělkým vstupem 
do moře. Korál ke šnorchlování. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Bar 
a sprcha u pláže.
Pokoj

DR/JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 
(zdarma), minibar (za poplatek) 
a balkon nebo terasa.
Stravování

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

Zdarma: stolní tenis, šipky, boccia, 
animační hry, volejbal.

Za poplatek: biliár, vodní sporty, centrum 
zdraví, potápěčské a kite centrum. 
Zábava

Občasné animační programy.
Pro děti

Dětské hřiště, brouzdaliště.
Ofi ciální třída

cccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby a kolem bazénu. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA.

www.magicbeachhotel.com

   Menší hotel ve výhodné poloze v blízkosti starého 

centra Hurghady – Daharu

   Pro nenáročné klienty vyhledávající klid a zároveň 

možnost nákupů a zábavy v nedalekém okolí

  Pro dítě pobyt zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Dopolední a odpolední snack, káva a čaj
 Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (11.00–23.00 hod.)
 Místní rozlévaná vína pouze během oběda a večeře

Program all inclusive

Hotel Magic Beach 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Junior suite (JS): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Výhodná poloha v bezprostřední blízkosti 
starého centra Hurghady (Dahar) – 
do 1 km, asi 5 km od nového centra 
(Sakkala) a cca 11 km severně od letiště. 
Vybavení

7podlažní budova, výtahy, recepce, 
směnárna, bankomat, bary, hlavní 
restaurace, restaurace à la carte 
(italská), obchůdky, 2 bazény, bar 
u bazénu, lehátka, slunečníky a osušky 
u bazénů i na pláži (zdarma). Klienti 
mohou využít také bazénů hotelu Triton 
Empire Beach (cca 200 m od hotelu).

Pláž

Menší písečná hotelová pláž 
s pozvolným vstupem do moře
necelých 300 m od hotelu 
(u sesterského hotelu Triton Empire 
Beach). Bar u pláže (v rámci all 
inclusive). Lehátka, slunečníky
a osušky (zdarma).
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, 
TV/sat., telefon, trezor (zdarma), 
minilednice a balkon nebo terasa.
DRF: viz DR, prostornější.
Stravování

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

Zdarma: animační hry, v rámci animací 
stolní tenis, šipky a volejbal.
Za poplatek: biliár, centrum zdraví 
(masáže, sauna, pára, jacuzzi, fi tness), 
potápěčské centrum. 

Zábava

Animační a zábavné programy
(většina v hotelu Triton Empire
Beach).
Pro děti

Dětský klub a dětský bazén v hotelu 
Triton Empire Beach.
Internet

Zdarma: WiFi v Peanut baru. 
Za poplatek: WiFi v recepci.

Platební karty

VISA, MC.

www.threecorners.com

   Možnost nákupu a zábavy v přilehlém centru 

Hurghady

   V blízkosti písečné pláže

   Pro dítě pobyt zdarma

   Dobrý poměr ceny a výkonu

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu (oběd – lehký bufet)
  Dopolední a odpolední snack
  Odpolední káva, čaj a zákusek (také v Triton Empire Beach)
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje kromě vín (10.00–23.00 hod.) 
v hotelu, ale také ve vybraných barech hotelu Triton Empire Beach

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (103)  3,7
Hotel Triton Empire ccc

 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 20 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 300 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP): 
 / 

  Dvoulůžkový rodinný pokoj (DRF): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přibližně 12 km severně od letiště, staré 
centrum Hurghady (Dahar) cca 1 km.
Vybavení

Menší hotelový komplex s hlavní 

budovou a řadovými bungalovy. 
Recepce (trezor zdarma), restaurace, 
terasa a bar.  Ve vzrostlé zahradě 
pěkný bazén.
Pláž

Přímo u menší hotelové písečné pláže. 
Na pláži snack bar a rybí restaurace 
(není součástí all inclusive), lehátka 
a slunečníky zdarma. Doporučujeme 
vzít si vlastní osušky.

Pokoj

DR: 90 jednoduchých pokojů 
v bungalovech. Koupelna se sprchou/WC,
telefon, TV/sat., lednice, klimatizace 
a balkon nebo terasa.
Stravování

Snídaně a večeře formou bufetu, možnost 
dokoupení programu all inclusive. 
Sportovní nabídka

Za poplatek: potápěčské centrum.
Zábava

Možnost výletu lodí s proskleným dnem 
(u pláže).
Pro děti

Dětské hřiště, pláž s pozvolným 
vstupem do moře.
Platební karty

VISA, MC.

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

   Hotel přímo u písečné pláže

   Cenově výhodný hotel pro nenáročné klienty

   Klidné místo v blízkosti centra

   Možnost programu all inclusive

   Pro dítě pobyt zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (11.00–23.00 hod.), 
víno není součástí all inclusive
  Odpolední káva, čaj, zákusek
  Pozdní večeře

Program all inclusive

 Oblast Hurghada Naši klienti hodnotí (429)  3,9
Hotel Geisum Village ccd

 Pro seniory

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná 
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 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. 22–23

Poloha

Přímo u pláže cca 20 km jižně od letiště 
a asi 23 km od centra Hurghady, 
hotelový autobus (za poplatek).

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, bezpečnostní 
schránky (zdarma), lobby bar, obchůdky, 
automat na výměnu peněz, hlavní 
restaurace, 3 restaurace à la carte 
(italská, rybí, brazilská), kavárna, 
bary, orientální koutek s vodními 
dýmkami (zdarma), konferenční 
místnost. Venku 3 bazény (1 v zimě 
s možností vyhřívání), bary u bazénů, 
dětský bazén, lehátka, slunečníky, 

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj de luxe (DR/DRP/DRX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u pláže pro náročné klienty

   Velmi kvalitní program all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

   Vhodný pro strávení svatební cesty

 Oblast Sahl Hasheesh Naši klienti hodnotí (116)  4,4
Hotel Citadel Azur Resort ccccc

   Promo 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. 22–23

podložky a osušky u bazénu i na pláži 
(zdarma).
Pláž

Dlouhá písečná pláž se vstupem 
do moře přes korál (doporučujeme 
obuv) u hotelu, bar a sprchy na pláži, 
možnost šnorchlování.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., telefon, individuální klimatizace, 

minibar (nealkoholické nápoje denně 
doplňovány zdarma), set pro přípravu 
kávy a čaje, trezor (zdarma) a balkon 
nebo terasa.
DRX: viz DR, prostornější, opticky 
oddělený obývací prostor, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis, tenis, 

sportovní aktivity v bazénu během dne, 
biliár, plážový volejbal.
Za poplatek: centrum vodních sportů, 
potápěčské centrum, spa a wellness 
centrum (pára, sauna, masáže), jízda 
na koni.
Zábava

Denní a večerní animační programy, 
diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, miniklub s hřištěm, 
dětské animace, dětské menu, hlídání 
dětí (za poplatek).
Internet

Zdarma: ve vybraných prostorách hotelu 
WiFi, LAN na pokoji.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.azur.travel/

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Brzká i pozdní snídaně
  Odpoledne lehké občerstvení
  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina 
  Půlnoční snack
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–02.00 hod.)
  Možnost večeří v restauracích à la carte (na objednávku předem, výběr z menu)

Program all inclusive

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u pláže cca 25 km jižně od letiště 
a asi 28 km od centra Hurghady, 
hotelové taxi (za poplatek).
Vybavení

Vstupní hala s příjemným posezením, 
recepcí a směnárnou, několik barů, 
hlavní restaurace s terasou, 2 à la carte 

restaurace (italská, mexická), orientální 
koutek, několik obchůdků, konferenční 
centrum, čistírna, lékař. Venku 3 bazény
(2 jsou v zimě s možností vyhřívání), 
dětský bazén, bar u bazénů, lehátka, 
slunečníky a osušky u bazénů i na pláži 
(zdarma).
Pláž

Písečná pláž s dlouhým mělkým 
vstupem do moře, korálové podloží 
(doporučujeme boty do vody), 
můstek není k dispozici, bar 
a sprchy u pláže.
Pokoj

DRP: koupelna s vanou a sprchovým 
koutem/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 
(zdarma), minibar (při příjezdu zdarma 
naplněn vybranými nealkoholickými 
nápoji, voda doplňována denně), balkon 
nebo terasa.
DRSS: viz DRP, boční výhled na moře.
DRSV: viz DRP, výhled na moře.
DSBF: viz DRP, nejblíže k pláži.
FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.

Sportovní nabídka

Zdarma: tenis (osvětlení za poplatek), 
stolní tenis, fi tness, plážový volejbal.
Za poplatek: wellness a health club 
včetně masáží.
Zábava

Animační program pro děti i dospělé, 
večerní show.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, dětská 
postýlka na vyžádání (zdarma).
Pro handicapované

4 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

Za poplatek: LAN na pokojích, WiFi 
v hotelu.
Platební karty

VISA, MC, Maestro.

www.tropitelhotels.com

  Dvoulůžkový pokoj 
(DRP/DRSS/DRSV/DSBF): 

 / 
  Rodinný pokoj (FR2): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Pro děti pobyt zdarma

   Hotel umístěný v klidném prostředí

   Přímo u pláže

   Dobré podmínky pro potápění a šnorchlování

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  2x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (výběr ze 2 menu, 
rezervace nutná) 

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (24 hod. denně, 
dle otevírací doby jednotlivých barů)

  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, zákusky a zmrzlina pro děti
  Půlnoční snack

Program all inclusive

 Oblast Sahl Hasheesh Naši klienti hodnotí (101)  4,0
Hotel Tropitel Sahl Hasheesh ccccc

 Pro páry

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u pláže cca 21 km jižně 
od letiště a asi 24 km od centra 
Hurghady, hotelová doprava 
(za poplatek).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí a bankomatem, 
lobby bar, hlavní restaurace s terasou, 
à la carte restaurace (italská), orientální 
kavárna, konferenční centrum, lékař. 
Venku 2 bazény (1 menší s jacuzzi 
je v zimě s možností vyhřívání), 
dětský bazén, bar u bazénu, lehátka, 
slunečníky a osušky u bazénů i na pláži 
(zdarma).
Pláž

Krásná písečná pláž s pozvolným 
vstupem do moře (vhodná také pro 
děti). Sprcha mezi pláží a bazénem, 
bar u bazénu (v blízkosti pláže).
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor 

(zdarma), minibar (denně doplňován 
lahví vody), set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa (případně zasklená 
lodžie). 
DRS: viz DR, výhled na moře.
DRX: viz DR, výrazně prostornější.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis, šipky, 
boccia, plážový volejbal.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské 
centrum, půjčovna kol, biliár, centrum 
zdraví (sauna, pára, jacuzzi, masáže).
Zábava

Animační program pro děti i dospělé, 
večerní show.
Pro děti

Dětský bazén, dětský klub, minidisko, 
dětská postýlka na vyžádání (zdarma).

Pro handicapované

Několik pokojů plně přizpůsobených 
pro handicapované klienty.
Internet

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

VISA, MC, Diners Club, AMEX.

www.oldpalaceresort.com

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

 / 
  Dvoulůžkový pokoj de luxe (DRX): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Přímo u krásné písečné pláže

   Vhodný pro rodiny s dětmi

   Hotel s programem all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Klidné prostředí umožňující relaxaci

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)
  Lehké občerstvení během dne 
  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina

Program all inclusive

Hotel Old Palace Resort 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

285

 Oblast Sahl Hasheesh  Naši klienti hodnotí (109)  4,0



E
g

yp
t 

–
 H

u
rg

h
a

d
a

Poloha

Přímo u písečné pláže v zálivu Makadi 
Bay cca 30 km jižně od letiště a asi 

33 km od centra Hurghady (hotelová 
doprava za poplatek).
Vybavení

Pokoje v hlavní budově (DR), bungalovy 
na vyvýšenině nad hotelem orientované 
směrem k moři (DRB) a bungalovy 
umístěné v hotelové zahradě v blízkosti 
laguny (DRLG). Recepce, trezor 
(za poplatek), výtahy v hlavní budově, 
hlavní restaurace, restaurace à la 
carte (rybí, orientální a italská), 3 bary, 
směnárna, obchůdky se suvenýry, krytý 
bazén (v zimě s možností vyhřívání), 

konferenční místnost, arkáda s obchody, 
lékařská služba, business centrum. 
Venku aquapark, bazén, bar u bazénu, 
lehátka, podložky, slunečníky a osušky 
u bazénu i na pláži (zdarma).
Pláž

Krásná písečná pláž, pozvolný vstup 
do vody (vhodný také pro děti), sprcha 
a bar na pláži.
Pokoj

DR/DRB/DRLG: koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, klimatizace/topení, TV/sat., 
minibar (při příjezdu naplněn vybranými 
nealkoholickými nápoji, voda denně 
doplňována), trezor (zdarma), telefon 
a balkon. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: v rámci programu all inclusive 
4 tenisové kurty (časově omezeno), 
fi tness, volejbal, strečink, šipky.
Za poplatek: stolní tenis, vodní lyže, 
jízda na banánu, vyjížďky na člunu 
s proskleným dnem, jízda na koni, 
minigolf, sauna, masáže, potápěčské 
centrum, šnorchlování, windsurfi ng, 
šlapadla, kajak, biliár.
Zábava

Animační programy, pronájem aut 
(za poplatek).
Pro děti

Během dne hlídání dětí 3–12 let 

(za poplatek) v dětském klubu, dětský 
bazén a dětské hřiště, dětské programy 
(zdarma), aquapark.
Pro handicapované

V hlavní budově 4 pokoje plně 
přizpůsobené pro handicapované 
klienty.
Internet

Za poplatek: internetová kavárna.
Platební karty

VISA, AMEX, EC/MC, Diners Club.

tiaheights.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Bungalov na vyvýšenině směrem 
k moři / bungalov v zahradě 
v blízkosti laguny (DRB/DRLG): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Aquapark přímo u hotelu

   Pro středně náročnou klientelu

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Pro děti pobyt zdarma

   Hotel přímo u krásné písečné pláže

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  1x za pobyt možnost večeře v restauraci à la carte (určené menu, 
rezervace nutná)

  Speciální dětský bufet 
  Odpolední snack
  Teplé a studené nápoje, místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje 
(10.00–24.00 hod.)
  Odpolední káva, čaj a zákusek

Program all inclusive

 Oblast Makadi Bay Naši klienti hodnotí (177)  4,0
Hotel Tia Heights Hotel & Resort 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u pláže v oblasti Makadi Bay, 
přibližně 37 km jižně od centra 
Hurghady (spojení hotelovým 
busem za poplatek) a cca 34 km 
od letiště.

