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Zábava pro vaše děti, 
odpočinek pro vás
Popusťte uzdu své prázdninové fantazii a naplánujte si rodinnou dovolenou plnou 
nezapomenutelných zážitků. S dětským klubem Funtazie a českými animátory 
prožijí děti ty nejlepší prázdniny!

FUNTAZIE SPORT ACADEMY
Výuka sportů pro děti 

BABY FUNTAZIE KLUB 
pro děti do 4 let

Výuka plavání a pohybová 
i smyslová cvičení s českými  
odbornými instruktory

FUNTAZIE TEENZ KLUB 
pro děti od 12 let

Sportovní animace, turnaje, 
vodní sporty a nejrůznější soutěže

FUNTAZIE KLUB 
pro děti od 4 let

Zábavné tematické programy  
pod vedením našich animátorů

SKI FUNTAZIE KLUB 
pro děti od 5 do 12 let

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

www.fischer.cz
 800 12 10 10
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Vážení klienti, 

chytáte se objevovat svět? V tom případě držíte v rukou ten 
správný katalog. Ať už Vás láká dávná historie, krásná příroda, 
gastronomie, nebo architektura, v naší nabídce si určitě vyberete 
zájezd, který bude přesně odpovídat Vašim představám. Můžete 
poznávat daleké exotické destinace, pulzující světové metropole 
nebo naopak klidná místa s krásnou přírodou přímo v Evropě. 

Vydejte se třeba za exotickým zážitkem, koupáním a krásnou 
přírodou do Maroka. Jeho orientální atmosféra Vás jistě okouzlí. 
Pokud naopak přímo nevyhledáváte teplo a dáváte přednost 
neobvyklým zážitkům v Evropě, vypravte se do zimní Skandinávie 
nebo na Island. Novinkou v našem katalogu jsou prodloužené 
víkendy v Petrohradu v období takzvaných bílých nocí, kdy 
slunce téměř nezapadá a i v nočních hodinách jsou ulice plné lidí, 
kteří si vychutnávají neopakovatelnou atmosféru tohoto krásného 
města. 

Chcete-li poznat nádhernou přírodu v téměř nedotčené podobě 
a sledovat volně žijící zvířata, doporučuji Vám safari v Keni, kde 
na vlastní oči uvidíte to nejlepší z národních parků. Pokud Vás 
fascinuje arabský svět v zemích kolem Perského zálivu, vypravte 
se ho objevovat na palubě luxusní výletní lodi. Kombinaci tisíce 
let starých památek a té vůbec nejmodernější techniky zase 
nabízí poznávací okruh v Číně, při kterém se budete mezi 
jednotlivými místy přesouvat rychlovlakem. 

Dbáme na to, aby všechny hotely v naší nabídce patřily 
k nejlepším, jaké lze v dané oblasti nalézt. Pokud si vyberete 
zájezd do 28. 2. 2018, nemusíte si lámat hlavu s tím, kdo 
Vás doveze na letiště. Můžete přijet pohodlně vlastním autem 
a parkování na letišti máte zdarma. Ať už zvolíte jakýkoli 
zájezd, vždy poletíte s renomovanými leteckými společnostmi 
a na většině míst vás budou doprovázet česky mluvící průvodci.

Tento katalog je pouze ochutnávkou, mnohem širší nabídku 
najdete na našich webových stránkách www.fischer.cz. 
Můžete nás také navštívit v pobočkách po celé České 
republice a na Slovensku nebo zavolat na bezplatnou infolinku 
800 12 10 10.

Vítejte ve světě nezapomenutelných zážitků.

Přeji vám krásnou poznávací dovolenou.

Jolana Zavadilová
ředitelka sekce poznávacích zájezdů
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Proč na dovolenou 
s CK FISCHER?
Létáme v tom s vámi!

součástí vámi zakoupeného zájezdu) nebo finanční kompenzaci, pakliže 
se zájezd uskuteční pouze částečně nebo vůbec.

6.  JSME TU PRO VÁS V POBOČKÁCH, NA NONSTOP  
INFOLINCE I ONLINE CHATU

Máme širokou síť poboček po celé České republice a na Slovensku. Svoji 
dovolenou si můžete vybrat, kdekoliv a kdykoliv se vám to hodí. Jsme 
vám k dispozici také na bezplatné nonstop telefonní lince 800 12 10 10 
a nově také na chatu přímo na našich stránkách www.fischer.cz.

1.  ŠIROKÉ PORTFOLIO ZÁJEZDŮ – NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ  
SKUPINA V ČR

Cestovní kancelář FISCHER je součástí FISCHER Group, největší ces-
tovní skupiny v České republice. Máme dlouholetou tradici a nabízíme 
široké portfolio zájezdů – letní i zimní dovolené u moře, klubové dovolené 
s dětským klubem Funtazie nebo Fun & Active, exotické a poznávací 
zájezdy, eurovíkendy, plavby i tematické zájezdy, jako jsou například 
dovolené s golfem. Na míru pro vás zajistíme také zahraniční teambuil-
dingové akce, svatbu a líbánky i jakoukoliv jinou dovolenou přesně podle 
vašeho přání. Máme také nejširší nabídku doplňkových služeb od pojiš-
tění, parkování na letišti, možnosti rezervace míst v letadle až po zajištění 
speciálního vybavení na pokoj pro vaše nejmenší.

2. VŽDY AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Ať už zvolíte výhodný nákup v rámci nabídek 1. momentu, nebo čekáte 
na skvělý tip last minute, vždy u nás najdete rozmanitou, neustále aktua-
lizovanou nabídku zájezdů.

3. MÁME ZKUŠENÉ A KVALITNÍ DELEGÁTY
Naši delegáti se v destinaci postarají o váš komfort a pohodlí. Po celou 
dobu pobytu jsou vždy připraveni vám s čímkoliv pomoci, poradit 
či doporučit, kam se podívat, co nakoupit nebo čeho se vyvarovat. 
Zkrátka udělají maximum pro vaši bezproblémovou dovolenou.

4. GARANTUJEME VÁM NEJVYŠŠÍ KVALITU 
Spolupracujeme výhradně s prověřenými hotely, které pravidelně 
navštěvujeme a kontrolujeme kvalitu jejich služeb, abyste dostali vždy 
tu nejlepší nabídku zájezdu. V případě jakýchkoliv problémů přichází 
na řadu systém kompenzací, tzv. ITQ Standard – mezinárodní standard 
kvality cestovních služeb. V rámci reklamace vám může být vráceno 
až 100 % ceny zájezdu.

5. O SVÉ PENÍZE NIKDY NEPŘIJDETE 
Cestovní kancelář FISCHER je pojištěna proti úpadku. To pro vás zna-
mená jistotu, že nikdy nepřijdete o své peníze a že se vždy dostanete 
zpět domů. Máme pojistku proti úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s.  
Ta vám garantuje zajištění cesty z místa pobytu v zahraničí (pokud byla 

VÁHÁTE, KTERÝ HOTEL VYBRAT? 
Porovnejte hodnocení od cestovatelů a turistů z celého světa. 

HODNOCENÍ PORTÁLU TRIPADVISOR
TripAdvisor je největší cestovní portál na světě, kde najdete recenze, 
hodnocení a fotografie bezmála 1 milionu hotelů z celého světa. Využijte 
zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

4,5TripAdvisor
655 hodnotících

Hodnocení hotelů – názory cestovatelů
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CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ CENY A VOLNÉ TERMÍNY?
Všechny informace získáte rychle a pohodlně pomocí svého mobilního 
telefonu. Každý hotel a nabídka mají svůj vlastní QR kód, který naleznete 
vždy vpravo dole u daného hotelu či nabídky zájezdu.

CO POTŘEBUJETE K PŘEČTENÍ QR KÓDU?
Mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečkou QR kódů a připo-
jení k internetu. Čtečka QR kódů je aplikace, kterou nainstalujete pomocí 
služby pro stahování aplikací příslušející vašemu chytrému telefonu.

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

QR kód – aktuální ceny snadno a rychle

1. ATRAKTIVNÍ CENY
Užijte si nejoblíbenější poznávací zájezdy za nejlepší ceny 1. momentu – 
Evropa již od 6 290 Kč, Exotika již od 23 990 Kč, Plavby již od 19 990 Kč.

2. PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI MÁTE ZDARMA
Dojeďte si na letiště v Praze, v Brně nebo v Ostravě vlastním autem. Váš 
vůz bude po celou dobu dovolené v dobrých rukou.

3. NEMUSÍTE PLATIT CELOU ČÁSTKU ZÁJEZDU
Žádné obavy. Teď stačí zaplatit zálohu jen 1 490 Kč, zbytek až 60 dní 
před odletem.

4. POJIŠTĚNÍ ZDARMA
K zájezdům v ceně nad 50 000 Kč pro jednoho získáte navíc rozsáhlé 
cestovní pojištění Fischer ExoticaPlus zdarma.

Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně  
2 dospělých osob. Podmínky a výše slev závisí vždy na konkrétní destinaci, 
hotelu a délce pobytu. Nabídka platí při uzavření smlouvy o zájezdu do  
28. 2. 2018.

Pro více informací kontaktujte svého oblíbeného prodejce, volejte info-
linku 800 12 10 10 nebo jděte na www.fischer.cz.

Vyberte si z naší nabídky poznávacích zájezdů do 28. 2. 2018 a získejte k nákupu i řadu výhod!

Rezervujte na 1. moment  
za nejlepší cenu!

EVROPA od 
6 290 Kč
EXOTIKA od 
23 990 Kč
PLAVBY od 
19 990 Kč
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U vybraných letů si můžete před odletem zvolit, kde  
i vedle koho chcete v letadle sedět. Vyhněte se situaci,  
že budete mít místa v různých částech letadla.  
Buďte si nablízku i během letu!

 
 

Cena od 600 Kč / zpáteční let

REZERVACE SEDADEL

Začněte svou dovolenou již v pohodlí letištních salonků při odletu 
z Prahy, Ostravy i Brna, kde můžete neomezeně využít tyto služby:

  Bar, občerstvení
  Denní tisk
  WiFi
  Dětský koutek (Praha)
  Individuální odbavení a bezpečnostní kontrola (Praha)

Cena od 500 Kč/osoba

LETIŠTNÍ SALONKY

Sjednejte si ke své dovolené cestovní pojištění za zvýhodněnou cenu! 
Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou, jedinou specializovanou
cestovní pojišťovnou na českém trhu.

  Komplexní cestovní pojištění
  Pojištění léčebných výloh
  Pojištění storna a letenek
  Celoroční pojištění pro opakované cesty

Cena od 300 Kč/osoba/pobyt

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

FISCHER 
služby
Chtějte od dovolené 
něco navíc!
Vyberte si z celé řady služeb, díky nimž bude vaše 

dovolená plná nadstandardních zážitků. Připravili 

jsme pro vás spoustu exkluzivních nabídek. Díky 

spolupráci s ověřenými a spolehlivými partnery 

budete mít navíc vždy jistotu záruky kvality 

i výhodných cen!
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Buďte i na dovolené pány svého času. Plánujte si výlety, poznávání 
místních krás i nákupy podle svého. 

  Lepší cena při rezervaci předem
  Více než 6 000 destinací
  Prověřené a spolehlivé autopůjčovny

Cena od 154 Kč/den

PRONÁJEM AUT

Využijte cenově výhodné a pohodlné parkování na letišti v Praze, Brně, 
Ostravě a Bratislavě.

  Na letišti v Praze kryté parkování přímo u terminálů, s ostrahou 
a kamerovým systémem, nebo hlídané parkování v blízkosti letiště 
s bezplatným transferem na letiště a zpět
  V Brně a Ostravě parkovací plochy v pohodlné vzdálenosti 
od odbavovací haly
  V Bratislavě parkování v blízkosti letiště s bezplatným transferem 
na letiště a zpět Cena od 580 Kč / 8 dní

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

Zpříjemněte si let a dopřejte si na palubě nadstandardní občerstvení. 
Vybírat můžete z široké nabídky jídel a nápojů.

  Kompletní menu
  Teplá a studená jídla
  Dětská menu
  Nápoje

 
Cena od 150 Kč / 1 let

CATERING

Plánujete dovolenou a víte, že vaše zavazadlo bude vážit víc,  
než je povolený limit? Zajistíme vám jeho přepravu  
za výhodnější cenu, než jakou byste platili u odbavení.  
Nechte starosti se zavazadly na nás!

 
 

Cena od 500 Kč / 8 kg / 1 směr

NADVÁHA ZAVAZADEL
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Vydejte se za poznáním  
do celého světa

BELGIE

VELKÁ BRITÁNIE

MADEIRA

IRSKO

ISLAND

ITÁLIE

FRANCIE

PORTUGALSKO

ŠPANĚLSKO

BAHAMY
MEXIKO

KANADA

USA

KUBA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

Pečlivě připravené trasy, průvodci, 
kteří danou oblast znají jako své boty, 
kvalitní hotely a 24hodinové zázemí naší 

cestovní kanceláře. Milovníkům poznávacích 
cest zajistíme ideální dovolenou za těmi 
nejzajímavějšími místy po celém světě.

Přesvědčte se sami, že vidět a zažít 
se dá celá řada výjimečných zážitků. 
Navíc v kombinaci s adekvátní mírou 

odpočinku, partou kamarádů, nebo s kolegy 
z práce, jsou zajištěny vzpomínky na celý 
život.

Znamená pro vás dovolená útěk  
z města do nekonečného klidu 
v přírodě? Vezmeme vás na místa, 

odkud se vám nebude chtít zpátky. 
Doporučujeme vyšetřit si dostatek paměti 
na fotografie!

KULTURA A PAMÁTKY RELAX A POZNÁNÍ PŘÍRODA

GUATEMALA
PANAMA

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE
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BELGIE

VIETNAM

KEŇA

JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

INDIE

MALAJSIE

EGYPT

NIZOZEMSKO

KAMBODŽA

MALEDIVY

FILIPÍNY

MADAGASKAR

NORSKO

ČÍNAÍRÁN

MAĎARSKO

IZRAEL

RUSKO

OMÁN

RODRIGUES

SAE

UZBEKISTÁN

SRÍ LANKA

TANZANIE

TURECKO

THAJSKO

UGANDA

ZANZIBAR

Připravili jsme pro vás nabídky atraktivních poznávacích zájezdů, ze kterých si vybere opravdu každý. 
Abychom vám usnadnili výběr, rozdělili jsme je podle jejich zaměření do šesti specifických kategorií. 

ŘECKO

Také jste vždy snili o plavbě zaoceánskou 
lodí? Gigantické plovoucí kolosy vám 
poskytnou vše, na co si jen vzpomenete. 

Navíc vždy s možností malé ochutnávky z krás 
pobřežních měst.

Udělejte si z dovolené road movie 
ve vlastní režii! My pro vás připravíme 
scénář, ale realizace už bude 

plně na vás! Seznamte se s danou zemí 
individuálně a naprosto svobodně.

Prožijte gurmánskou rozkoš na cestách 
po nejslavnějších gastronomických 
velmocích. Při výpravách za specialitami, 

které potěší i nejnáročnější jazyky, poznáte 
nejen chutě vytříbených laskomin, ale i místní 
v jejich oblíbených hospůdkách.

PLAVBA FLY & DRIVE GASTRONOMIE

MAURICIUS

JAPONSKO

AUSTRÁLIE

NOVÝ ZÉLAND

BARMA

INDONÉSIE

RÉUNION

GRUZIE

LIBANON
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Vydejte se s námi objevovat ta nejkrásnější místa 
Evropy a Blízkého východu. V rámci našich 
poznávacích okruhů vám představíme to nejlepší 
z dané destinace, ať už jde o historické památky, 
přírodu, gastronomické zážitky, či tematické 
výpravy třeba i za filmovými hrdiny. A co jsme si 
pro vás pro letošní sezónu připravili?

CHARAKTERISTIKA
Evropa a Blízký východ jsou nám pro cestování nejbližší – vzdálenostně, zvykově, civili-
začně, kulinářsky, zdravotně i podnebím. Každá země má své kouzlo a nabízí celou řadu 
možností k výletům do přírody, za kulturou, uměním nebo zábavou. Navíc jsou ideální 
volbou také pro klienty, kteří se chtějí vypravit na cestu s malými dětmi, pro osoby se 
zdravotním omezením a hlavně pro ty, kteří mají rádi jistotu.
Oblast Skandinávie, Island nebo Irsko doporučujeme hlavně v zimě, například fly & drive 
na Islandu je zážitkem na celý život. Nebo Petrohrad v době bílých nocí. Bělorusko a ze-
jména hlavní město Minsk je místem, kam stojí za to se podívat kdykoliv. Preferujete 
teplejší klima? Podívejte se s námi na jih temperamentní Itálie, do romantické Francie 
nebo Španělska, kde vás navíc čekají výjimečné gurmánské zážitky. Nově s námi můžete 
cestovat také za krásami Libanonu nebo Maroka, kde si kromě výletů užijete i pobyt 
na pláži. A máme toho pro vás ještě víc!