Vybavení

Hlavní budova a několik dvou- 
a třípodlažních bloků v zahradě. Vstupní 
hala s recepcí a automatem na výměnu 
peněz, hlavní restaurace, několik barů 
a restaurací à la carte (italská, orientální 
aj.), pasáž s obchůdky a konferenční 
místnost. V zahradě soustava několika 
bazénů, z nichž 2 jsou s mořskou vodou 
a 1 je v zimě s možností vyhřívání, dětský 
bazén, bar u bazénu. Lehátka, slunečníky, 
matrace a osušky u bazénu i na pláži 
(zdarma).
Pláž

Písečná pláž, vstup do vody 
pro plavce přes molo, korálové 
podloží (doporučujeme obuv), 
bar na pláži.

Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa.
DRX: viz DR, orientovány k moři, navíc 
k dispozici set pro přípravu kávy a čaje.
FR: viz DR, prostornější, 4 lůžka.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty (osvětlení 
a vybavení za poplatek), fi tness, plážový 
volejbal. 
Za poplatek: centrum potápění 
a vodních sportů, biliár, stolní tenis, 
centrum zdraví se saunou, párou, 
masážemi a salonem krásy, poblíž 
hotelu se nachází golfové hřiště Madinat 
Makadi.

Zábava

Animační programy pro děti i dospělé, 
večerní zábava (orientální show, núbijská 
show aj.), diskotéka (za poplatek).
Pro děti

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

Za poplatek: internetová kavárna.
Platební karty

VISA, MC, Diners Club.

www.serenitymakadi.com

  Dvoulůžkový pokoj / dvoulůžkový 
pokoj de luxe (DR/DRX): 

 / 
(poskytnuta bude pouze 1 přistýlka, 
z důvodu pohodlí doporučujeme 
rezervovat FR)
  Rodinný pokoj (FR): 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Možnost dokoupení programu ultra all inclusive

   Skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění

   Pro děti pobyt zdarma

   Přímo u pláže

   Hotel v klidném prostředí, v blízkosti golfové hřiště

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost večeří v restauraci à la carte (italské a orientální), určené menu, 
rezervace nutná
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, zákusek, zmrzlina

  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (po celých 24 hodin, dle 
otevírací doby jednotlivých barů)

  Místní rozlévané „premium“ alkoholické nápoje v Royal Lounge (19.00–24.00 hod.)
  Při příletu naplnění minibaru nealkoholickými nápoji
  Kouření vodní dýmky
  20 minut masáže a 30 minut intro ponoru (obojí na osobu a pobyt)
  Možnost 1x za pobyt využít prádelnu (přesné info v hotelu)

Program all inclusive

Program ultra all inclusive (služby navíc)

 Oblast Makadi Bay Naši klienti hodnotí (151)  4,1
Hotel Serenity Makadi Heights ccccc

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u pláže v oblasti Makadi Bay, 
přibližně 36 km jižně od centra Hurghady 
(spojení hotelovým busem za poplatek), 
letiště vzdáleno cca 33 km.
Vybavení

Hlavní budova a několik dvoupatrových 
vilek v zahradě. Vstupní hala, 
recepce, směnárna, automat na 

výměnu peněz, několik barů, orientální 
kavárna, hlavní restaurace s terasou,
à la carte restaurace, několik obchůdků, 
konferenční centrum, čistírna, lékař. 
Venku 3 propojené bazény s vodopádem 
a jacuzzi (1 v zimě s možností 
vyhřívání), dětský bazén, bar u bazénu, 
lehátka, slunečníky, matrace a osušky 
u bazénů i na pláži (zdarma).
Pláž

Dlouhá písečná pláž s velmi mělkým 
vstupem do moře, částečně korálové 
podloží (doporučujeme obuv). Vstup 
do moře pro plavce usnadněn můstkem. 
Bar a sprchy na pláži.

Pokoj

DR: umístěné ve vilkách, koupelna/WC, 
vysoušeč vlasů, klimatizace, TV/sat., 
telefon, minibar (1 lahev vody 
doplňována denně zdarma, ostatní 
nápoje za poplatek), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, plážový volejbal, šipky 
v rámci animací. 
Za poplatek: stolní tenis, stolní fotbal, 
biliár, sauna, masáže, vodní sporty, 
potápěčské centrum.
Zábava

Diskotéka, animační programy pro děti 
i dospělé. 

Pro děti

Dětský bazén, vodní skluzavky, 
dětské hřiště a klub, dětská postýlka 
(na vyžádání, zdarma), uměle vytvořené 
jezírko s mořskou vodou a písečným 
podložím.
Internet

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi 
v rámci komplexu.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.harmonymakadibay.com

   Program all inclusive

  Pro děti pobyt zdarma

  Přímo u pláže

  Skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění

  Hotel v klidné poloze

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (po celých 24 hodin,
dle otevírací doby jednotlivých barů)

  Místní rozlévaná vína jsou podávána pouze během obědů a večeří
  Lehké občerstvení během dne, káva, čaj, zákusky a zmrzlina

Program all inclusive

 Oblast Makadi Bay Naši klienti hodnotí (130)  3,8
Hotel Harmony Makadi Bay Hotel & Resort ccccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u písečné pláže v blízkosti 
korálového útesu. Vzdálenost 
od Hurghady je 38 km, od letiště 34 km. 
Nejbližší nemocnice cca 40 km, lékárna 
ve vedlejším hotelu. 
Vybavení

Hlavní budova a další postranní 
dvoupatrová křídla – vše bez výtahu. 
Vstupní hala s recepcí (trezor zdarma), 
směnárna, lobby bar, orientální terasa, 
hlavní hotelová restaurace v patře, 
venkovní restaurace (využívána 
na obědy), italská, rybí a arabská 

restaurace, lobby bar, konferenční 
místnost, lékařská služba, hotelové 
obchody, kadeřnictví. Dále 
2 sladkovodní bazény, jeden bazén 
se slanou vodou, dětský bazén – 
brouzdaliště, bar u bazénů, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky, 
osuškami a podložkami (zdarma), 
sprchy u bazénu. 
Pláž

Vlastní krásná písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky, osušky a podložky 
(zdarma). Sprchy na pláži. Bar na pláži. 
V moři korálový útes.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., klimatizace, telefon, minibar, 
set pro přípravu kávy a čaje, balkon 
nebo terasa. 

DRP: viz DR, mohou však být situovány 
v méně příznivé poloze.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty a squash 
(náčiní za poplatek), fi tness (od 16 let), 
volejbal, strečink, biliár, vodní pólo, 
stolní tenis, šnorchlování, windsurfi ng, 
šlapadla, kajak. 
Za poplatek: vodní lyže, jízda 
na banánu, vyjížďky na člunu 
s proskleným dnem, jízda na koni, 
potápěčské centrum.
Pro děti

Dětská postýlka na vyžádání
(zdarma).

Pro handicapované

2 pokoje pro handicapované klienty 
v bloku rodinných pokojů.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetová kavárna,
WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.
 
 www.azurhotels.com.eg

Hotel Royal Azur ccccd

 Rodinná dovolená

  Dvoulůžkový pokoj (DRP/DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

 Oblast Makadi Bay Naši klienti hodnotí (170)  4,4

   Pro děti pobyt zdarma

   Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

   Výborné podmínky pro potápění/šnorchlování

   Rodinné pokoje s klidnější polohou

   Široká nabídka vodních sportů na pláži

 Za poplatek: sauna, masáže

Wellness & spa

  Brzká kontinentální snídaně
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
  Možnost večeře v arabské à la carte restauraci s doplatkem – rezervace nutná
  Možnost večeře také v italské restauraci (určené menu)
   Odpolední snack u bazénu a na pláži
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–02.00 hod.)  
  Odpolední káva, čaj, zákusek a zmrzlina
  Půlnoční snack

Program all inclusive
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Poloha

V zálivu Sharm El Arab v oblasti Makadi 
Bay, známém výbornými podmínkami 

pro potápění a šnorchlování, centrum 
Hurghady cca 37 km (spojení hotelovým 
minibusem za poplatek), letiště asi 
34 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, několik barů, 
hlavní restaurace, restaurace à la 
carte (italská, orientální), kadeřnictví, 
nákupní arkáda, konferenční místnost, 

   Hotel střední kategorie vhodný pro méně 

náročnou klientelu

   Vhodné pro rodiny s dětmi, tobogany v hotelu

   Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží oblasti

   Skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění

   Možnost relaxace ve wellness & spa

 Oblast Makadi Bay Naši klienti hodnotí (234)  4,0
Hotel Al Nabila Grand Bay ccccd

Pokoj v bungalovu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Dvoulůžkový pokoj (DR/BG): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje
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prádelna. Venku 2 bazény (1 s možností 
vyhřívání), bar a restaurace u bazénu, 
terasa na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami (zdarma).
Pláž

Písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře pod hotelem, lehátka, slunečníky 
a osušky (zdarma), bar, restaurace 
a sprchy na pláži. Na pláž chodník nebo 
schody, možnost hotelové dopravy.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
centrální klimatizace (individuálně 
nastavitelná), telefon, trezor (zdarma), 

minibar (za poplatek), TV/sat. a balkon 
s výhledem na moře.
BG: viz DR, terasa s přímým vstupem 
na zahradu, možnost propojených 
pokojů.
BGBF: speciální pokoje pouze pro 
páry v první řadě u moře (na vyžádání, 
za příplatek).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty (vybavení 
za poplatek), stolní tenis, šipky, aerobik, 
fi tness, fotbal, plážový volejbal.

Za poplatek: biliár, potápěčské centrum, 
vodní sporty na pláži, sauna, masáže, 
jacuzzi. 
Zábava

Animační programy pro děti i dospělé, 
diskotéka.
Pro děti

Dětské brouzdaliště, miniklub, hřiště, 
hlídání dětí (na vyžádání, za poplatek), 
skluzavky do vody.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek v lobby 
a WiFi.
Platební karty

VISA, MC.

www.alnabilagrandmakadi.com

  Plně vybavené centrum zdraví, fi tness, masáže, sauna, pára, jacuzzi, lávové 
kameny aj.

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby (10.00–24.00 hod.)
  Odpolední lehký snack
  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina
  Denně lahev balené vody v lobby baru

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Dvoulůžkový pokoj

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

291



E
g

yp
t 

–
 H

u
rg

h
a

d
a

Poloha

Přímo u písečné pláže oblíbeného zálivu 
Makadi Bay v blízkosti menšího centra, 
cca 30 km jižně od letiště a asi 33 km 
od centra Hurghady.
Vybavení

Několik obytných bloků v krásné 

vzrostlé zahradě kolem bazénů. Vstupní 
hala s recepcí (možnost výměny 
peněz), hlavní restaurace, několik 
barů, restaurace à la carte (v přilehlém 
menším centru, za poplatek), možnost 
zábavy a nákupů v nedalekém centru 
Souk Makadi. V zahradě 2 bazény 
(1 v zimě s možností vyhřívání), 
bar u bazénu, dětský bazén, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami (zdarma). Nedaleký 
aquapark Medinat Makadi World Aqua 
Park (vstupenky na recepci zdarma).
Pláž

Hotel přímo u překrásné písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře, lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky (zdarma), 
bar na pláži, sprchy u pláže.
Pokoj

DR: koupelna se sprchou/WC, vysoušeč 
vlasů, individuální klimatizace, telefon, 
set na přípravu kávy a čaje, minibar 
(obsah za poplatek, 1 lahev vody 
doplňována denně zdarma), TV/sat., 
balkon nebo terasa. Trozor je na recepci 
(zdarma).
FR: viz DR, prostornější, navíc opticky 
(závěsem) oddělená část pro děti.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis (vybavení a osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, plážový 
volejbal, aerobik, fi tness, biliár, 
šipky.
Za poplatek: surfařské a potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži, squash 
v nedalekém sesterském hotelu, spa 
v Medinat Makadi (doprava zdarma).
Zábava

Amfi teátr, zábavné a animační programy 
pro děti i dospělé.
Pro děti

Dětský bazén, hřiště, miniklub, dětské 
menu, dětská postýlka (zdarma).
Pro handicapované

3 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

Zdarma: WiFi v lobby a na terase 
(150 MB zdarma, další za poplatek). 
Za poplatek: internetová kavárna.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Maestro.

http://www.jaz.travel

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR):
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u krásné písečné pláže

   Aquapark v blízkosti hotelu zdarma

   Příjemný hotel pro rodiny s dětmi

   Kvalitní program all inclusive

   Vhodné také pro seniory

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně, odpolední snack
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina