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Návštěvu Londýna si lze zpestřit s kouzelníkem Harrym Potterem. Podíváte se na nástu-
piště 9 a ¾, do Příčné ulice nebo Děravého kotlíku. Pokud holdujete dobrému pití, vez-
meme vás na ochutnávku skotské a irské whisky. Kde jinde porovnat jejich chutě než 
právě v místě jejich původu. Mysleli jsme samozřejmě také na ty, kteří ocení umění. Kam 
byste se podívali nejraději? Do petrohradské Ermitáže, Vatikánských muzeí, do historic-
kého centra Athén nebo florentské galerie? Nezapomenutelným zážitkem je Istanbul, 

kde si užijete impozantní pamětihodnosti, skvělé jídlo i nákupy.  Nebo vás láká Izrael či 
cesta do míst, kde ležela slavná Perská říše? Je jen na vás, která z pestré mozaiky míst 
si vyberete do své sbírky zážitků z cest.  

PRAKTICKÉ TIPY
Nezapomeňte si nechat menší kapesné na nákupy místních produktů a výrobků. Olivový 
olej, sýry, uzenářské výrobky, víno, likéry, čokolády, domácí džemy nebo kožené výrobky 
pořídíte přímo od místních a zpravidla také výhodně. Ocení je po návratu vy i vaši blízcí 
jako milou pozornost z cest. Myslete také na počasí a vhodné oblečení – vždy se vyplatí 
vzít si s sebou kvalitní obuv a alespoň jeden svetr navíc.

Za zážitky po Evropě a Blízkém východě 

TO NEJLEPŠÍ – VÝBĚR NAŠICH TIPŮ

 Nekonečná krása paláců v Petrohradu

   Mystická atmosféra biblických míst Izraele

 Poznání Barcelony spojené s degustací vyhlášeného vína
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ISLAND  Nekonečné silnice této ostrovní země a příroda, která bere dech. Hlavní 
dálnice č. 1, která krouží kolem celého ostrova a vede po ní náš program Fly and 
drive. ITÁLIE  Nejen v Toskánsku můžete prožít tak oblíbenou kombinaci poznání 
a degustace – další země, které k tomu také vybízejí, jsou Španělsko, Francie 
a Belgie. NORSKO A JEHO FJORDY  Norsko – to není jen příroda, ale i barevné 
rybářské domy. SKOTSKO  Slavný viadukt, který přitahuje nejen milovníky 
techniky, ale i Harryho Pottera. IRSKO  Město whisky, Svatého Patrika a moderní 
architektury. RUSKO  Moskva není jen město historie, ale i malebné moderní 
město, které je hrdým hlavním městem.

Ev
ro
pa

 a
 B
líz
ký
 v
ýc
ho

d
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Londýn – perla na Temži
EVROPA  VELKÁ BRITÁNIE

CENA OD: 13 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet do Londýna, transfer, ubytování.  
Začátek prohlídky města, okolí budovy parlamentu  
a nábřeží řeky Temže. 
2. DEN Dopolední prohlídka města – Westminster 
a West End, místa, kde zasedá vláda a kde 
v Buckinghamském paláci sídlí královská rodina. 
Význačné památky – Big Ben; katedrála Westminster 
Abbey (pod patronací UNESCO), největší a nejkrásnější 
gotický chrám ve městě, místo korunovací; Trafalgarské 
náměstí se sochou admirála Nelsona a budovou Národní 
galerie; Piccadilly Circus se slavným symbolem 
města – sochou Amora s lukem; oficiální sídlo britských 
premiérů Downing Street č. 10. Odpoledne volno 
na individuální prohlídku – možnost prohlídky Soho, 
čínské čtvrti a Convent Garden nebo návštěvy některé 
z galerií či muzeí: Národní galerie, kde je vystaveno přes 
9 000 portrétů a kreseb zahrnujících období více než 
500 let; Tate Britain, kde jsou nejlepší díla britského 
malířství od Tudorovců po 20. st. a sbírka moderního 
umění; jedno z největších muzeí světa – Britské muzeum. 
Pro zájemce fakultativní možnost výletu do filmových 

studií Warner Bros, která v roce 2012 otevřela svoje 
brány pro návštěvníky, aby jim ukázala místa, kde se 
přes 10 let točily filmy o Harrym Potterovi. Zažijete 
unikátní 3hodinovou prohlídku, během níž uvidíte 
autentické kostýmy a efekty používané ve všech osmi 
vzniklých filmech. Po prohlídce návrat do města. 
3. DEN Dopolední prohlídka města – nejstarší část City 
a Southwark – prohlídka barokní katedrály sv. Pavla, 
což je po vatikánské druhá největší katedrála na světě, 
Royal Courts of Justice, Monument, sloup postavený 
na paměť velkého požáru r. 1666, kterým vede schodiště 
na vyhlídkovou terasu, otevírací most London Bridge, 
londýnský Tower, po mnoho let symbol soudních sporů, 
věznění, mučení, dnes vyhledávaná památka, kterou střeží 
slavní strážci Beefeatři v ozdobných uniformách. Dalšími 
slavnými obyvateli Toweru jsou krkavci, jejichž přítomnost 
je dle legendy zárukou zachování národa. Odpoledne 
volno na další prohlídku města. Možnost projížďky lodí 
po Temži, což umožní krásný panoramatický výhled 
na město, nebo pohled na město z ptačí perspektivy 
z obřího ruského kola London Eye na břehu Temže, 
kdy v nejvyšším bodě uvidíte město z výšky 135 m.
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Londýn – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 
hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 400 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 700 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 300 Kč 
muzikálové představení (dle představení)  od 2 300 Kč 
půldenní výlet do filmových studií  2 200 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 700 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, jízdné 
na městskou hromadnou dopravu, povinný příplatek 
městské taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 1,5 GBP/os./noc)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Místo korunovací – gotický chrám 
Westminster Abbey (UNESCO)

  Pevnost Tower

  Návštěva filmových studií, setkání 
s Harrym Potterem

  Večer prožitý v etnorestauraci nebo 
na muzikálovém představení

KULTURA A PAMÁTKY

1. 2. | 9. 8. | 15. 11. | 6. 12. | 22. 12. 2018 13 490 Kč
20. 3. | 5. 5. | 5. 7. | 27. 9. | 27. 10. 2018 14 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Ochutnávka Skotska
EVROPA  VELKÁ BRITÁNIE

CENA OD: 14 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/4

1. DEN Přílet do Edinburghu, vyzvednutí auta 
na letišti. Volno na prohlídku města, které je považováno 
za jedno z nejkrásnějších v Evropě a má také skvělou 
polohu. Z lákadel ve městě se nabízí hrad s jedinečnou 
románskou kaplí sv. Markéty a královským palácem 
z 15. st., kde jsou uloženy skotské korunovační klenoty, 
centrální Královská míle, silnice z 16. st., která spojovala 
hrad a palác Holyroodhouse, oficiální rezidenci královské 
rodiny. Město má i neopakovatelnou atmosféru svých 
restaurací, barů a pouličních koncertů, takže prchat 
z něho po prohlídce pamětihodností by byla velká škoda.
2. DEN Začátek cesty – průjezd oblastí Trossachs, která 
přitahuje návštěvníky od 19. st., kdy sem byl situován děj 
historického románu Waltera Scotta Rob Roy. Zastávka 
na hradě Stirling, který existoval už v prehistorických 
dobách a dnes je opravdu velkolepý. Uvnitř se potkáte 
i s historií spojenou se slavným skotským vlastencem 
z 13. st. Williamem Wallacem, který má 3 km od hradu 
impozantní viktoriánský památník. Pokračování kolem Loch 
Lomond krásnou skotskou krajinou do Inveraray, prohlídka 
hradu nebo věznice. V přístavu můžete vidět poslední 

z dochovaných ocelových plachetnic z r. 1911 –  
Arctic Penguin. Ubytování v oblasti Obanu. 
3. DEN Prohlídka města Oban s výhledem na ostrovy 
Kerrera a Mull, které nejlépe uvidíte z vyhlídky 
od věže McCaig´s. Přejezd na sever kolem hradu 
Stuart, postaveného na ostrově, do Fort William, 
nejpřitažlivějšího města, z něhož se stáčí údolí Glen 
Nevis a nad nímž se vypíná nejvyšší hora Skotska 
Ben Nevis (1 344 m n. m.). Pokračování kolem 
Kaledonského průplavu směrem k jezeru Loch Ness. 
4. DEN Dopoledne zastávka na Cullodenských 
vřesovištích, místě slavné bitvy mezi místními a Angličany 
roku 1746. V té došlo ke kruté porážce místních 
a nejviditelnějším výsledkem byl zákaz nošení tartanových 
sukní, který trval až do r. 1782. V návštěvnickém centru 
můžete vidět krátký film o bitvě nebo se domluvit 
s průvodcem na prohlídce bojiště. Pokračování Stezkou 
whisky s mnoha slavnými destilérkami – Glenfiddich, 
Glen Grant, Dallas Dhu – možnost prohlídky, degustace. 
Pokračování k řece Spey, kde rybáři chytají lososy, 
do Braemaru po tzv. Royal Deeside, tedy romantické 

silnici spojující Linn of Dee a Aberdeen. Prohlídka 
královského hradu Balmoral (květen–červenec) nebo 
Breamar. Pokračování cestou Spittal of Glenshee 
s neuvěřitelnými výhledy směrem k Perthu, ubytování.
5. DEN Prohlídka St. Andrews, kde jsou v katedrále 
uloženy ostatky sv. Ondřeje, patrona Skotska. Návštěva 
ruin hradu se zajímavým komplexem tunelů. Město je také 
nečekaně centrem golfu, nachází se zde nejproslulejší hřiště 
na světě – Old course, kde se hraje od 15. st. Pokračování 
podél pobřeží přes malé rybářské vesničky Elie a Pitenweem 
zpět do Edinburghu na letiště. Vrácení auta, odlet. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Edinburgh –  
Praha (v optimální knihovací třídě), letištní taxy a další 
poplatky, 4 noci v hotelu B + B / ccc, 4× snídani
CENA PRONÁJMU AUTA: od 3 900 Kč/pobyt dle kategorie
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj B + B / ccc 2 100 / 3 200 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 500 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vstupy, pronájem auta, pohonné hmoty
POZNÁMKA: pro zapůjčení auta je nutný mezinárodní 
řidičský průkaz, cestovní pas a kreditní karta na stejné jméno, 
jako je řidičský průkaz; ubytování B + B znamená pokoj 
s vlastním sociálním zařízením v soukromí nebo v penzionu

  Edinburgh, nejkrásnější město 
Evropy

  Velkolepý hrad Stirling

  Stezka whisky s mnoha 
destilérkami – možnost degustace

  Katedrála v St. Andrews s ostatky 
sv. Ondřeje

  Tajemné jezero Loch Ness

FLY & DRIVE

duben–říjen 2018 (ubytování B + B) 14 490 Kč
duben–říjen 2018 (ubytování ccc) 17 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Edinburgh

Inverness

Oban

Fort William
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Po stopách Harryho Pottera
EVROPA  VELKÁ BRITÁNIE

CENA OD: 23 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/4

1. DEN Odlet z Prahy do Edinburghu, transfer 
do hotelu. Následně prohlídka města, kde uvidíte kontrast 
mezi moderní viktoriánskou čtvrtí a středověkou starou 
částí s hlavní tepnou – Královskou mílí. Tato cesta 
spojuje hrad s palácem Holyrood, který je skotskou 
rezidencí královny. Součástí prohlídky města bude 
Fettes College, škola založená v 19. století. K jejím 
slavným žákům patřil Tony Blair či fiktivní žák agent 
007 James Bond a exteriér byl inspirací pro gotické 
chrliče kouzelnické školy v Bradavicích. Odpoledne 
možnost zažít čaj o páté v restauraci Elephant House, 
kde autorka knížek strávila při psaní mnoho hodin. 
2. DEN Dopoledne prohlídka hradu Alnwick  
z 12. století, přezdívaného pro jeho velikost „Windsor 
severu“. Točilo se zde mnoho filmů včetně exteriérů 
Bradavic, například slavné scény, kdy měl Harry se 
svými spolužáky první lekci létání na koštěti. Přejezd 
do Yorku, prohlídka jedné z nejkrásnějších gotických 
katedrál světa, která je postavena na místě původního 
románského křesťanského kostela a jejímiž poklady 
jsou vitráže a středová věž se zvonem Velký Petr. 

3. DEN Přejezd do Oxfordu, města, kde je slavná 
kolej Christ Church, založená r. 1525. Zaujme vstupním 
portálem a rozlehlým nádvořím. Její slavná jídelna 
inspirovala halu v Bradavicích. Ve filmech se objevily 
i další části, chodby a klenutá schodiště (HP a kámen 
mudrců). Prohlídka dalších částí tohoto neobyčejně 
krásného města a odpoledne přejezd do Londýna.
4. DEN Celodenní prohlídka města včetně míst 
spojených s filmy. Zastávka na nádraží Kings Cross  
z r. 1851, kde se točila scéna odjezdu žáků kouzelnické 
školy z tajného nástupiště 9 ¾. Pokračování do Leadenhall 
Market, což je kovová konstrukce krytého tržiště 
z viktoriánské doby, která vystupovala ve filmu jako  
Příčná ulice. Návštěva místa, kde Harry a Ron 
ukradli létající auto. Z turisticky známějších míst byl 
filmován HP a relikvie smrti na Piccadilly Circus, 
palác Whitehall, v letech 1530–1698 sídlo anglických 
králů, byl přeměněn na Ministerstvo kouzel, scéna 
z HP a prince dvojí krve s padajícím mostem byla 
filmována u mostu Millenium a slavné vyhlídkové kolo 
London Eye se objevilo ve filmu HP a Fénixův řád. 

5. DEN Odjezd do filmových studií Warner Bros, 
která v roce 2012 otevřela svoje brány pro návštěvníky, 
aby jim ukázala místa, kde se přes 10 let točily tyto 
filmy. Zažijete unikátní 3hodinovou procházku, během 
níž uvidíte autentické kostýmy a efekty používané 
ve všech osmi vzniklých filmech. Odpoledne návrat 
do Londýna, volno do transferu na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Edinburgh, 
Londýn – Praha, letištní taxy a další poplatky, 4 noci 
v hotelu ccc, 4× snídani, vstup do filmových studií, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 6 200 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 400 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, 
jízdné na městskou hromadnou dopravu
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Edinburgh a restaurace  
Elephant House

   Oxford – Harry Potter  
a kámen mudrců

   Filmová studia, kde 10 let  
vznikaly jednotlivé díly filmů  
o Harrym Potterovi

KULTURA A PAMÁTKY

4. 7. | 22. 8. | 26. 10. 2018 23 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Edinburgh
Alnwick Castle

Londýn
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Dublin – město sv. Patrika
EVROPA  IRSKO

CENA OD: 14 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Přílet z Prahy do Dublinu, 
panoramatická projížďka autobusem.
2. DEN Dopoledne procházka městem s průvodcem, 
odpoledne volno – individuálně možnost navštívit 
Trinity College nebo Guiness Storehouse. Večer 
fakultativní možnost Irského večera + hudba.
3. DEN Fakultativní celodenní výlet 
do Belfastu v Severním Irsku. 
4. DEN Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Dublin – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc,  
3× snídani, okružní jízdu městem, služby česky  
mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 100 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 100 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 400 Kč 
Irský večer 1 900 Kč 
celodenní výlet do Belfastu 3 100 Kč

SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, individuální 
vstupy, jízdné na hromadnou dopravu po městě, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Největší kostel v Irsku – katedrála 
sv. Patrika