Program all inclusive

 Oblast Makadi Bay  Novinka
Hotel Sol Y Mar Club Makadi cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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 Poloha

V klidné oblasti Soma Bay / Safaga 
přibližně 47 km jižně od letiště, centrum 
Hurghady cca 50 km (hotelový shuttle 
bus za poplatek).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí (možnost výměny 
peněz), hlavní restaurace, italská 
restaurace à la carte, orientální kavárna, 
několik barů,  kadeřnictví, nákupní 

arkáda, prádelna, lékař na telefonu. 
V zahradě 2 bazény pro dospělé, 
2 bazény pro děti (1 pro dospělé 
a 1 pro děti v zimě s možností 
vyhřívání), bar u bazénu, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami (zdarma).
Pláž

Hotel přímo u dlouhé písečné 
pláže s velmi mělkým a pozvolným 
vstupem do moře (korálové podloží, 
doporučujeme obuv). Vstup pro plavce 
možný také po můstku. Lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky (zdarma), 
snack bar na pláži, sprchy u pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), set na přípravu kávy a čaje, 
minibar (2 lahve vody zdarma při 
příletu), TV/sat., balkon nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRXSV: viz DRSV, minibar denně 
doplňován zdarma vodou a vybranými 
nealkoholickými nápoji.
FR: viz DR, prostornější.
FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis vč. vybavení (osvětlení 

za poplatek), stolní tenis, šipky, plážový 
volejbal, aerobik, fi tness.
Za poplatek: potápěčské centrum, vodní 
sporty na pláži, sauna, pára, masáže, 
biliár. 
Zábava

Amfi teátr, animační programy pro děti 
i dospělé, večerní programy, diskotéka.
Pro děti

2 dětské bazény (1 v zimě s možností 
vyhřívání), miniklub, dětská postýlka 
(zdarma).
Pro handicapované

Hotel disponuje 6 pokoji plně 
přizpůsobenými pro handicapované 
klienty.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v areálu hotelu, 
internetový koutek.
Platební karty

VISA, MC, Maestro.

www.amwajhotelsint.com

  Dvoulůžkový pokoj
(DR/DRSV/DRXSV): 

 / 
  Rodinný pokoj (FR): 

 / 
  Rodinný pokoj (FR2): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Hotel přímo u písečné pláže

   Skvělé podmínky pro šnorchlování a potápění

   Vodní sporty a potápěčské centrum na pláži

   All inclusive po celých 24 hodin

   Pro děti pobyt zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  1x za pobyt možnost večeře v italské restauraci (určené menu), rezervace nutná
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (24 hod. denně dle otevírací 
doby jednotlivých barů)
  Místní rozlévaná vína pouze během oběda a večeře
  Dopolední a odpolední snack, káva, čaj, zákusky 
  Půlnoční občerstvení

Program all inclusive

 Oblast Soma Bay / Safaga  Novinka
Hotel Amwaj Blue Beach Resort & Spa ccccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Hotel zasazený do zahrady 
přímo u písečné pláže, vzdálený asi 
10 km od města Safaga a cca 48 km 
jižně od centra Hurghady. Oblast je 
známá krásnými písečnými 
plážemi.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby, automat 
na výměnu peněz, obchodní arkáda, 
kadeřnictví, hlavní restaurace, několik 
barů a restaurací à la carte, kavárna, 
konferenční místnost. Venku velký 
bazén s oddělenou částí pro děti, bar 
u bazénu, lehátka, matrace, slunečníky 
a osušky (zdarma) u bazénu i na pláži, 
vnitřní bazén (v zimě s možností 
vyhřívání).
Pláž

Hotel přímo u krásné dlouhé písečné 
pláže, pozvolný vstup do moře, bar 
a sprchy na pláži.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
župan, individuální klimatizace, telefon, 
trezor (zdarma), minibar (za poplatek), 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2): 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Luxusní hotel pro náročné klienty

   Přímo u krásné písečné pláže

   Nabídka wellness & spa

   Vhodný pro strávení svatební cesty

 Oblast Soma Bay Naši klienti hodnotí (115)  4,4
Hotel Palm Royale Soma Bay ccccc
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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. 22–23

set na přípravu kávy a čaje, TV/sat., 
balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR2: viz DR, 2 ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive (na vyžádání 
možnost polopenze).
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, fi tness, sauna, 
pára, jacuzzi.

Za poplatek: tenis, biliár, stolní tenis, 
centrum zdraví (masáže, péče o tělo), 
vodní sporty na pláži.
Zábava

Denní i večerní animační programy, 
diskotéka.
Pro děti

Dětské brouzdaliště, miniklub, hřiště, 
animační programy pro děti, dětské 
menu.

Pro handicapované

3 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

Za poplatek: internetová kavárna, WiFi.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

www.abusomaredsea.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické nápoje, pivo a víno (10.00–24.00 hod.)
  Odpolední káva, čaj a zákusek, lehké občerstvení a zmrzlina
  Možnost večeří v restauraci à la carte (výběr z určeného menu, rezervace nutná)
  Nealkoholické nápoje v minibaru (doplňováno) 
  1 hodina biliáru a tenisu denně/pokoj (rezervace nutná)

Program all inclusive

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V zálivu Soma Bay přibližně 45 km jižně 
od letiště, centrum Hurghady cca 48 km 
(hotelový shuttle bus za poplatek).
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace s oddělenou částí pro děti, 
několik barů, restaurace à la carte, 
kadeřnictví, nákupní arkáda, business 
centrum, salon krásy, prádelna, lékař 
na telefonu. V zahradě soustava 
3 bazénů (jeden v zimě s možností 
vyhřívání), bar u bazénu, dětský bazén, 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2):
 /  (min. )

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Jeden z nejoblíbenějších hotelů v naší nabídce

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Hotel přímo u krásné písečné pláže

   Surfařské a potápěčské centrum na pláži

   Atraktivní nabídka wellness & spa

 Oblast Soma Bay Naši klienti hodnotí (325)  4,3
Hotel Caribbean World Resorts Soma Bay ccccc

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23296
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  Centrum krásy a zdraví, fi tness, sauna, hammam, jacuzzi, různé druhy masáží aj.

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a tematické večeře formou bufetu
  Možnost večeře v italské restauraci (určené menu) a orientální restauraci 
(bufet), rezervace nutná
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusky a zmrzlina pro děti

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

terasa na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami (zdarma), vodní skluzavky.
Pláž

Hotel přímo u překrásné písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře, 
lehátka, matrace, slunečníky a osušky 
(zdarma), bar a restaurace na pláži.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minibar (obsah na vyžádání 
a za poplatek, 2 lahve vody zdarma při 
příletu), TV/sat., balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR2: viz DR, 2 oddělené ložnice 
a 2 koupelny.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis, stolní tenis, plážový 
volejbal a fotbal, aerobik, gymnastika, 
fi tness, biliár, boccia, šipky.
Za poplatek: surfařské a potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži, sauna, 

pára, masáže, ve vzdálenosti cca 10 km 
od hotelu se nachází golfové hřiště 
Cascades.
Zábava

Amfi teátr, animační programy pro děti 
i dospělé, diskotéka.
Pro děti

Dětské brouzdaliště, hřiště, vodní 
skluzavky, miniklub, hlídání dětí 

na vyžádání (za poplatek), dětské 
menu, dětská postýlka (zdarma).
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby, internetová 
kavárna.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.caribbeanworldresorts.com

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u písečné pláže, město Safaga 
asi 5 km a cca 50 km jižně od letiště 
v Hurghadě. Oblast je známá krásnými 
písečnými plážemi a vynikajícími 
podmínkami pro windsurfi ng i potápění.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby, 
směnárna, bar, hlavní restaurace, 
2 restaurace à la carte, kavárna, 
konferenční místnost. Venku 2 bazény 
(1 s možností vyhřívání), dětské 
brouzdaliště, bar u bazénu, terasa 
na slunění s lehátky, matracemi, 
slunečníky a osuškami (zdarma).
Pláž

Přímo u krásné, široké písečné 
pláže s pozvolným vstupem do moře, 
lehátka, matrace, slunečníky a osušky 
(zdarma), bar a sprcha u pláže.

Pokoj

DRSV: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, 
trezor (zdarma), minilednička, 
TV/sat., balkon nebo terasa. Pokoje 
mají výhled na moře (může být 
částečný). 
DRSVJ: viz DRSV, jacuzzi na terase.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: aerobik, vodní pólo, plážový 
volejbal, tenis, squash, biliár, stolní 
tenis, minigolf, šipky, fi tness, 20 minut 
masáže (za týden), 15 minut sauny 
(za týden).
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, šlapadla, windsurfi ng, rybaření, 
potápěčské centrum, jízda na koni, 
centrum zdraví (sauna, masáže, jacuzzi).
Zábava

Denní i večerní animační programy, 
diskotéka.
Pro děti

Dětské brouzdaliště, miniklub, hřiště, 
animační programy pro děti.

   20 minut masáže a 15 minut sauny zdarma

   Pro děti pobyt zdarma

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Cenově výhodná nabídka pro středně náročnou 

klientelu

 Oblast Soma Bay / Safaga Naši klienti hodnotí (190)  4,1
Hotel Imperial Shams Abu Soma ccccd

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV/DRSVJ): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

298



E
g

yp
t 

–
 H

u
rg

h
a

d
a

Pro handicapované

4 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetová kavárna.
Platební karty

VISA, MC.

www.shamshotels.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické nápoje (po celých 24 hodin, na vybraných
místech hotelu)
  Místní rozlévané alkoholické nápoje (10.00–06.00 hodin)
  Odpolední káva, čaj a zákusek, lehké občerstvení a zmrzlina
  Výše uvedené sportovní aktivity

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u písečné pláže, město Safaga 
asi 5 km a cca 50 km jižně od letiště 
v Hurghadě. Oblast je známá krásnými 
písečnými plážemi a vynikajícími 
podmínkami pro windsurfi ng 
i potápění.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

automat na výměnu peněz, několik 
barů, hlavní restaurace, restaurace 
u pláže, pivnice, konferenční místnost 
a arkáda s obchody. Venku bazén 
(v zimě s možností vyhřívání), dětské 
brouzdaliště, bar u bazénu, lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky (zdarma) 
u bazénu i na pláži.
Pláž

Krásná dlouhá a široká písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře, bar 
a sprcha na pláži.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minibar (za poplatek), TV/sat., 
balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, tenis 
(v určenou denní dobu, vč. vybavení), 
stolní tenis, šipky, fi tness.
Za poplatek: vodní sporty, potápečské 

centrum, centrum zdraví (sauna, 
masáže, jacuzzi), biliár.
Zábava

Denní i večerní animační programy, 
diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, miniklub, hřiště, animační 
programy pro děti.
Pro handicapované

2 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

Za poplatek: internetový koutek 
v business centru, WiFi na vybraných 
místech hotelu.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

www.riviera-abusoma.com

  Dvoulůžkový pokoj / rodinný pokoj 
(DR/DRP/DRSV/FR): 

 / 
(pro obsazenost pokoje 2 + 2 
doporučujeme z důvodu pohodlí 
a prostoru FR)
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Umístěný v klidném prostředí

   Hotel vhodný pro seniory

   Přímo u hezké písečné pláže

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní lehká snídaně
  Odpolední snack a zmrzlina
  Pozdní lehká večeře
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast Soma Bay / Safaga Naši klienti hodnotí (103)  3,7
Hotel Riviera Plaza Abu Soma cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 70 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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  Tajemné hrobky vládců Staré říše, jediný ze sedmi divů světa, který se dodnes 
zachoval
  Zvláště působivé je večerní představení „Světlo a zvuk“

  Místo s nádhernou pláží 
je považováno za jednu 
z nejkrásnějších oblastí pro 
šnorchlování a potápění v Egyptě

  Mezi nejnavštěvovanější místa patří 
tzv. Alabastrová mešita, ale také bazar
  Ve městě se nachází Egyptské 
muzeum – nejucelenější sbírka 
artefaktů z archeologických 
průzkumů egyptologů z celého světa

   Rudé moře se svými korálovými 
formacemi patří mezi nejznámější 
a nejkrásnější lokality pro potápění 
a šnorchlování na světě

  Malé historické městečko se 
zbytky otomanské tvrze a hezkou 
promenádou s množstvím kaváren 
a obchůdků

  Největší chrámový komplex v celém 
Egyptě s proslulou sloupovou 
síní, svatým jezerem a tajemnými 
hieroglyfy

  Národní park Wadi Gemal – „Údolí 
velbloudů“ – jedná se o krásnou 
pouštní krajinu s místní vegetací 
a divokou přírodou, protkanou 
historií antické civilizace 
a nomádských osadníků

Poznejte to nejkrásnější
› Egypt – Marsa Alam

Abo DababKáhira

Podmořský svět El QuseirChrám v Karnaku Wadi Gemal

Pyramidy v Gíze

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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Potápění v průzračném moři

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Náš názor

Marsa Alam není tolik turisticky vytížené středisko jako ostatní známá egyptská 
letoviska. Určitě se tedy bude líbit především vyznavačům klidné dovolené. Stejně 
jako většina egyptských destinací nabízí i Marsa Alam přímo přepychové podmínky 
pro potápění a šnorchlování. Pokud vás na dovolené omrzí pobyt na plážích 
a objevování podmořského světa, můžete využít některý z hojně nabízených výletů 
za starověkými památkami z dob faraonů.