  Trinity College s originálem 
evangeliáře Kniha  
z Kellsu

  Belfast, město, které inspirovalo 
Gulliverovy cesty

  Ochutnávka piva Guiness nebo 
jemné irské whiskey

KULTURA A PAMÁTKY

26. 7. | 27. 9. 2018 14 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

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

CENA OD: 15 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Přílet do Dublinu, prohlídka města.
2. DEN Dopoledne pokračování v prohlídce Dublinu, 
odpoledne odjezd do Galway na západním pobřeží Irska. 
3. DEN Přejezd do nejkrásnějšího národního parku 
Connemara, kde dodnes přežívá venkovský styl 
života a kde se chová speciální plemeno poníků. 
4. DEN Pokračování přes krasovou oblast 
Burren, oblast Mohérských útesů a zemědělskou 
oblast v okolí Limericku do Kerry. 
5. DEN Cesta malebnou pobřežní oblastí Ring 
of Kerry – přes Glenbeigh s výhledy na moře, 
Cahersiveen, kde se narodil národní hrdina Daniel 
O’Connell a vesnici barevných domů Sneem.
6. DEN Dojezd na poloostrov Dingle a Limerick, 
kde se točilo mnoho irských filmů. 
7. DEN Dojezd zpět do Dublinu, 
dokončení prohlídky města.
8. DEN Odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dublin –  
Praha (v optimální knihovací třídě), letištní taxy a další 
poplatky, transfer letiště – hotel – letiště, 7 nocí  
v hotelu B + B / ccc, 7× snídani
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj (ubytování B + B) 3 750 Kč 
jednolůžkový pokoj (ubytování ccc) 5 300 Kč
CENA PRONÁJMU AUTA: od 6 800 Kč/pobyt (dle kategorie)
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  
(ubytování B + B) 4 900 Kč
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  
(ubytování ccc) 6 100 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vstupy, pronájem auta, pohonné hmoty
POZNÁMKA: pro zapůjčení auta je nutný 
mezinárodní řidičský průkaz, cestovní doklad 
a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský 
průkaz; ubytování B + B znamená pokoj s vlastním 
sociálním zařízením v soukromí nebo v penzionu

  Dublin – Trinity College, katedrála 
sv. Patrika a Guiness Storehouse

  Galway – romantické univerzitní 
město

  Národní park Connemara 
s proslulými poníky

  NP Burren a Mohérské útesy

  Dingle – observatoř Gallarus, 
působivá raně křesťanská památka

FLY & DRIVE

květen–září 2018 (ubytování B + B) od 15 990 Kč
květen–září 2018 (ubytování ccc) od 16 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Dublin

Connemara

Dingle

Galway
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1. DEN Odlet do Petrohradu, ubytování. 
2. DEN Okružní jízda autobusem – Něvský 
prospekt (4 km dlouhá hlavní tepna města), katedrála 
sv. Izáka, velkolepá budova postavená na tisících kůlech 
na bažinatém podloží, jejíž stavba trvala přes 40 let, 
památník zakladatele města Petra I. – Měděný jezdec, 
klášter ve Smolném. Prohlídka Petropavlovské pevnosti, 
jedné z nejstarších kamenných částí města z r. 1703. 
V areálu se nachází katedrála Petra a Pavla, kde jsou 
umístěny hrobky téměř všech ruských carů, počínaje 
Petrem Velikým. Odpoledne prohlídka Ermitáže, 
největší turistické atrakce města. Nachází se v prostorách 
pěti barokních budov Zimního paláce. Sbírku založila 
Kateřina Veliká, která za nákup uměleckých děl utrácela 
horentní sumy, a tak dnešní sbírka čítá téměř tři miliony 
exponátů. Večer fakultativní možnost návštěvy divadla.
3. DEN Dopoledne fakultativní výlet do Petrodvorce, 
zvaného „malé Versailles“, letní rezidence carů z dynastie 
Romanovců. V palácovém a parkovém komplexu, 
který byl r. 1990 zapsán na seznam UNESCO, je 
umístěno přes 170 fontán různých velikostí, z nichž 

nejznámější jsou centrální Velká kaskáda, Šachová 
hora, fontána Slunce a socha Samsona bojujícího 
se lvem. Ta představuje cara Petra I. v boji se Švédy. 
Odpoledne volno na individuální prohlídku Petrohradu. 
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Petrohrad – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
transfer letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 
3× snídani, vstupy (Petropavlovská pevnost, Ermitáž),  
služby česky mluvícího průvodce při prohlídkách  
a fakultativních výletech
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 550 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 400 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 8 200 Kč 
půldenní výlet do Petrodvorce (vč. vstupu) 2 200 Kč 
návštěva opery/baletu (dle představení) od 2 100 Kč
POVINNÉ PŘÍPLATKY:
vízum (zajišťuje CK) 1 720 Kč

SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 
vstupy nezahrnuté v ceně, povinný příplatek městské 
taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 0,7 €/osoba/noc), 
všechny odlety je možno realizovat i z Vídně
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

Unikátní krása Petrohradu
EVROPA  RUSKO

CENA OD: 13 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

  Petropavlovská pevnost 
s katedrálou a hrobkami ruských 
carů

  Světově proslulá galerie Ermitáž

  Petrodvorec, letní rezidence carů

KULTURA A PAMÁTKY

1. 2. 2018 13 990 Kč
29. 3. | 22. 11. 2018 14 590 Kč
5. 5. | 23. 8. 2018 15 490 Kč
5. 7. | 27. 9. | 27. 10. | 22. 12. 2018 15 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Bílé noci v Petrohradu
EVROPA  RUSKO

CENA OD: 15 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet do Petrohradu, ubytování. 
2. DEN Okružní jízda autobusem – Něvský 
prospekt (4 km dlouhá hlavní tepna města), katedrála 
sv. Izáka, velkolepá budova postavená na tisících kůlech 
na bažinatém podloží, jejíž stavba trvala přes 40 let, 
památník zakladatele města Petra I. – Měděný jezdec, 
klášter ve Smolném. Prohlídka Petropavlovské pevnosti, 
jedné z nejstarších kamenných částí města z r. 1703. 
V areálu se nachází katedrála Petra a Pavla, kde jsou 
umístěny hrobky téměř všech ruských carů, počínaje 
Petrem Velikým. Odpoledne prohlídka Ermitáže, 
největší turistické atrakce města. Nachází se v prostorách 
pěti barokních budov Zimního paláce. Sbírku založila 
Kateřina Veliká, která za nákup uměleckých děl utrácela 
horentní sumy, a tak dnešní sbírka čítá téměř tři miliony 
exponátů. Večer fakultativní možnost návštěvy divadla.
3. DEN Dopoledne fakultativní výlet do Petrodvorce, 
zvaného „malé Versailles“, letní rezidence carů z dynastie 
Romanovců. V palácovém a parkovém komplexu, který 
byl r. 1990 zapsán na seznam UNESCO, je umístěno 
přes 170 fontán různých velikostí, z nichž nejznámější 

jsou centrální Velká kaskáda, Šachová hora, fontána 
Slunce a socha Samsona bojujícího se lvem. Ta 
představuje cara Petra I. v boji se Švédy. Odpoledne volno 
na individuální prohlídku Petrohradu. Návrat na hotel. 
Pozdní večer odjezd na výlet do nočního města, kde 
uvidíte slavné otevírání petrohradských mostů na Něvě. 
Volno na focení a následně návrat zpět na hotel. 
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Petrohrad – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
transfer letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 
3× snídani, vstupy (Petropavlovská pevnost, Ermitáž),  
služby česky mluvícího průvodce při prohlídkách  
a fakultativních výletech
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 550 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 400 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 8 200 Kč 
půldenní výlet do Petrodvorce (vč. vstupu) 2 200 Kč 
návštěva opery/baletu (dle představení) od 2 100 Kč

POVINNÉ PŘÍPLATKY:
vízum (zajišťuje CK) 1 720 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 
vstupy nezahrnuté v ceně, povinný příplatek městské 
taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 0,7 €/osoba/noc), 
všechny odlety je možno realizovat i z Vídně
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Petropavlovská pevnost 
s katedrálou a hrobkami ruských 
carů

  Světově proslulá galerie Ermitáž

  Petrodvorec, letní rezidence carů

KULTURA A PAMÁTKY

7. 6. 2018 15 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

NOVINKA
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Moskva – královna měst
EVROPA  RUSKO

CENA OD: 15 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet do Moskvy, ubytování. 
2. DEN Prohlídka města, jehož lákadlem je Rudé 
náměstí, místo přehlídek, ale i neformálního setkávání 
místních obyvatel. Náměstí dominuje několik staveb – 
chrám Vasila Blaženého, Leninovo mauzoleum, obchodní 
dům GUM. Starobylá čtvrť Kitaj Gorod, středověká kupecká 
osada, chrám Krista Spasitele v historickém centru, 
vyhlídka na Moskvu z Vrabčích hor u Lomonosovy univerzity. 
Prohlídka Kremlu, dnešního prezidentského sídla, místa, 
které v historii nemělo jen funkci politickou, ale i duchovní. 
Prohlídka sakrální části komplexu – zvonice Ivana Velikého, 
nejvyšší stavba Moskvy, chrám Zvěstování Panny Marie 
(Blagověščenskij), chrám Uložení roucha Panny Marie 
(Rizpoloženija), Archandělský chrám, budovaný jako místo 
odpočinku ruských carů. Prohlídka paláců Kremlu – 
Fazetového, což je nejstarší rezidence, Těremského 
a Velkého. Prohlídka zbrojnice. V roce 1990 byl Kreml 
spolu s Rudým náměstím zapsán na seznam UNESCO. 
Večer fakultativní možnost divadelního představení.  
3. DEN Volno, individuální prohlídka města, možnost 
návštěvy Treťjakovské galerie s díly význačných ruských 

umělců nebo fakultativní výlet do Sergijev Posadu / 
Zagorska, jednoho z nejvýznamnějších center pravoslavné 
církve. Klášter založil Sergij Radoněžský r. 1345 a dle 
legendy to bylo na místě, kde je velmi silný pramen a kde se 
mu ve snu zjevil Bůh. Dodnes je vodě v klášteře přisuzována 
léčivá moc. Celý objekt je obehnán zdí, najdeme zde 
i hrobku carské rodiny Godunových. Chrám patří do tzv. 
zlatého kruhu význačných památek v okolí Moskvy.
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Moskva – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –  
hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 
vstupy, služby česky mluvícího průvodce při 
prohlídkách a fakultativních výletech
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 500 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 400 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 200 Kč 
půldenní výlet do Sergijev Posadu 1 600 Kč 
návštěva cirkusu od 1 200 Kč

POVINNÉ PŘÍPLATKY:
vízum (zajišťuje CK) 1 720 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 100 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 
vstupy nezahrnuté v programu, povinný příplatek městské 
taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 0,7 €/osoba/noc)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Chrám Vasila Blaženého se svou 
nepřehlédnutelnou barevností

  Kreml, sídlo ruských knížat,  
carů a dnešní vlády (UNESCO)

  Klášter Sergijev Posad,  
centrum pravoslavné církve

  Monumentální chrám  
Krista Spasitele

  Možnost návštěvy cirkusu

KULTURA A PAMÁTKY

5. 5. 2018 16 990 Kč
3. 7. | 27. 9. 2018 15 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad
EVROPA  RUSKO

CENA OD: 25 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Odlet do Moskvy, ubytování. 
2. DEN Dopoledne prohlídka města – hlavní 
pamětihodnosti: Rudé náměstí s několika významnými 
stavbami, jako je chrám Vasila Blaženého, Spaská věž, 
mauzoleum V. I. Lenina, luxusní obchodní dům  
GUM, pomník Mininovi a Požarskému. Pokračování  
podél řeky Moskva, starobylá moskevská čtvrť Kitaj,  
chrám Krista Spasitele, který byl znovu postaven dle 
původních plánů r. 1997, GUM ,Novoděvičí klášter 
s hřbitovem, kde jsou pohřbeny významné osobnosti ruské 
kulturní i politické scény. Odpoledne prohlídka Kremlu, 
a to jak jeho části palácové, tak jeho části sakrální 
– chrám Zvěstování Panny Marie (Blagověščenskij), 
Archandělský chrám, chrám Uložení roucha Panny 
Marie, chrám Nanebevzetí Panny Marie (Uspenský).
3. DEN Volno, možnost individuální prohlídky města. 
Nebo fakultativní výlet do kláštera Sergijev Posad / 
Zagorska, jednoho z nejvýznamnějších center 
pravoslavné církve. Klášter je dnes sídlem ruského 
patriarchy a za jeho zdmi žije přes 300 mnichů. 
Speciálním posvátným místem uvnitř komplexu 

je Trojický kostel, kde jsou pod ikonami Andreje 
Rubleva uchovány ostatky zakladatele kláštera.
4. DEN Přejezd rychlovlakem Sapsan do Petrohradu. 
Tento vlak postavil Siemens, v maximálních rychlostech 
jezdí 200 km/h a cestu, která před 200 lety trvala 2 dny, 
zvládne za 4 hodiny. Dojezd do Petrohradu, ubytování.
5. DEN Okružní jízda Petrohradem, který skrývá 
např. tyto poklady: 4 km dlouhý Něvský prospekt, 
katedrálu sv. Izáka, která patří k největším na světě. 
Prohlídka Petropavlovské pevnosti s katedrálou 
Petra a Pavla. Odpoledne prohlídka Ermitáže, jednoho 
z nejslavnějších muzeí na světě. Hlavní část expozice 
je umístěna v prostorách barokního Zimního paláce. 
A pár údajů o galerii: uvnitř je 350 výstavních sálů, 
nejvyhledávanější je kolekce západoevropského 
umění – da Vinci, Rubens, Rembrandt, ikonostasy ze 
starých ruských kostelů a rozsáhlá kolekce umění 
19. a 20. st. se slavným souborem od H. Matisse.
6. DEN Den volna nebo dopoledne fakultativní výlet 
do Petrodvorce, zvaného „malé Versailles“, letní 
rezidence carů z dynastie Romanovců. V palácovém 
a parkovém komplexu, který byl r. 1990 zapsán 
na seznam UNESCO, je umístěno přes 170 fontán 
různých velikostí, z nichž nejznámější jsou centrální 
Velká kaskáda, Šachová hora, fontána Slunce a socha 
Samsona bojujícího se lvem. Ta představuje cara Petra I. 
v boji se Švédy. Odpoledne volno na individuální prohlídku 
města. Večer fakultativní možnost návštěvy divadla.
7. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Moskva, Petrohrad – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
jízdu rychlovlakem Sapsan, transfer letiště – hotel –  
letiště, 6 nocí v hotelu ccc, 6× snídani, vstupy,  
služby česky mluvícího průvodce při prohlídkách  
a fakultativních výletech

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 8 900 Kč 
výlet do Sergijev Posadu 1 600 Kč 
půldenní výlet do Petrodvorce (včetně vstupu) 2 200 Kč 
návštěva opery/baletu (dle představení) od 2 100 Kč
POVINNÉ PŘÍPLATKY:
vízum (zajišťuje CK) 1 720 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 400 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 
na městskou hromadnou dopravu, vstupy nezahrnuté 
v programu, spropitné, povinný příplatek městské 
taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 0,7 €/osoba/noc)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Moskva

  Klášter Sergijev Posad, význačné 
centrum pravoslavné církve

  Sapsan, rychlovlak postavený 
firmou Siemens

  Petrohrad, Petropavlovská pevnost, 
Ermitáž, Něvský prospekt

  Znovuobnovená Jantarová komnata

KULTURA A PAMÁTKY

5. 5. 2018 28 790 Kč
3. 7. 2018 25 990 Kč
27. 9. 2018 26 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz



23Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 184–185

B
ĚL

O
R

U
S

K
O

Prodloužený víkend Minsk
EVROPA  BĚLORUSKO

CENA OD: 11 390 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Minsku, transfer na hotel,  
ubytování. 
2. DEN Dopoledne prohlídka města autobusem: 
historická část města s katedrálou Panny Marie 
a široké bulváry architektury posledních 50 let – 
s hlavními památkami Národní knihovna, Vítězné 
náměstí s parkem Gorkého. Prohlídku zakončíte pěší 
procházkou. Odpoledne volno na vlastní prohlídku 
města nebo možnost zakoupení fakultativního výletu 
na Stalinovu linii – muzeum pod otevřeným nebem, 
kde jsou ukázky vojenské techniky a vybavení. 
3. DEN Volno nebo možnost celodenního fakultativního 
výletu do zámků Mir a Nesviž. Hradní komplex Mir 
pochází z 15. st., ale v průběhu let byl mnohokrát 
přebudováván až do dnešní podoby z 19. st. a obklopen 
krásným parkem. Zámek rodiny Radziwillů Nesviž je 
rozsáhlý komplex budov, které vznikaly od 16. st., 
a od r. 2005 je zapsán na seznam památek UNESCO. 
4. DEN Volno do transferu, odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha 
– Minsk–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, transfery, česky 
mluvícího průvodce po celou dobu programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 500 Kč 
půldenní výlet Stalinova linie (včetně vstupu) 1 690 Kč 
Celodenní výlet Mir a Nesviž (včetně vstupů) 2 590 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, 
spropitné, fakultativní výlety, jízdné za místní 
dopravu, pobytovou turistickou daň
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Kontrast historické a socialistické 
architektury města

  Památky UNESCO – zámek Nesviž 
a Mir

  Bohatý noční život

KULTURA A PAMÁTKY

5. 7. | 30. 8. | 27. 9. 2018 11 390 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