Charakteristika destinace

Letovisko Marsa Alam leží na jihu pevninského pobřeží Rudého moře. Ještě 
nedávno byste zde našli malou rybářskou vesničku, ale k rozvoji cestovního 
ruchu přispělo vybudování nového mezinárodního letiště, dokončeného v r. 2001. 
Marsa Alam je nejjižněji položeným střediskem v Egyptě a díky jeho poloze je 
tu teplé počasí i v podzimních a zimních měsících. V Egyptě najdeme rostliny 
málo náročné na zálivku. V úrodném pásu Nilu se daří palmě datlové, ale také 
banánovníkům, olivovníkům, vinné révě a tabáku. Egypťané chovají jako užitková 
zvířata osly, velbloudy, kozy, ovce, drůbež a vodní buvoly, které využívají pro pomoc 
v zemědělství. V pouštích žije hyena žíhaná, fenek a pouštní zajíc. Na území Egypta 
lze pozorovat na 300 druhů ptáků.

Zajímavá místa

Port Ghalib je nově se rozvíjející moderní přístavní městečko budované podél 3,5 km 
pobřeží v zátoce Marsa Mubarak. Stavba tohoto moderního resortu je v souladu 
s ekologickým přístupem k životnímu prostředí. V současné době zde naleznete téměř 
desítku čtvrtí, mezinárodní soukromý přístav pro cca 1 000 lodí, přes dvě desítky 
hotelů, golfové hřiště, jachtařský klub. Nachází se tu také velké množství restaurací, 
kaváren a malých obchůdků, kde můžete velmi příjemně strávit svůj čas. Z přístavu 
vyplouvá ponorka Seascope, z níž můžete pozorovat bohatý podmořský život. Máte 
pocit, že už celé letovisko Marsa Alam znáte, a nechce se vám vydávat za historií 
do vnitrozemí? Pak se vypravte na ostrov Hamata, který se nachází zhruba 100 km 
jižně od Marsa Alam. Jde o jedno z nejkrásnějších potápěčských míst v této oblasti. 

› Egypt – Marsa Alam
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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. 22–23

Praktické tipy

Pro potápění doporučujeme 20 kilometrů vzdálený útes Elphinstone, který je 
velmi oblíben u milovníků stěnových ponorů. Kvůli velké hloubce ponoru vyžaduje 
tento útes zkušené potápěče. Naleznete tu rozmanité druhy podvodní fauny – 
barakudy, skaláry, murény, někdy též žraloka lagunového, žraloka černoploutvého 
a kladivouny.

V Egyptě si určitě nenechte ujít nakupování suvenýrů. Známou věcí je, že se o ceně 
smlouvá. Obchodník obvykle dá první nabídku velmi vysoko a čeká, že se o částce 
budete dohadovat. Výrobky ze zlata a stříbra mají nádech orientu a dají se koupit 
za dobré ceny. Domov ozvláštní tepaný výrobek z kvalitní egyptské mosazi. Egypt 
má velmi kvalitní kůži, a proto neváhejte s nákupem sandálků, brašen či náramků. 

V Marsa Alam je k dostání nejkvalitnější světová bavlna. Na trzích najdete mnoho 
zajímavých košil a pašmín. Dobrodružným povahám doporučujeme vypůjčit si 
čtyřkolky a vydat se do hornaté pouště prozkoumat opuštěné zlaté doly. Vádím 
Hammamat, kde naleznete staré doly, kdysi vedla význačná obchodní cesta, která 
spojovala Luxor s Rudým mořem a Hedvábnou stezkou.

Rodinná dovolená (zábava)

Vydejte se na výlet pod vodní hladinu s ponorkou Seascope. Během cesty můžete 
přes panoramatické okno pozorovat barevné korály, ryby, mořské živočichy, a to 
v bezpečném a klimatizovaném prostředí žluté ponorky. V průběhu půldenního 
výletu uvidíte krásy podmořského světa Rudého moře.

Celodenní lodní výlet do Dolphin House je určen hlavně příznivcům podmořského 
světa. Zavede vás k jedinečným korálovým útesům cca 60 km jižně od letiště Marsa 
Alam. Tato lokalita patří k těm nejhezčím a nejvyhledávanějším na pobřeží Rudého 
moře. Čeká vás šnorchlování v oblasti, kde se vyskytují delfíni.
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Zavede vás k jedinečným korálovým 
útesům cca 60 km jižně od letiště 
Marsa Alam. Tato lokalita patří k těm 
nejhezčím a nejvyhledávanějším 
na pobřeží Rudého moře. Čeká 

vás šnorchlování v oblasti, kde se 
vyskytují delfíni – jejich přítomnost 
není garantována. V ceně je zahrnuto 
zapůjčení šnorchlovacích potřeb a oběd 
(včetně nápojů) na lodi.

Asuán byl v minulosti významným 
obchodním střediskem, kde se nacházel 
největší trh se slonovinou. Je považován 

za nejkrásnější místo na Nilu a proslavil 
se zejména čerstvým kořením 
a exotickými čaji. 

Na tomto výletě vás čeká prohlídka 
Asuánské přehrady s plochou 
6 000 km2 a délkou 500 km. 
Dále navštívíte chrám ve Fílé, 

nedokončený obelisk a projedete se 
na feluce po Nilu. Cena zahrnuje oběd 
(bez nápojů).

Fakultativní výlety › Egypt – Marsa Alam
Být v Egyptě a nenavštívit pyramidy by bylo stejné jako být v České republice a nevidět Karlův most. Pokud jste 

je ještě neviděli, máte nyní možnost. Za památkami se s námi můžete podívat také do města Luxor, Asuán, Abú 

Simbel nebo El Quseir. Chcete poznat poušť? Udělejte si výlet za beduíny. Zábavu a dobrodružství si zase užijete 

v zábavních parcích nebo při cestě za poznáním podmořského světa.

Orientační cena pro dospělou osobu  90 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  50 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  3 050 Kč
Orientační cena pro dítě do 12 let  1 580 Kč

Dolphin House

Asuán – jednodenní výlet

    Celodenní lodní výlet je určen hlavně příznivcům 

podmořského světa

   Poznejte nejkrásnější město na Nilu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23304
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Cena zahrnuje dopravu, vstupné, 
oběd a nealkoholické nápoje. Vhodné 

pro každého, doporučujeme rodinám 
s dětmi.

Kromě dobrodružství na čtyřkolkách 
navštívíte také beduínskou vesnici 
a poznáte obyčejný život v poušti. 

Z bezpečnostních důvodů výlet není 
určen pro děti do 16 let!

Městečko leží zhruba 80 km severně 
od letiště. Uvidíte mešitu (bez vstupu), 
kostel a množství obchůdků na
místním pravém trhu, kde můžete 
smlouvat. 
Historie města je spojena s královnou 
Hatšepsut, která se odsud vydala 
na svoji slavnou cestu do země Punt. 
Místo bylo do 10. století největším 
přístavem Rudého moře. Roku 1869 
zažilo po otevření Suezského průplavu 
úpadek. Ve městě je osmanská pevnost 
z 16. století.

Orientační cena pro dospělou osobu  45 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  25 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  60 USD

Orientační cena pro dospělou osobu  25 USD
Orientační cena pro dítě do 12 let  15 USD

Aquapark

Quad safari

Město El Quseir – city tour

   Pokud patříte mezi příznivce vodní zábavy, pak 

si nenechte ujít největší aquapark v Egyptě, který 

skrývá 20 různých atrakcí

   Adrenalinový dvouhodinový výlet nabízí zážitek 

z jízdy na čtyřkolkách v poušti

    Navštivte jediné rušné městečko v této části 

Egypta, kde můžete také výhodně nakoupit

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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 › Marsa Alam
El Quseir

Malé historické městečko se zbytky otomanské tvrze, hezkou promenádou 
a množstvím kaváren a obchůdků. V oblasti vyrostlo jen několik hotelů, které 
zpravidla nabízejí shuttle bus do centra. Oblast je ideálním místem pro strávení 
odpočin kové dovolené. 

1     Hotel Radisson BLU Resort ccccc str. 308
2     Hotel Onatti Beach Resort cccd str. 314
3     Hotel Utopia Beach Club cccc str. 317
4     Hotel Pensée Azur cccc str. 316
5     Hotel Lti Akassia Beach Swiss Resort ccccc str. 310
6     Hotel Funtazie & Active Calimera Akassia 

Swiss Resort ccccc str. 312
7     Hotel Coral Hills Resort cccc str. 326

Marsa Alam

V Marsa Alam nenajdete žádné centrum města, jako je například v Hurghadě. Oblast 
je vyhlášeným místem pro potápěče, milovníky šnorchlování a klidné dovolené.
 

8     Hotel Crown Plaza Sahara Sands ccccc str. 336
9     Hotel Iberotel Lamaya ccccc str. 315
10    Hotel Resta Reef Resort cccd str. 322
11    Hotel Resta Grand Resort ccccc str. 323 
12    Hotel Three Corners Sea Beach Resort cccc str. 337
13    Hotel Nada Resort cccc str. 330
14    Hotel Concorde Moreen 

Beach Resort & Spa ccccc str. 325 
15    Hotel Sentido Kahramana Beach ccccd str. 332 
16    Hotel Laguna Beach Resort cccc str. 334
17    Hotel Brayka Bay Reef Resort ccccc str. 320
18    Hotel Royal Brayka Beach Resort ccccc str. 318
19    Hotel Oriental Bay Marsa Alam cccc str. 324 
20    Hotel La Mirage Moon Resort cccc str. 338
21    Hotel Fantazia Resort ccccd str. 328 
22    Hotel Shams Alam Resort cccc str. 331

El Quseir / Marsa Alam Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 40–50 minut

Doba transferu z letiště 

do hotelu  cca 30–120 minut

1
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8

El Quseir

letiště

Marsa Alam

Port Ghalib

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

3

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23306
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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. 22–23

Vítejte v Port Ghalib 

Port Ghalib je svět sám pro sebe. Je 
to nově se rozvíjející moderní přístavní 
městečko budované podél 3,5km 
pobřeží v zátoce Marsa Mubarak 
na celkové rozloze 8 milionů m2. Stavba 
tohoto moderního resortu je zcela 
v souladu s ekologickým přístupem 
k životnímu prostředí.

Nachází se zde mezinárodní soukromý 
jachetní přístav s prostorem až pro 

1 000 jachet, přes dvě desítky hotelů, 
golfové hřiště, jachtařský klub, velké 
množství restaurací, kaváren, nákupní 
promenády s obchody, nemocnice 
poskytující péči na nejvyšší úrovni, 
moderní, mezinárodní, plně vybavené 
kongresové centrum, Six Senses Spa 
s luxusními lázeňskými procedurami, 
sportovní zázemí.

 Port Ghalib je výbornou volbou pro 
strávení jedinečné dovolené.

Port Ghalib
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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. 22–23

Poloha

Přímo u 800 m dlouhé písečné pláže. 
Centrum El Quseir cca 5 km, letiště 
vzdáleno cca 80 km.
Vybavení

Hlavní budova a několik přilehlých budov 
v zahradě. Lobby s recepcí a barem, 
menší nákupní pasáž, konferenční 
místnost, hlavní restaurace, 2 restaurace 
à la carte (středomořská a orientální), 
restaurace u bazénu, orientální kavárna. 
Venku 2 bazény s oddělenou částí 
pro děti (v zimě vyhřívané), 
baru u bazénu, lehátka, slunečníky 
a osušky (zdarma).
Pláž

800 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 
část pláže s písečným vstupem vhodným 
pro děti. V moři korál (doporučujeme 
obuv), možnost využít mola pro plavce. 
Pokoj

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

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Hotel se stálou klientelou

   Pro náročné klienty

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

   Kvalitní nabídka wellness & spa

   Romantické prostředí vhodné pro svatební cesty

 Oblast El Quseir Naši klienti hodnotí (314)  4,9
Hotel Radisson BLU Resort ccccc

   Promo pokoje

308



E
g

yp
t 

–
 M

a
rs

a
 A

la
m

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

(za poplatek), balkon nebo terasa.
(Hotel umožňuje ubytování 2 dospělých 
+ 2 dětí, poskytuje však pouze
1 přistýlku.)
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR2: viz DR, 2 ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: vodní gymnastika, fi tness, 
tenis (během dne), plážový volejbal, 
basketbal, fotbal, šipky, boccia, stolní 
tenis. 
Za poplatek: osvětlení tenisových 
kurtů, biliár, šnorchlování, potápění, 
možnost zajištění jízdy na koních 
a velbloudech, potápěčské centrum.

Pro děti

Dětský bazén, dětský klub (pro děti 
4–12 let), dětské hřiště, hlídání dětí 
(za poplatek), dětské menu a židličky 
v restauraci.
Pro handicapované

Několik pokojů plně přizpůsobených 
pro handicapované klienty (na vyžádání).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby a vybraných 
částech hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.

 www.radissonblu.com

  Wellness centrum zahrnuje saunu, fi tness, parní lázně s terasou na slunění, 
masáže a kosmetiku, možnost objednat různé druhy relaxačních balíčků

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní kontinentální snídaně
  Sleva v restauracích à la carte
  Místní nealkoholické nápoje servírované (09.00–23.00 hod.)
  Místní alkoholické nápoje servírované (12.00–23.00 hod.)
  Odpolední lehké občerstvení, káva, čaj a zákusek
  30min. masáž/pobyt/dospělá osoba
  Sauna, pára, jacuzzi

Program all inclusive

 Platinium

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 80 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže cca 
26 km jižně od El Quseir (hotelová 
doprava za poplatek) a cca 49 km 
severně od letiště Marsa Alam.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
hlavní restaurace, mezinárodní a rybí 
restaurace à la carte, několik obchodů 
se suvenýry, směnárna, lékař, lékárna. 
Venku bazén, bar u bazénu, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky
a osuškami (zdarma). Možnost využití 
veškerého vybavení vedlejšího hotelu 
Club Calimera Akassia Swiss Resort.

  Dvoulůžkový pokoj / suite 
(DR/DRSV/SU): 

  Rodinný pokoj (FR2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Největší aquapark v Marsa Alam, vstup zdarma

   Kvalitní program all inclusive

   Hotel pro náročné klienty

   Hezké šnorchlování u hotelu

   Místo vhodné pro strávení svatební cesty

 Oblast El Quseir Naši klienti hodnotí (104)  4,2
Hotel Lti Akassia Beach Swiss Resort ccccc

Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23310
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Pláž

Krásná dlouhá písečná pláž, část pláže 
s písečným vstupem do moře vhodným 
pro děti, pro plavce vstup možný 
také přes molo, vhodné pro potápění 
a šnorchlování, bar na pláži, sprchy 
a toalety u pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/
sat., telefon, klimatizace, trezor, minibar 
(nápoje na vyžádání, za poplatek), 
balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
SU: prostornější, ložnice oddělená 
od obývacího pokoje, ultra all inclusive 
(k all inclusive programu možnost 
bezplatného využití restaurací à la carte 
bez objednání).
FR2: viz DR, 2 ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, venkovní jacuzzi, 
tenisové kurty (osvětlení a vybavení 
za poplatek), plážový volejbal a stolní 
tenis.

Za poplatek: čtyřkolky, potápěčské 
centrum, půjčovna kol, lukostřelba, 
jízda na koni nebo velbloudu, biliár, 
centrum zdraví se saunou, párou 
a masážemi.
Zábava

Denní a večerní animační program 
v části Club Calimera Akassia Swiss 
Resort.

Pro děti

Dětský bazén, aquapark. V části Club 
Calimera Akassia Swiss Resort miniklub 
a dětské hřiště.
Pro handicapované

Několik pokojů plně přizpůsobených pro 
handicapované klienty.

Internet

Zdarma: internetový koutek
s hotelovým PC. 
Za poplatek: WiFi.
Platební karty

VISA, EC/MC, AMEX.

www.akassia.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bohatého bufetu
  Dopolední lehké občerstvení
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusek a zmrzlina
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.) 

Program all inclusive

 Pro páry

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u písečné pláže cca 27 km 
jižně od městečka El Quseir (hotelová 
doprava za poplatek) a přibližně 
40 km severně od letiště Marsa Alam. 
Lékařská služba u hotelového resortu. 

Vybavení

Rozlehlý komplex tvořený několika 
budovami umístěnými v zahradě, 
v blízkosti bazénů a aquaparku. 
Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
směnárna, bankomat, hlavní hotelová 
restaurace, mezinárodní a rybí 
restaurace à la carte, beach barbecue 
restaurace, hospůdka (biliár, šipky), 
několik obchůdků se suvenýry, 
beduínský stan s vodními dýmkami 
(za poplatek), lékař, lékárna, 3 venkovní 
sladkovodní bazény s možností vyhřívání/
klimatizace (jeden s integrovanou částí 
pro děti a jeden s mořskými vlnami), bar 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 /  /  / /   

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  /  /  /  /

 /  /  / 
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Pro děti pobyt zdarma

   Písečná pláž s přírodním bazénem

   Aquapark s 22 atrakcemi u hotelu – vstup zdarma

   Výborné podmínky pro potápění/šnorchlování

   Prostorné pokoje

 Oblast El Quseir Naši klienti hodnotí (355)  4,3

Hotel Funtazie & Active
Calimera Akassia Swiss Resort ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

   U nás exkluzivně

312



E
g

yp
t 

–
 M

a
rs

a
 A

la
m

u bazénu. Lehátka, slunečníky, osušky 
a matrace (zdarma), sprchy u bazénu. 
Pláž

Krásná písečná pláž, část pláže 
s písečným vstupem do moře vhodným 
také pro děti (přírodní bazén s písečným 
vstupem a podložím, ohraničený korálem). 
Pro plavce vstup přes mola. Vhodné pro 

potápění a šnorchlování. Bar na pláži. 
Sprchy a toalety u pláže. Lehátka, 
slunečníky, osušky a podložky (zdarma). 
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, TV/sat., 
individuální klimatizace, telefon, trezor 
(zdarma), minibar (nápoje na požádání – 
za poplatek), balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, 2 ložnice oddělené menší 
chodbou (bez dveří).
Rozdělení pokojů v rámci komplexu 
určuje recepce. Dětská postýlka možná 
na vyžádání (zdarma).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: 2 tenisové kurty (osvětlení 
a vybavení za poplatek), fi tness, 
plážový volejbal, vodní pólo, stolní tenis, 
venkovní jacuzzi.
Za poplatek: čtyřkolky, půjčovna kol, 
jízda na koni nebo na velbloudu, 
biliár, lukostřelba, potápěčské 
centrum.

Pro handicapované

Několik pokojů pro handicapované 
klienty.
Internet

Zdarma: internetový koutek
s hotelovým PC. 
Za poplatek: WiFi.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.
 
 www.akassia.com

 Funtazie klub

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 45 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Dvoulůžkový pokoj

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Za poplatek: centrum zdraví se saunou, párou, masážemi

Wellness & spa

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)
  Pozdní snídaně – snack (10.00–12.00 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–14.30 hod.)
  Večeře formou bufetu (19.00–22.00 hod.) 
  1x za pobyt zdarma možnost večeře v orientální restauraci 
  Možnost večeře v restauraci à la carte La Vista – za poplatek
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)  
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusek a zmrzlina (15.00–17.00 hod.)
  Večerní snack (23.00–24.00 hod.)

Program all inclusive
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Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže cca 
19 km jižně od městečka El Quseir a asi 
56 km od letiště.
Vybavení

Dvoupatrové budovy okolo bazénů, 
několik patrových bungalovů poblíž 
moře, hlavní budova se vstupní halou, 
s recepcí (možnost výměny peněz) 
a lobby barem. Dále hlavní restaurace, 
restaurace à la carte (mořské plody 
a italská kuchyně), několik obchůdků se 
suvenýry postavených ve stylu bazaru, 
konferenční místnost, lékař, beduínský 
stan s vodními dýmkami (za poplatek), 
2 venkovní bazény (hlavní bazén 

s vodopádem a integrovaným barem, 
jacuzzi a bazén je v zimě s možností 
vyhřívání), dětský bazén. Lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky u bazénu 
i na pláži (zdarma).
Pláž

Krásná dlouhá písečná pláž s korálovým 
a částečně písečným vstupem do moře 
(doporučujeme obuv), vstup pro plavce 
přes molo, vhodné pro potápění 
a šnorchlování, bar a sprcha u pláže.
Pokoj

DR: koupelna se sprchou/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, individuální 
klimatizace, trezor (zdarma), minibar 
(za poplatek, 1 menší voda denně 
doplňována zdarma), balkon nebo terasa.
FR2: viz DR, navíc menší ložnice 
oddělená dveřmi od hlavní ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, šipky, stolní tenis, 
plážový volejbal.

Za poplatek: biliár, jízda na koních 
či velbloudech, centrum zdraví 
s kadeřnictvím, saunou, párou, jacuzzi 
a masážemi.
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Dětský bazén, miniklub, postýlka pro 
děti (zdarma). Vodní skluzavky pro děti 
do 12 let.
Pro handicapované

2 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, MC.

 www.onatti.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodná nabídka pro nenáročné klienty

   Program all inclusive

   Umístěný v klidném prostředí

   Přímo u písečné pláže

   Skvělé podmínky pro potápění

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpoledne káva, čaj a zákusek
  Dopolední i odpolední lehké občerstvení
  Vybrané místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje v barech 
(10.00–23.00 hod.), 1 sklenka místního vína nebo piva (pouze během obědů 
a večeří)

Program all inclusive

 Oblast El Quseir Naši klienti hodnotí (101)  3,0
Hotel Onatti Beach Resort 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Luxusní komplex se nachází v krásné 
zahradě přímo u pláže cca 7 km 
severně od letiště. El Quseir cca 68 km, 
Port Ghalib asi 9 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, restaurace à la carte, 
bar, diskotéka, konferenční místnost. 
Venku 4 bazény (z toho 3 bazény 
v zimě s možností vyhřívání), dětský 
bazén, bar u bazénu, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky (zdarma). 
Možnost využít aquapark v sousedním 
hotelu.

Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu, vstup 
do moře přes korál (k dispozici molo), 
písečného vstupu je možno využít 
u vedlejšího hotelu Solaya. Lehátka 
a slunečníky (zdarma), bar na pláži.
Pokoj

DR: sprcha, WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, trezor, telefon, TV/sat., 
minibar (denně lahev vody zdarma), 
set na přípravu kávy a čaje, balkon 
nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, navíc menší ložnice 
oddělená zatahovacími dveřmi.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis (osvětlení za poplatek), 
multifunkční hřiště (fotbal, basketbal), 
plážový volejbal, stolní tenis, biliár, 
fi tness, sauna, pára, jacuzzi. 
Za poplatek: masáže, vodní sporty 
na pláži.

Zábava

Denní a večerní animační programy pro 
děti i dospělé.
Pro děti

Dětské židličky v restauraci, miniklub, 
dětské hřiště, dětský bazén, dětská 
postýlka (zdarma), aquapark Aqua-Coraya.
Internet

Za poplatek: internetový koutek, WiFi 
v lobby.

Platební karty

VISA, MC.

 www.iberotel.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní hotel známého hotelového řetězce 

vhodný také pro náročnější klienty

   Přímo u krásné písečné pláže

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Aquapark v bezprostřední blízkosti hotelu

   Bohatý program all inclusive

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.30–24.00 hod.)
  Odpolední káva, čaj, zákusky a zmrzlina
  Lehké občerstvení během dne
  Vstup do aquaparku Aqua-Coraya

Program all inclusive

 Oblast Marsa Alam 

Hotel Iberotel Lamaya 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže cca 23 km 
jižně od městečka El Quseir (hotelová 
doprava cca 2x týdně za poplatek). 
Letiště je vzdáleno cca 52 km.
Vybavení

Hlavní budova a vedlejší tříposchoďové 
budovy situovány okolo bazénů. 
Součástí hotelu vstupní hala s recepcí 
(s bezpečnostními schránkami zdarma), 
lobby bar, restaurace s nekuřáckou zónou, 
několik obchůdků se suvenýry, beduínský 
stan s vodními dýmkami (za poplatek), 
směnárna, 2 venkovní bazény, 1 vnitřní 
bazén, 2 dětské bazény, bar u bazénu. 
Lehátka, matrace, slunečníky a osušky 
u bazénu i na pláži (zdarma).

Pláž

Krásná dlouhá písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře 
vhodným také pro děti, dobré podmínky 
pro potápění a šnorchlování (vzhledem 
ke korálům doporučujeme obuv 
do vody), bar na pláži.
Pokoj

DRPS/DRS: koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, individuální 
klimatizace, trezor (zdarma), 
minilednička (denně doplňována
lahev vody), balkon nebo terasa.
FR2S: viz DRS, 2 ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: biliár, fi tness, 2 tenisové 
kurty, plážový volejbal a stolní tenis.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské 
centrum, centrum zdraví se saunou, 
párou, jacuzzi a masážemi.
Zábava

Denní a večerní animační programy, 
diskotéka.

Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub. 
Pro handicapované

3 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

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

Platební karty

VISA, MC.

 www.azur.travel/

  Dvoulůžkový pokoj (DRPS/DRS): 
 /  

  Rodinný pokoj (FR2S): 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Cenově výhodná nabídka

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Oblíbený hotel střední kategorie se stálou klientelou

   Přímo u hezké písečné pláže

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehké občerstvení během dne
  Odpoledne káva, čaj, zákusek a zmrzlina pro děti
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Oblast El Quseir Naši klienti hodnotí (206)  4,3
Hotel Pensée Azur cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 55 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. 15
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Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže cca 23 km 
jižně od městečka El Quseir (hotelová 

doprava cca 2x týdně za poplatek). 
Letiště je vzdáleno cca 52 km.
Vybavení

Hlavní budova a několik jedno- 
a dvouposchoďových obytných bloků 
bungalovů v zahradě. Vstupní hala 
s recepcí (bezpečnostní schránky 
zdarma), lobby bar, restaurace 
s nekuřáckou zónou a terasou, kavárna, 
několik obchůdků se suvenýry, 
směnárna, arabský stan s vodními dýmkami (za poplatek), TV a čtecí 

koutek, 2 bazény, dětský bazén, bar 
u bazénu. Lehátka, matrace, slunečníky 
a osušky u bazénu i na pláži (zdarma).
Pláž

Krásná dlouhá písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře 
vhodným také pro děti, dobré podmínky 
pro potápění a šnorchlování (vzhledem 
ke korálům doporučujeme obuv 
do vody), bar na pláži.
Pokoj

DRPS/DRS: koupelna/WC, TV/sat., 
telefon, individuální klimatizace, 
minilednička (denně zdarma doplňována 
voda), balkon nebo terasa.
FR2S: viz DRS, 2 ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, biliár, 2 tenisové kurty, 
plážový volejbal a stolní tenis.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské 

centrum, centrum zdraví se saunou, 
párou, jacuzzi a masážemi (v sousedním 
hotelu Pensee Azur).
Zábava

Denní a večerní animační programy, 
diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, vodní skluzavky, dětské 
hřiště, miniklub.
Internet

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

VISA, MC.

 www.utopia-resort.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRPS/DRS): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2S): 
 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Pro děti pobyt zdarma

   Přímo u hezké písečné pláže

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpoledne lehké občerstvení, káva, čaj a zákusek
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast El Quseir Naši klienti hodnotí (99)  4,3
Hotel Utopia Beach Club cccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 55 minut
Pláž   písečná 
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Hotel přímo u dlouhé písečné pláže cca 
20 km severně od městečka Marsa Alam 
a cca 47 km jižně od letiště Marsa Alam.