NOVINKA
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Magická krása Bajkalu
EVROPA  RUSKO

1. DEN Odlet z Prahy přes Moskvu do Irkutsku.
2. DEN Přílet do Irkutsku, transfer z letiště 
do hotelu, ubytování. Prohlídka Irkutsku včetně oběda 
ve vyhlášené místní restauraci, která nabízí tradiční 
sibiřskou kuchyni, a prohlídka Muzea děkabristů. 
3. DEN Dopoledne začne výlet na Bajkal. Cestou 
zastávka v etnografickém muzeu Taltsy, kde 
uvidíte unikátní dřevěnou architekturu 17.–20. století. 
Pokračování do Listvjanky, ubytování, oběd (bajkalská 
ryba). Odpoledne prohlídka místního dřevěného 
kostela sv. Mikuláše a Muzea Bajkalu, kde se dozvíte 
podrobnosti o flóře a fauně Bajkalu. Ta zahrnuje 
více než 3 500 druhů a v muzeu uvidíte mj. pravé 
tuleně. Podíváte se i na místní trh ryb a suvenýrů, 
kde si můžete nakoupit třeba výrobky ze smaragdu, 
lapisu, z cedrového dřeva a šamanské předměty. 
Večer možnost navštívit místní saunu (za poplatek).
4. DEN Přejezd autobusem na ostrov Olchon, 
který je největší na Bajkalu. Toto místo je významným 
posvátným místem celé Asie a nachází se zde 

Šamanská skála s jeskyní, kde údajně žil vládce ostrova. 
Ubytování v pohodlném turistickém kempu, večeře. 
5. DEN Odjezd na mys Koboi, nejkrásnější místo 
ostrova, které se nachází na jeho nejsevernějším 
cípu. Cestou uvidíte nádhernou krajinu a písečné 
pláže a na jedné z nich zažijete ochutnávku 
piknikového oběda. Návrat do kempu, večeře. 
Možnost návštěvy místní sauny (za poplatek). 
6. DEN Túra k Šamanské skále, jednomu z devíti 
nejdůležitějších posvátných míst Asie. Odpoledne 
přejezd do města Ust-Barguzin. Večeře. 
7. DEN Prohlídka údolí Barguzin, kde se nachází 
množství místních kmenů, starobylých posvátných míst, 
míst spojených s historií těžby zlata v transbajkalské 
oblasti. Při přejezdu mezi vesnicí Suvo s krásným 
hradem do Bodanu uvidíte posvátného kamenného 
býka a přírodní kamennou „zahradu“ Ina. Den zakončíte 
projížďkou na trajektu přes řeku Barguzin při západu 
slunce a pohledem na odraz hor ve vodní hladině. 
8. DEN Přejezd autobusem do Gremjachinsku, 
ubytování na břehu Bajkalu, volno, čas na odpočinek. 

9. DEN Přejezd do města Ulan-Ude. Absolvujete 
prohlídku buddhistického chrámu Ivolginsk Datsan, 
který byl založen r. 1946. Návštěva malebné vesničky 
náboženské komunity, která zachovává své náboženské 
a kulturní zvyky navzdory změnám okolního světa – 
večeře a kulturní představení. Návrat do Ulan-Ude, 
prohlídka tohoto města, založeného r. 1666 jako 
pevnost. Přejezd nočním vlakem zpět do Irkutsku. 
10. DEN Transfer na letiště, návrat zpět do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Irkutsk 
– Praha, letištní taxy a další poplatky, 7× ubytování 
v hotelu ccc, 1× ubytování v lehátkovém vlaku/kupé 
pro 4 osoby, 8× snídani, 6× oběd, 6× večeři, plavbu lodí 
po řece Barguzin, dopravu a vstupy dle programu, služby 
rusky/anglicky mluvícího průvodce (varianta 1), služby 
česky mluvícího průvodce CK FISCHER (varianta 2)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 400 Kč 
SLEVY:  
Dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 
(1 720 Kč), spropitné, vstup do banyi (sauna) 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
POZNÁMKA: na vyžádání lze zkombinovat pobyt 
v Moskvě a pobyt na Bajkalu na 3 noci nebo 9 nocí

  Bajkal – nejhlubší jezero světa

  Malebná rybářská vesnice 
Listvjanka

  Nejromantičtější místo oblasti – 
Olchon

  Buddhismus na Bajkalu

KULTURA A PAMÁTKY

Varianta 1: celoročně od 55 990 Kč
Varianta 2: 18. 8. – 27. 8. 2018 60 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Irkutsk
Ulan-Ude

Olchon

Listvjanka
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CENA OD: 55 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/7
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Gruzie – země v klínu hor
ASIE  GRUZIE

CENA OD: 35 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet z Prahy do Istanbulu. 
2. DEN Možnost prohlídky města, 
transfer na letiště a odlet do Batumi.
3. DEN Prohlídka moderního letoviska Batumi 
na březích Černého moře, možnost koupání.
4. DEN Prohlídka města Zugdidi, přejezd 
údolím řeky Inguri do Horní Svanetie – unikátní 
horské oblasti, ubytování v Mestii.
5. DEN Celodenní výlet terénními vozy 
do vesnice Ušguli s typickými kamennými 
věžemi, zapsané na seznamu UNESCO.
6. DEN Přejezd z Mestie do Tbilisi, 
hlavního města Gruzie.
7. DEN Pěší prohlídka historického centra 
Tbilisi. Odpoledne návštěva Mcchety – 
historického hlavního města země.
8. DEN Návštěva vinařského regionu 
Kachetie a jeho perly – opevněného městečka 
Sighnaghi. Návrat do Tbilisi.
9. DEN V ranních hodinách odlet přes Istanbul do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Batumi 
a Tbilisi – Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu 
dle programu, 8 nocí v hotelu ccc se snídaní, 
7× večeři, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 4 900 Kč
5 nocí (2 v Batumi, 3 v Tbilisi)  
v hotelu cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 200 Kč
5 nocí (2 v Batumi, 3 v Tbilisi)  
v hotelu cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 5 900 Kč
SLEVY:  
dítě 6–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 990 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 
městskou hromadnou dopravou, vstupy, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

  Istanbul – metropole na pomezí 
Evropy a Asie

  Odpočinek na plážích  
Černého moře

  Horní Svanetie – perla Kavkazu

  Tradiční pohostinnost místních 
obyvatel

  Vynikající gruzínská vína a kuchyně

KULTURA A PAMÁTKY

30. 6. | 22. 9. 2018 35 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Zugdidi

Mestia

Batumi Tbilisi
Sighnaghi
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Uzbekistán – perly Hedvábné stezky
ASIE  UZBEKISTÁN

CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet do Taškentu. 
2. DEN Přílet v ranních hodinách, transfer 
do hotelu a ubytování. Odpoledne prohlídka 
nejzajímavějších pamětihodností Taškentu.
3. DEN Cesta rychlovlakem Afrosiab 
do Samarkandu, ubytování. Prohlídka 
nejvýznamnějších památek – náměstí Registan, 
mešita Bibi Chanum a mauzoleum Gur Emír.
4. DEN Dokončení prohlídky města – komplex 
královských hrobek Šachí-Zindá a Ulugbekova observatoř. 
Odpoledne přejezd autobusem do Buchary, ubytování.
5. DEN Prohlídka Buchary, této perly na Hedvábné 
stezce: hrobka Ismaila Samáního z 10. století, 
pevnost Ark a komplex Kaljan s minaretem, který 
se stal symbolem města. Večerní folklorní představení 
spojené s večeří v medrese Nodir Divan-Begí.
6. DEN Celodenní přejezd autobusem napříč 
pouští Kyzylkum do Chivy – někdejšího hlavního 
města mocné Chórezmské říše, ubytování.
7. DEN Prohlídka pevnosti Ičchan Kala – 
historického centra města, minaret Kalta Minor, 

páteční mešita s 212 dřevěnými sloupy, minaret 
Islam Chodža a mnoho dalších památek.
8. DEN Ranní přejezd do Urgenče a přelet 
do Taškentu, ubytování a volné odpoledne.
9. DEN V ranních hodinách transfer 
na letiště a odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Taškent –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, vnitrostátní přelet 
Urgenč – Taškent, jízdu vlakem Taškent – Samarkand, 
dopravu klimatizovaným busem dle programu, 7 nocí 
v hotelu ccc, 7× polopenzi, česky mluvícího průvodce, 
vstupy dle programu, folklorní představení v Buchaře
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 4 350 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 990 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 
městskou hromadnou dopravou, spropitné, 
vízum – cca 70 USD (platí se po příletu)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

  Buchara a Samarkand – historické 
skvosty na Hedvábné stezce

  Chiva – starobylé město uprostřed 
pouště

  Rušná tržiště moderního Taškentu

  Poušť Kyzylkum

  Vynikající uzbecká kuchyně

KULTURA A PAMÁTKY

Chiva

Samarkand

Taškent

Buchara

5. 5. | 22. 9. 2018 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Velký okruh Islandem
EVROPA  ISLAND

CENA OD: 57 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 6/5

1. DEN Odlet do Keflavíku. Odjezd k jednomu 
z nejvyšších vodopádů Seljalandsfoss (65 m), 
k mohutnému vodopádu Skógafoss (62 m). 
Navečer prohlídka přírodní a ptačí rezervace 
Dyrhólaey s bizarními skalními útvary, ubytování.
2. DEN Odjezd k nejznámějšímu ledovcovému jezeru 
Jökulsárlón a možnost plavby po jezeře nebo procházky 
kolem jezera. Trasa pokračuje kolem žlabovitého jezera 
Logurinn, jehož dno leží 92 m pod hladinou moře, 
procházka (1,5 hodiny) k vodopádům Litlanesfoss 
a Hengifoss. Večer ubytování v Egilsstađiru. 
3. DEN Přejezd ke kaňonu Ásbyrgi, kde se nachází 
krásný a mohutný skalní útvar vysvětlovaný jako otisk 
podkovy bájného Odinova koně, odpoledne vycházka 
(2 hodiny) údolím Vesturdalur přes Hljóthaklettar 
k nejbarevnějšímu vulkánu Islandu Rauthhólar, odkud 
je dokonalý výhled na kaňon Jökulsá. Večer ubytování 
v Husavíku. Večer (cca ve 20.00 hod.) možnost 
fakultativního výletu – pozorování velryb na moři (3,5 hod.)
4. DEN Přejezd k jezeru Mývatn. Dopoledne vycházka 
(1 hodinu) na vulkanickou horu Námafjall. Další vycházka 

(1,5 hodiny) ke kráterovému jezeru Víti a k spolfatárám, 
které bublají ve svahu Leirhnjúkuru. Odpoledne krátká 
procházka (3/4 hodiny) zajímavými lávovými útvary 
v Dimmuborgiru a při cestě do Akureyri zastávka 
u vodopádu Gođafoss. Večer ubytování v Akureyri.
5. DEN Přejezd do skanzenu v Glaumbæru, 
v němž je možno vidět, jak Islanďané žili v minulých 
stoletích, průjezd krajinou mezi mnoha farmami 
k Deildartunguhveru, největšímu evropskému zřídlu 
vařící vody – 200 l/s, a dále do Reykholtu, jednoho 
z nejslavnějších míst v islandské historii. Zastávka 
u vodopádů Hraunafossar, které protékají lávovým 
polem do ledovcové řeky Hvíty, a odjezd do Reykjavíku. 
Večer ubytování v Reykjavíku a krátká prohlídka města.
6. DEN Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Keflavík – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
dopravu autokarem, 5× ubytování v hotelech 
ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 17 500 Kč 
5× večeře 11 500 Kč
ledovcové jezero 960 Kč
pozorování velryb 1 720 Kč
skanzen 480 Kč
CENA NEZAHRNUJE: vstupy, cestovní 
pojištění, doporučené kapesné (300 €)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

 Malebný vodopád Seljalandsfoss

  Reykholt, kde žil středověký 
spisovatel S. Sturluson

  Kaňon Ásbyrgi se skalním útvarem

  Husavík a pozorování velryb

KULTURA A PAMÁTKY

3. 7. 2018 59 990 Kč
28. 8. 2018 57 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Akureyri

Reykjavík

Husavík
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Cesta kolem Islandu za sedm dní
EVROPA  ISLAND

CENA OD: 42 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Let Praha/Vídeň – Keflavík, převzetí 
auta a ubytování v Reykjavíku.
2. DEN Islandský Zlatý trojúhelník – vodopád 
Gullfoss, gejzír Strokkur a NP Tingvellir.
3. DEN Cesta po jižním pobřeží ostrova – 
vodopády Skógafoss a Seljalandsfoss, 
ledovcová laguna Jökulsárlón.
4. DEN Východní pobřeží Islandu – Hófn, Egilsstadir,  
jezero Mývatn.
5. DEN Celodenní program v malebném  
okolí jezera Mývatn.
6. DEN Návštěva druhého největšího města 
Akureyri a cesta podél severního pobřeží ostrova.
7. DEN Příjezd do Reykjavíku, prohlídka 
města, návštěva lázní Modrá laguna.
8. DEN Vrácení auta a odlet z Keflavíku do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň – 
Keflavík – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě),  
letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc 
nebo v penzionu se sociálním zařízením na pokoji,  

7× snídani, pronájem auta na 7 dní s neomezenými  
kilometry (v kalkulaci typ Toyota Yaris), transfer letiště –  
hotel po příletu, konzultační setkání s delegátem 
po příletu (v angličtině), mapy a podklady k cestě, 
vstupné do Modré laguny a přírodních lázní Mývatn, 
24hodinovou nehodovou asistenci, navigační systém 
v autě, mobilní telefon s předplacenou částkou 1 500 ISK
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 14 000 Kč
 3. dospělá osoba ve společném autě 12 000 Kč
4. dospělá osoba ve společném autě 14 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
individuální vstupy, pohonné hmoty
POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 
v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 
je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 
a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

1. 5. – 31. 5. 2018 42 990 Kč
1. 6. – 31. 8. 2018 52 990 Kč
1. 9. – 30. 9. 2018 47 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

  Ledovcové jezero Jökulsárlón

  Ásbyrgi s otiskem Odinova koně

  Jezero Mývatn a sopka Krafla

  Islandský Zlatý trojúhelník  
a NP Tingvellir

  Relaxace v Modré laguně

FLY & DRIVE

Gullfos

Egilsstadir

Keflavík

Jökulsárlón
Reykjavík

Mývatn

Akureyri
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Laponsko, Nordkapp, Lofoty, Špicberky
EVROPA  SKANDINÁVIE

CENA OD: 83 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9

1. DEN Odlet z Prahy přes Helsinky do Rovaniemi, 
večerní prohlídka města, do jehož urbanistiky se 
významně zapsal finský architekt Alvar Aalto, ubytování.
2. DEN Přejezd laponskou krajinou kolem jednoho 
z největších finských jezer Inari do norského městečka 
Lakselv, dále kolem Porsangenfjordu do Kåfjordu 
a tunelem na ostrov Mageroya do Honningsvågu. 
Ubytování a v pozdních večerních hodinách odjezd 
na Nordkapp. Fakultativní návštěva architektonicky 
zajímavě řešené Nordkappské haly, jejíž součástí je 
panoramatická restaurace s výhledem na Severní 
ledový oceán. Po půlnoci návrat zpět do hotelu.
3. DEN Odjezd do Alty, kde následuje krátká 
prohlídka skalních kreseb starých přes 6 500 
let (UNESCO). Cesta pokračuje nedotčenou 
norskou přírodou do Tromsø, ubytování.
4. DEN Transfer na letiště v Tromsø a odlet 
do Longyearbyenu na Špicberkách, které jsou 
součástí souostroví Svalbard, ležícího v severním 
Atlantiku, transfer do hotelu, ubytování.

5. DEN Půldenní prohlídka správního města 
Longyearbyen, odpoledne individuální volno, 
možnost fakultativních výletů, ubytování.
6. DEN Transfer na letiště a odlet do Tromsø, 
odpoledne prohlídka města, ubytování.
7. DEN Přejezd přes Storslet, dále kolem Lyngenfjordu 
přes Skibotn a Nordkjosbotn, zastávka u vodopádů 
Målselvfossen, dále přes Bjerkvik a po zastávce 
v rybářském městečku Lodingen do Sortlandu, ubytování.
8. DEN Snídaně, ranním trajektem do Fiskebolu 
na souostroví Lofoty. Prohlídka typické rybářské 
vesničky Henningsvaeru (UNESCO). Navečer 
plavba lodí z Moskenes do Bodø, ubytování.
9. DEN Přejezd přes Fauske do Bognes, lodí 
přes Tysfjord, dále kolem