Vybavení

Hlavní budova a několik bloků 
budov v zahradě a okolo bazénů. 
Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, orientální restaurace 
à la carte, možnost využít se slevou 
restauraci à la carte v sousedním 
hotelu Brayka Bay, několik barů, 
beduínský stan s vodními dýmkami, 
obchod se suvenýry, konferenční 
sál, 3 venkovní bazény (jeden 
v zimě vyhřívaný a jeden s tobogany), 
dětský bazén, bar u bazénu. 

  Dvoulůžkový pokoj
(DRP/DR/DRXSV/DRXSF): 

 /  / 
  Rodinný pokoj (FR2): 

 /  /  
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Vodní skluzavky pro děti

   Pobyt až pro 3 děti zdarma

   Vhodné pro náročné klienty

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

   Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

Hotel Royal Brayka Beach Resort ccccc

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23318

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (99)  3,6
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Lehátka, matrace, slunečníky a osušky 
zdarma.
Pláž

Písečná pláž v zálivu s pozvolným 
písečným vstupem. U hotelu i korál 
vhodný ke šnorchlování a potápění. Bar 
a sprcha na pláži.
Pokoj

DRP/DR: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
trezor, minibar (za poplatek, 2 malé 
lahve vody denně doplňovány zdarma), 
telefon, trezor, TV/sat., klimatizace, 
balkon nebo terasa.

DRXSV: viz DR, výhled na moře.
DRXSF: viz DR, nejblíže k pláži.
FR2: viz DR, oddělená ložnice (v menší 
ložnici není klimatizace).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fotbal, tenis (osvětlení 
a vybavení za poplatek), basketbal – 
vše společné s hotelem Brayka Bay;  
dále biliár, fi tness, stolní tenis, plážový 
volejbal, šipky.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
potápěčské centrum, jízda na koních 
a velbloudech (vše ve vedlejším hotelu 
Brayka Bay).
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Dětský klub, dětský bazén, 
vodní skluzavky, dětská postýlka 
(zdarma).
Internet

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

VISA, MC.

www.roaylbrayka.net

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Odpoledne káva, čaj, zákusek
  Občerstvení během dne
  1x za pobyt možnost večeře v libanonské restauraci (vybrané menu)

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  Spa centrum nabízí bohatý výběr různých programů na snížení váhy, relaxačních 
programů, masáží a zábalů, sauna, parní lázně, kadeřnictví 
(vše za poplatek)

Wellness & spa
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Poloha

Přímo u písečné pláže v zálivu cca 
20 km severně od městečka Marsa 
Alam a 47 km jižně od letiště. 
Vybavení

Hlavní budova a mnoho dvou- až 
třípatrových bloků v krásné zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
hlavní restaurace, restaurace à la 
carte (italská, rybí), orientální kavárna, 

konferenční sál, vnitřní bazén, nákupní 
arkáda, lékařská služba. V zahradě 
dva bazény (jeden v zimě vyhřívaný), 
dětský bazén se skluzavkami, 
snack bar u bazénu. Lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky 
u bazénu i na pláži (zdarma).
Pláž

Krásná písečná pláž v zálivu, písečný 
vstup pozvolna přechází v korál 
(doporučujeme obuv do vody), pláž 
vhodná i pro děti. Dobré podmínky pro 
potápění a šnorchlování, sprcha a bar 
na pláži.
Pokoj

DR/DRP: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., telefon, individuální klimatizace, 
minibar (za poplatek, 2 malé lahve 

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRP/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Ideální pro rodiny s dětmi

   Oblíbený hotel se stálou klientelou

   Pro děti pobyt zdarma

   Vhodné pro seniory

   Přímo u krásné písečné pláže

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (176)  4,4
Hotel Brayka Bay Reef Resort ccccc

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23320
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vody denně doplňovány zdarma), trezor 
(zdarma na pokoji nebo v lobby), balkon 
nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR2: viz DR, 2 ložnice.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, biliár, stolní tenis, 
2 tenisové kurty (osvětlení a vybavení 
za poplatek), plážový volejbal 
a fotbalové hřiště. 
Za poplatek: potápěčské centrum, vodní 
sporty, centrum zdraví se saunou, párou, 
jacuzzi a masážemi, jízda na koni.
Zábava

Denní a večerní animační programy, 
občas diskotéka.

Pro děti

Dětský bazén, miniklub, dětská 
postýlka, hřiště.
Internet

Za poplatek: WiFi v lobby, internetová 
kavárna. 
Platební karty

VISA, MC.

 www.braykabay.net

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná 
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně
  Odpoledne lehké občerstvení, káva, čaj a zákusek
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Možnost večeří v restauracích à la carte (rezervace nutná) s určenou 
slevou/kreditem

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u pláže cca 69 km jižně 
od městečka El Quseir (hotelová 
doprava za poplatek) a asi 6 km 
severně od letiště. Port Ghalib 
cca 8 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, restaurace, à la 
carte restaurace, několik barů, několik 
obchůdků se suvenýry. Venku 2 bazény 
(jeden v zimě vyhřívaný), dětský bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
(zdarma).
Pláž

Přímo u písečné pláže se vstupem 
do moře přes můstek (doporučujeme 

obuv do vody), vhodné pro potápění 
a šnorchlování. Bar na pláži. 
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
telefon, TV/sat., trezor (zdarma), minibar 
(za poplatek, 2 malé lahve vody denně 
doplňovány zdarma), balkon nebo 
terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Viz program all inclusive. 
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, fotbal, stolní 
tenis, fi tness.
Za poplatek: biliár, sauna, pára, masáže, 
tenis, potápěčské centrum.
Zábava

Hotel pořádá animační a zábavné 
večerní programy.
Pro děti

Dětský bazén, miniklub, dětské hřiště, 
dětská postýlka (zdarma).

Ofi ciální třída

cccc

Internet

Za poplatek: internetový koutek.
Platební karty

VISA, EC/MC.
 

www.restaresorts.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

   Umístěný v klidném prostředí

   Přímo u pláže

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusek a zmrzlina
  Noční snack
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Místní rozlévaná vína pouze během obědů a večeří

Program all inclusive

Hotel Resta Reef Resort cccd

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u pláže cca 69 km jižně 
od městečka El Quseir a asi 6 km 
severně od letiště. Port Ghalib cca 8 km 
(hotelová doprava za poplatek).
Vybavení

Hlavní budova a dvoupodlažní obytné 
bloky zasazené v udržované zahradě. 
Vstupní hala s recepcí a automatem 
na výměnu peněz, několik barů, à la 
carte restaurací (středomořská, asijská 
a rybí kuchyně), konferenční centrum, 
nákupní arkáda. Venku rozlehlá 
soustava bazénů, dětský bazén, 
bar u bazénu. Lehátka, matrace, 
slunečníky a osušky u bazénu 
i na pláži (zdarma).

Pláž

Přímo u písečné pláže se vstupem 
do moře přes můstek (doporučujeme 
obuv do vody), vhodné pro potápění 
a šnorchlování. Bar a sprchy na pláži. 
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., telefon, individuální klimatizace, 
trezor (zdarma), minilednice (denně 
doplňována zdarma 2 lahvemi vody), 
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 
terasa. (Hotel umožňuje v dvoulůžkovém 
pokoji ubytovat až 2 dospělé + 2 děti, 
to však z důvodu pohodlí doporučujeme 
spíše v rodinných pokojích.)
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, šipky, plážový volejbal 
a stolní tenis.
Za poplatek: potápěčské centrum, 
biliár, tenisové kurty (součástí 
sousedního hotelu Resta Reef), centrum 

zdraví se saunou a masážemi, salon 
krásy.
Zábava

Denní a večerní animační a sportovní 
programy.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub, minidisco, dětský bufet 
při večeřích.
Pro handicapované

2 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.

Internet

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

MC, VISA, AMEX.

 www.restahotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

   Hotel umístěný v klidném prostředí

   Přímo u pláže

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (176)  4,3
Hotel Resta Grand Resort 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 10 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně, pozdní večeře
  Odpolední snack, káva, čaj, zákusek a zmrzlina
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

V klidné poloze cca 18 km jižně 
od Marsa Alam a 49 km jižně od letiště. 
V blízkosti hotelu zátoka Jabal 
Al Rosas, která je vyhlášeným 
místem pro potápěče.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, bar, libanonská a rybí 
restaurace (za poplatek), nákupní 
zóna. Venku 3 bazény (v zimě jeden 
vyhřívaný), terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky (zdarma), bar u bazénu.
Pláž

Písečná pláž cca 150 m od hotelu 

(korálové podloží, doporučujeme obuv), 
můstek do vody není k dispozici, lehátka 
a slunečníky (zdarma), bar na pláži.
Pokoj

DRS: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednička 
(denně doplňována lahev vody), trezor, 
set na přípravu kávy a čaje balkon nebo 
terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
FR2: viz DR, 2 oddělené pokoje (ložnice 
+ obývák).
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, biliár, stolní tenis, 
plážový volejbal.
Za poplatek: sauna, pára, jacuzzi.
Zábava

Denní animační programy a večerní 
programy pro děti i dospělé.
Pro děti

Dětský klub, dětský bazén.

Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi v hotelu, internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

 www.oriental-bay.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRS/DRSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR2): 
 /  / 

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Bohatý program all inclusive

   V bezprostřední blízkosti písečné pláže

   Pobyt až pro 2 děti zdarma

   Krásná soustava bazénů.

   Hotel se nachází v blízkosti zátoky Jabal Al Rosas, 

která je rájem pro potápěče.

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Lehké občerstvení během dne
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Místní rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)
  Místní rozlévaná vína pouze během obědů a večeří

Program all inclusive

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (165)  4,2
Hotel Oriental Bay Marsa Alam 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 65 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  cca 150 m

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě  pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

V krásné zahradě přímo u dlouhé 
písečné pláže cca 26 km jižně 
od letiště. Městečko Marsa Alam je 
vzdáleno asi 42 km, vyhlášená pláž Abu 
Dabbab necelých 6 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, restaurace à la carte, 
lobby bar, konferenční místnost, pasáž 

s obchody. Venku 2 bazény (v zimě 
jeden s možností vyhřívaní), 2 bazény 
pro děti (v zimě jeden s možností 
vyhřívání), terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky (zdarma).
Pláž

Písečná pláž se vstupem do moře 
přes korál se nachází přímo u hotelu 
(k dispozici molo), pro vstup do moře 
doporučujeme obuv. Lehátka a slunečníky 
(zdarma), bar v blízkosti pláže.
Pokoj

DRP/DR: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
trezor (zdarma), minilednice, telefon, 
TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRSF: viz DR, nejblíže k moři.
FR2: viz DR, oddělená ložnice.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: multifunkční hřiště, biliár, 
plážový volejbal, fi tness, stolní tenis, 
šipky, šachy.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, 
potápěčské centrum.
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Dětské židličky v restauraci, dětský 
klub, dětské hřiště, dětský bazén, 
dětská postýlka (zdarma).

Pro handicapované

K dispozici několik bezbariérových 
pokojů (na vyžádání).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby a v hlavní 
restauraci, internetový koutek. 
Platební karty

VISA, MC.

  Dvoulůžkový pokoj 
(DRP/DR/DRSV/DRSF): 

 /  / 
  Rodinný pokoj (FR2): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Krásný korál přímo u hotelu

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

   Pobyt pro děti zdarma

   Umístěný v klidném prostředí, přímo u pláže

Hotel Concorde Moreen Beach Resort & Spa ccccc

 Rodinná dovolená

   Promo pokoje

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Moderně zařízené spa centrum
  Za poplatek: různé druhy zábalů, masáže, relaxační balíčky, turecké lázně, parní 
lázně, sauna, jacuzzi, kosmetický salon

Wellness & spa

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Zmrzlina
  Občerstvení během dne
  Kánoe, nemotorizované vodní sporty 

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (103)  4,4
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Poloha

Přímo u pláže cca 27 km jižně 
od městečka El Quseir a 40 km 
od letiště Marsa Alam.
Vybavení

Hlavní a několik vedlejších budov. 
Vstupní hala s recepcí, několik barů, 
restaurace à la carte, hlavní restaurace, 
orientální kavárna. Venku bazén, 
dětský bazén, bar. Lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma.
Pláž

Písečná pláž se vstupem do moře 
přes korál přímo u hotelu (k dispozici 
molo u vedlejšího hotelu Dreams 
Beach), pro vstup do moře 

doporučujeme obuv. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma.
Pokoj

DR: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
trezor (zdarma), minibar (za poplatek), 
telefon, TV/sat., balkon nebo terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.
DRSSV: viz DRSV, prostornější.
FR: viz DR, ložnice s obytnou částí.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenisový kurt, multifunkční 
hřiště (vybavení za poplatek), fi tness, 
stolní tenis.
Za poplatek: biliár, sauna, masáže, jacuzzi, 
turecké lázně, potápěčské centrum.
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Miniklub, dětský bazén, dětská postýlka 
(zdarma, na vyžádání), hřiště.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

  Dvoulůžkový pokoj (DRSSV): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

   Hotel umístěn v klidném prostředí

   Poloha přímo u pláže

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

Hotel Coral Hills Resort cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23326

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (97)  3,6
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Platební karty

VISA, MC.

www.coralhillsresorts.com

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě  pobyt zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  Odpolední snack

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. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže přibližně 
25 km jižně od městečka Marsa Alam, 
letiště je vzdáleno 91 km. 
Vybavení

Několik nízkých dvoupodlažních bloků 
v zahradě. Vstupní hala, recepce, 
směnárna, hlavní restaurace, italská 
restaurace à la carte (za poplatek, 
rezervace nutná), několik barů, 

kavárna, obchůdky se suvenýry, 
konferenční sál, lékař, 3 venkovní 
bazény (jeden je v zimě s možností 
vyhřívání), bar u bazénu, dětský 
bazén. Lehátka, matrace, slunečníky 
a osušky u bazénu i na pláži
(zdarma).
Pláž

Krásná dlouhá písečná pláž (korálové 
podloží v moři – doporučujeme obuv), 
vstup pro plavce přes molo, vhodné 
pro potápění a šnorchlování, bar 
a sprcha u pláže.
Pokoj

DRSV: koupelna/WC, vysoušeč 
vlasů, TV/sat., telefon, individuální 

  Dvoulůžkový pokoj (DRP/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Pro děti pobyt zdarma

   Přímo u krásné písečné pláže

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (114)  4,4
Hotel Fantazia Resort ccccd

   Promo 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. 22–23

klimatizace, trezor (zdarma), 
minibar (za poplatek, lahev vody 
doplňována zdarma), balkon nebo 
terasa s výhledem na moře (může být 
částečný).
DRP: viz DRSV, bez výhledu na moře.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis, fotbal, 
plážový volejbal.
Za poplatek: potápěčské centrum, 
biliár, jízda na koních či velbloudech, 
centrum zdraví se saunou, párou, 
jacuzzi a masážemi. 
Zábava

Denní a večerní animační programy, 
diskotéka.

Pro děti

Dětský bazén, miniklub s dětským 
hřištěm, postýlka pro děti zdarma.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: internetová kavárna a WiFi 
na pokojích.
Platební karty

VISA, MC, AMEX.

 www.fantaziamarsaalam.com

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpoledne káva, čaj a zákusek
  Dopolední i odpolední lehké občerstvení
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)

Program all inclusive

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže cca 
45 km severně od městečka Marsa 
Alam a 22 km jižně od letiště.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní 
restaurace, steak house, à la carte 
restaurace a pizzerie, několik obchůdků 
se suvenýry, beduínský koutek 

s vodními dýmkami (za poplatek), 
směnárna, lékař, kadeřník. Venku 
2 bazény (1 v zimě vyhřívaný), dětský 
bazén, bar u bazénu. Lehátka, matrace, 
slunečníky a osušky u bazénu i na pláži 
(zdarma).
Pláž

Krásná dlouhá, písečná pláž (450 m), 
vstup do moře přes korál (doporučujeme 
obuv), pro plavce vstup přes molo, 
vhodné pro potápění a šnorchlování. 
Bar na pláži, sprchy a toalety 
u pláže.
Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 

TV/sat., telefon, individuální klimatizace, 
trezor (zdarma), minilednička, balkon 
nebo terasa. 
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: tenis (osvětlení a vybavení 
za poplatek), fi tness, plážový volejbal, 
stolní tenis.
Za poplatek: potápěčské centrum, 
lukostřelba, jízda na koni nebo 
velbloudu, biliár, sauna, pára, masáže, 
salon krásy.
Zábava

Denní a večerní animační programy, 
diskotéka.

Pro děti

Dětský bazén, miniklub, dětské hřiště, 
dětsjé postýlky.
Internet

Za poplatek: internetový koutek, WiFi 
připojení v hotelu.
Platební karty

VISA, MC.

 www.nadamarsaallam.com/

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Program all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Hotel umístěný v klidném prostředí

   Přímo u pláže

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Dopolední a odpolední snack
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.) 

Program all inclusive

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (114)  4,2
Hotel Nada 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u pláže cca 48 km jižně 
od městečka Marsa Alam a 115 km 
od letiště. 
Vybavení

Hlavní budova se vstupní halou a recepcí, 
11 menších dvoupodlažních bloků, kde 
jsou umístěny pokoje. Součástí hotelu 
hlavní restaurace, restaurace à la carte, 
obchůdky, bary, beduínský stan, bazén, 
bazén pro děti, bar u bazénu, lehátka, 
matrace, slunečníky a osušky u bazénu 
i na pláži (zdarma).
Pláž

900 metrů dlouhá krásná přírodní písečná 
pláž (vhodná i pro děti) s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu, bar 
na pláži, krásné šnorchlování.
Pokoj

DRSV: koupelna/WC, TV/sat., telefon, 
individuální klimatizace, minilednice, 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa, 
výhled na moře, možnost zapůjčení 
vysoušeče vlasů.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, stolní tenis, 
fi tness.
Za poplatek: masáže, sauna, 
potápěčské centrum, vodní sporty, biliár.
Zvláštnosti

Vzhledem ke vzdálenosti hotelu 
od letiště nelze garantovat více než 
1 schůzku s delegátem za týden, která 
se pravděpodobně nebude konat hned 
2. den po příletu (nezbytné prvotní 
informace budou předány delegátem 

na letišti). Delegát je v případě nutnosti 
k zastižení 24 hodin na telefonu.
Zábava

Večerní animační programy, diskotéka.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště.
Pro handicapované

2 pokoje plně přizpůsobené pro 
handicapované klienty.
Internet

Za poplatek: internetový koutek.

Platební karty

VISA, EC/MC.

 www.shamshotels.com

  Dvoulůžkový pokoj (DRSV): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Přímo u krásné přírodní písečné pláže

  Program all inclusive

   Pro děti pobyt zdarma

   Hotel je umístěn v klidném prostředí národního 

parku Wadi Gemal

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Odpolední lehké občerstvení, káva, čaj a zákusek
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
  All inclusive nezahrnuje zmrzlinu

Program all inclusive

 Oblast Marsa Alam Naši klienti hodnotí (150)  4,3
Hotel Shams Alam Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut
Pláž   písečná 
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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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. 22–23

Poloha

Přímo u dlouhé písečné pláže cca 
25 km severně od městečka Marsa 
Alam a 42 km jižně od letiště. 
Vybavení

Dvoupatrové vilky rozmístěné v krásné 
zahradě. Vstupní hala s recepcí, 
lobby bar, hlavní restaurace, několik 

restaurací à la carte (např. rybí 
a italská), několik barů, beduínský stan 
s nabídkou orientálních nápojů a vodní 
dýmky (za poplatek), nákupní zóna, 
2 velké bazény (jeden v zimě 
s možností vyhřívání), dětský bazén, bar 
u bazénu, nový aquapark (ve vedlejším 
sesterském hotelu, za poplatek).
Pláž

Hezká písečná pláž přímo u hotelu,
 část pláže s písečným vstupem 
vhodným pro děti. V moři korál 
(doporučujeme obuv), možnost využít 
mola pro plavce. 

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   V krásné zahradě u hezké písečné pláže

   Bohaté animační programy a aktivity pro děti

   Pro děti pobyt zdarma

   Skvělé podmínky pro potápění a šnorchlování

Hotel Sentido Kahramana Beach ccccd
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Pokoj

DR: koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 
TV/sat., telefon, klimatizace, trezor 
(zdarma), minibar (za poplatek, 
2 lahve po příletu zdarma), balkon nebo 
terasa.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, fotbal, fi tness, 
tenisový kurt (vybavení a osvětlení 
za poplatek). 
Za poplatek: biliár, sauna, pára, masáže, 
potápěčské centrum a centrum vodních 
sportů.
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Dětský bazén, dětské hřiště, postýlka 
na vyžádání (zdarma).
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Za poplatek: WiFi na recepci, internetový 
koutek.
Platební karty

VISA, MC, AMEX, Diners Club.

 www.balbaagroup.com 

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 55 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Dopolední snack
  Odpolední káva, čaj a zákusek
  Zmrzlina pro děti (v určený čas)
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)
  Místní rozlévaná vína pouze během obědů a večeří

Program all inclusive

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

Aquapark u vedlejšího hotelu Kahramana Park
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Poloha

Hotelový komplex přímo u dlouhé 
písečné pláže cca 75 km jižně 
od letiště. Městečko Marsa Alam je 
vzdáleno asi 16 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

  Rodinný pokoj (FR): 
 /  

 dospělá osoba,  dítě do 15 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

   Poloha přímo u pláže

   Pláž vhodná pro potápění a šnorchlování

 Oblast Marsa Alam  Novinka
Hotel Laguna Beach Resort cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23334
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restaurace, lobby bar, pasáž s obchody. 
Venku 2 bazény, bazén pro děti, bar, 
beduínský stan, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami (zdarma).
Pláž

Písečná pláž se vstupem do moře přes 
korál se nachází přímo u hotelu, pro 
vstup do moře doporučujeme obuv. 
Lehátka, slunečníky a osušky (zdarma), 
bar na pláži.
Pokoj

DR: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, trezor 
(zdarma), minibar (za poplatek), telefon, 
TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa.
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: plážový volejbal, fi tness.
Za poplatek: stolní tenis, jacuzzi, biliár, 
potápěčské centrum.
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Dětský klub, dětský bazén, dětská 
postýlka (zdarma).
Internet

Zdarma: WiFi v lobby.

Platební karty

VISA, MC.
www.lookhotelsint.com

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 50 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži   zdarma
Dítě   zcela zdarma

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
 Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–24.00 hod.)
 Káva, čaj
 Občerstvení během dne
 Kánoe, nemotorizované vodní sporty

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. 22–23

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15
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Poloha

Hotelový komplex v núbijském stylu 
přímo na písečné pláži u přístavu Port 
Ghalib. Přístav Port Ghalib s možností 
nákupů a zábavy vzdálen několik minut 
pěšky. Letiště Marsa Alam cca 5 km.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, obchod se 
suvenýry, lobby bar, hlavní restaurace, 
restaurace à la carte, konferenční 
místnost. Venku bazén se slanou vodou 

ve tvaru laguny (v zimě vyhřívaný), 
bazén s oddělenou částí pro děti, líná 
řeka se skluzavkami, terasa na slunění, 
lehátka, osušky a slunečníky (zdarma).
Pláž

Písečná pláž přímo u hotelu, vstup 
do moře přes korál (doporučujeme 
obuv). Lehátka, osušky a slunečníky 
(zdarma). Pro plavce přístup přes
molo.
Pokoj

DR: koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů, trezor, klimatizace, minibar 
(za poplatek), telefon, TV/sat., set 
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 
terasa.
DRSV: viz DR, výhled na moře.

Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, stolní tenis.
Za poplatek: kulečník, potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži, 
tenisový kurt (osvětlení a vybavení 
za poplatek).
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Miniklub, dětská postýlka (zdarma), 
hřiště.

Internet

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

VISA, MC.

www.crownplaza.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR/DRSV): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

   Poloha přímo u pláže

   Hotel vhodný pro náročné klienty

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (9.00–23.00 hod.)
  Odpolední lehké občerstvení, káva, čaj
  1 hod./denně tenisu

Program all inclusive

 Oblast Port Ghalib  Novinka
Hotel Crown Plaza Sahara Sands 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná / molo
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  Za poplatek: sauna, jaccuzi, masáže, turecké lázně, různé druhy lázeňských 
procedur

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. 22–23

Poloha

Hotelový komplex přímo u písečné pláže 
cca 4 km od letiště. Centrum přístavu 
Port Ghalib s možností nákupů a zábavy 
cca 8 km.

Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, několik barů, pasáž 
s obchody, minimarket. Venku 
2 bazény, bazén pro děti (v zimě 
vyhřívaný), malý aquapark se 
skluzavkami pro děti i dospělé, bar, 
terasa na slunění, lehátka, slunečníky 
a osušky (zdarma).
Pláž

Písečná pláž se vstupem do moře přes 
korál se nachází přímo u hotelu, pro 
vstup do moře doporučujeme obuv. 

Vstup pro plavce přes molo. Lehátka, 
osušky a slunečníky (zdarma), 
bar na pláži.
Pokoj

DR: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
trezor, klimatizace, minibar (za poplatek), 
telefon, TV/sat., balkon nebo terasa.
FR: viz DR, prostornější.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: šipky, stolní tenis, plážový 
volejbal.
Za poplatek: biliár, potápěčské centrum.
Zábava

Denní a večerní animační programy.

Pro děti

Dětský klub, dětský bazén, hřiště, 
dětská postýlka (zdarma).
Internet

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

VISA, MC.

www.threecorners.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 /  

  Rodinný pokoj (FR): 
 

 dospělá osoba,  dítě do 14 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

  Poloha přímo u pláže

   Bazén s tobogány pro děti a dospělé

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)
  Odpolední lehké občerstvení, káva, čaj

Program all inclusive

 Oblast Marsa Alam  Novinka
Hotel Three Corners Sea Beach Resort cccc

 Rodinná dovolená

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 15 minut
Pláž   písečná / molo 
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  Masáže, parní lázně, jacuzzi, sauna (vše za poplatek)

Wellness & spa
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Poloha

Jednodušší hotelový komplex pro méně 
náročné klienty cca 60 km od letiště 
a cca 2 km od města Marsa Alam. 
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, restaurace à la carte, 

snack bar, pasáž s obchody. Venku 
bazén s oddělenou částí pro děti (v zimě 
vyhřívaný), bar, terasa na slunění, 
lehátka, slunečníky a osušky (zdarma).
Pláž

Písečná pláž (místy oblázky) 
s pozvolným vstupem do moře u hotelu 
(přes příjezdovou cestu, která se 
nevyužívá). Lehátka a slunečníky 
(zdarma).
Pokoj

DR: koupelna, WC, vysoušeč vlasů, 
trezor, klimatizace, lednička 

(za poplatek), telefon, TV/sat., balkon 
nebo terasa.
Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness.
Za poplatek: potápěčské centrum, 
kite – surf centrum, jacuzzi, sauna, 
masáže, parní lázně.
Zábava

Denní a večerní animační programy.
Pro děti

Dětská postýlka (zdarma), animační 
programy.

Internet

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

VISA, MC.

www.lemiragehotels-resort.com

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 dospělá osoba,  dítě do 13 let

Nabízené pokoje

   Hotel s programem all inclusive

   Pobyt pro děti zdarma

   Poloha přímo u pláže

   Cenově výhodná nabídka pro méně náročné klienty

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)
  Odpolední lehké občerstvení, káva, čaj

Program all inclusive

 Oblast Marsa Alam  Novinka
Hotel Le Mirage Moon 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. 22–23

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 60 minut
Pláž   písečná
Vzdálenost  u hotelu

Lehátka a slunečníky

na pláži  zdarma
Dítě   zcela zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

338



D
o

m
in

ik
á

n
sk

á
 r

e
p

u
b

li
k

a

  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 mangrovníkové 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. 22–23

D O M I N I K Á N S K Á
R E P U B L I K A

SANTO
DOMINGO

La RomanaLa Romana

S A R G A S O V É  M O Ř E

D O M I N I K Á N S K Á
R E P U B L I K A

K A R I B S K É  M O Ř E

BayahibeBayahibe

Punta CanaPunta Cana

Cayo Levantado
SamanáSamaná

Puerto PlataPuerto Plata

Playa DoradaPlaya Dorada

Pico Duarte
+

3175 m

Pico Duarte
+

3175 m

00 50 km50 km
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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. 22–23340
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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 do 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.

28

28

28

28

28

27

28

26

28

26

28

27

Teplota vody a vzduchu

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23 341
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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 si už 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. 22–23342
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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. 22–23

 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 nejnáročnějších návštěvníků. 
Široká nabídka sportovních (golf, jachting) i společenských aktivit dělá z této oblasti 
jedno z nejvyhledávanějších center na ostrově.

1      Hotel Excellence Punta Cana ccccc  str. 356
2      Hotel Hard Rock Hotel & Casino 

Punta Cana ccccc  str. 354
3     Hotel Grand Bahia Principe 

Punta Cana ccccc  str. 350
4     Hotel Barceló Dominican Beach cccc  str. 347
5     Hotel Whala!bávaro ccc  str. 345
6     Hotel Now Larimar Punta Cana ccccc  str. 348
7     Hotel Paradisus Palma Real Resort ccccc  str. 352
8     Hotel The Reserve Paradisus

Palma Real Resort ccccc  str. 353
9     Hotel IFA Villas Bavaro Resort & Spa cccc  str. 346
10    Hotel Barceló Bavaro Palace Deluxe ccccc  str. 351
11     Hotel Dreams Palm Beach ccccc  str. 349

Bayahibe

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

12    Hotel Dreams La Romana 

Resort & Spa ccccc  str. 357

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.

13    Hotel Grand Bahia Principe

La Romana ccccc str. 358

Punta Cana

Bayahibe

La Romana

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 30–60 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 90 minut

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 120 minut

1

2

3

4

5
6
7

8
9

10
11

12

13

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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. 22–23

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 mod 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. 15
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Poloha

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, ...), 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

Dvoulůžkový pokoj

Dvoulůžkový pokoj superior

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

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

346
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Poloha

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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23 347



D
o

m
in

ik
á

n
sk

á
 r

e
p

u
b

li
k

a

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: vodní motorizované 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, obědy 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. 15

   Promo pokoje

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Masáže, zábaly, terapie, kadeřnický salon, manikúra

Wellness & spa

348
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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, obědy 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  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, obědy 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Masáže, zábaly, terapie, sauna

Wellness & spa
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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.
JSF: viz JSX, 2 ložnice a 2 koupelny.
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, 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): 

 / 
  Junior suite rodinné (JSF): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Kvalitní program all inclusive v ceně

  Golfové hřiště v resortu

  Vhodné i pro rodinnou dovolenou

  Široká sportovní nabídka

  Green fee zdarma

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
  Stravování v 9 restauracích – 2 bufetové, 7 à la carte (italská, japonská, 
francouzská, 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 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Masáže, terapie, procedury, sauna a jacuzzi

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. 22–23

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 Family), 7 jacuzzi, směnárna, 
butiky, minimarket, internet, kasino 
a konferenční místnost. 
Pláž

Rozlehlý resort leží přímo u nádherné 
písečné pláže Bavaro.
Pokoj

JSX: koupelna, vířivá vana, 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.
JSSSX: viz JSX, směrem k moři.
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: 5 tenisových kurtů, stolní tenis, 
vodní sporty (windsurfi ng, katamarán, 
kajaky), vodní pólo, fi tness, aerobik, 
jóga, taiči, pilates, golf, volejbal. 
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/JSSSX): 
 / 

  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, obědy a večeře formou bufetu
  Možnost obědů a večeří v à la carte restauracích (restaurace Gabi pouze pro 
klienty části 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, tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, nemotorizované vodní 
sporty, fi tness 

  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   pobyt zdarma

Aktuální ceny ›
naleznete pomocí
QR kódu, více
informací na str. 15

  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 Gabi Club (chill-out club)

–  snack gril
–  rozlehlý dětský klub Kids zone

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

–  WiFi u bazénu a 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Platinium
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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. 
Zábava

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

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

  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 (100)  4,8
Hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23354
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Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: Wifi  na pokojích a v lobby.
Platební karty

VISA, MC.

www.hardrockhotelpuntacana.com

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu
  Možnost stravování ve všech à la carte restauracích
  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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Široká škála masáží, terapií a procedur

Wellness & spa
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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 Club.
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)  4,4
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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

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
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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 Club Preferred, 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Snídaně formou bufetu, obědy 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®

Služby Preffered Clubu

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

Wellness & spa

357



D
o

m
in

ik
á

n
sk

á
 r

e
p

u
b

li
k

a

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 
Príncipe.
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 Príncipe.
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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Snídaně, obědy 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 hodin)
  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

Seznam služeb Club Golden Príncipe

  Wellness centrum nabízí klientům různé druhy masáží a terapií

Wellness & spa

358



K
u

b
a

  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

  Vyhlášený plážový komplex nabízí 
3 km dlouhou pláž s jemným bílým 
pískem, průzračnou vodu a skvělé 
podmínky pro potápění

Poznejte to nejkrásnější
› Kuba

TrinidadVaradero

Viñales Ráj potápěčůOstrov Cayo Largo Guardalavaca

Havana

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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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 svoji 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

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23360
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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

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23 361
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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.

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. 22–23362
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Letecký výlet – ideální kombinace 
poznání rozmanité přírody pohoří 
Escambray a koloniálního města 
Trinidad. Přelet z Varadera 

do Cienfuegos (cca 50 minut) 
a pokračování autobusem krajinou 
pohoří Escambray. Návštěva rezervace 
El Nicho (pěší túra k překrásným 

vodopádům, možnost koupání v jezeře 
a oběd). 
Odpoledne navštívíte architektonický 
skvost Karibiku – nejlépe dochované 
koloniální město Trinidad, které bylo 
v roce 1998 zapsáno na seznam 

světového dědictví lidstva UNESCO. 
Prohlídka staré části města s návštěvou 
muzea v jednom ze šlechtických paláců 
a volno. Přelet z Trinidadu do Varadera. 
V ceně výletu 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 €

Trinidad a vodopády El Nicho

Katamarán Seafari Cayo Blanco

   Celodenní letecký výlet s prohlídkou města 

Trinidad a návštěvou rezervace El Nicho

   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. 22–23

 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 › 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. 370
2    Hotel Be Live Las Morlas cccc str. 368
3    Hotel Villa Tortuga ccc str. 365
4    Hotel Meliá Peninsula Varadero ccccd str. 371
5    Hotel Memories Varadero Beach Resort cccc str. 366
6    Hotel Paradisus Varadero Spa ccccc str. 372
7    Hotel Sandals Royal 

Hicacos Resort & Spa ccccc str. 374
8    Hotel Be Live Turquesa cccc str. 369

Doba transferu z letiště

do hotelu  cca 35 minut

1

2

3

4

5

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

letiště Varadero (23 km)
Havana (142 km)
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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. 22–23

Poloha

V jižní části Varadera jen pár minut 
od malého centra.
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

   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. 15
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Poloha

Hotel v koloniálním stylu se nachází 
přímo u pláže blízko laguny Mangon 
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. Kreolská restaurace pro 
členy Diamond Clubu.
Pláž

Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky (zdarma).

  Dvoulůžkový pokoj (DR): 
 / 

 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

  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 15 % na služby spa 

Program all inclusive

Diamond Club

 Oblast Varadero  Novinka
Hotel Memories Varadero Beach Resort cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

  Za poplatek: masáž

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. 22–23

Pokoj

DR: klimatizace, koupelna/WC, TV/sat., 
telefon, trezor (za poplatek), minibar, 
vysoušeč vlasů a balkon nebo terasa.
Na vyžádání suite s výhledem na moře.
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.
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

 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. 15
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Poloha

Hotel se nachází 2 km od centra 
Varadera.
Vybavení

Vstupní hala s recepcí, 148 pokojů, 

3 restaurace, 3 bary, obchod se 
suvenýry, hotelový lékař, internetová 
místnost (za poplatek), 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.

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

   Přímo na pláži

  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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23368
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Poloha

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, 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

  Klidný hotel

  Program all inclusive v ceně

  Přímo na pláži

  Možnost potápění

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  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. 15

  Malé spa centrum, sauna

Wellness & spa

369



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. 22–23370

Poloha

Hotelový resort v tropické zahradě leží 
přibližně 2 km od centra Varadera.
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.
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.solmeliacuba.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. 15

  Masáže, salon krásy za poplatek

Wellness & spa
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Poloha

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, mini 
klub (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

   Přímo na pláži

   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)  4,0
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. 15
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Poloha

Nejluxusnější hotel 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.

  Junior suite / junior suite royal
(JS/JSR): 

 / 
 dospělá osoba,  dítě do 12 let

Nabízené pokoje

   Luxusní dovolená

  Přímo na pláži

  Program all inclusive v ceně

  Animační program

  Wellness & spa

 Oblast Varadero Naši klienti hodnotí (103)  4,3
Hotel Paradisus Varadero Spa ccccc

Garden villa

Junior suite
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Stravování

Viz program all inclusive.
Sportovní nabídka

Zdarma: fi tness, tenis, aerobik, plážový 
volejbal, stolní tenis, 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 sprchu na 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. 15
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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
120 minut.
Vybavení

Resort postavený v jamajsko-
-kubánském stylu. Vstupní hala 
s recepcí, hlavní restaurace, 

4 à la carte restaurace, 6 barů, 
spa centrum, kadeřnictví, obchod 
se suvenýry, internetová místnost. 
V tropické zahradě 3 bazény, vířivka, 
terasa s lehátky a slunečníky, bar 
u bazénu.
Pláž

Přímo u dlouhé písečné pláže. Lehátka, 
slunečníky a osušky (zdarma). 
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, sauna.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
golf – golfové hřiště cca 7 km.
Zvláštnosti

Hotel je určen pouze pro páry starší 
18 let. 
Zábava

Animační program, denně živá hudba.
Ofi ciální třída

ccccc

Internet

Zdarma: WiFi v lobby.
Platební karty

VISA, EC/MC (pouze kreditní karty 
vydané mimo USA).

www.sandalshicacos.com

  Junior suite (JS): 

 dospělá osoba

Nabízené pokoje

   Přímo u pláže

   Program all inclusive v ceně

   Wellness & spa

   Vhodné pro novomanžele

  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 Sandals 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. 15

  V hotelu se nachází spa centrum, které nabízí saunu, různé druhy zábalů 
a masáží

Wellness & spa

Pouze pro dospělé osoby
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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

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23
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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

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23376
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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

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23 377
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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. 22–23378
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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. 22–23

 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 moct 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 The Real Playa del Carmen cccd str. 383
2     Hotel Barceló Maya Caribe Beach ccccc str. 385
3     Hotel Grand Bahia Príncipe Tulum ccccc str. 384

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 možností 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.

4     Hotel Dos Playas ccd str. 381
5     Hotel Barceló Tucancun Beach cccc str. 382

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

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23

 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. 22–23

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 (85)  4,0
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. 15
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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 (99)  4,3
Hotel Barceló Tucancun 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23382
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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)  4,8
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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23 383
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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 spa a wellness 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 
Bahía 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)
  2 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 – Playa Aventuras 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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23384
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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 (102)  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. 15

Volejte zdarma 800 12 10 10    On-line prodej na www.fi scher.cz    Navštivte nás v našich pobočkách, seznam viz str. 22–23 385



proměny pro školy



Proč se vyplatí mít cestovní pojištění MultiPack?
  zahrnuje všechna hlavní rizika včetně storna na jednotlivé služby (letenky, ubytování atd.)
  můžete ho využít na všechny typy cest během roku (nejen s CK)
  je cenově výhodné již při vašem druhém výjezdu s rodinou do zahraničí
  počet vašich cest během roku není omezen a každá z nich může trvat až 30 dnů
  ušetří vám starosti a čas s vyřizováním pojištění před každou cestou 

MultiPack
Výhodné celoroční pojištění

www.ERVpojistovna.cz



Dovolená  u  moře

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


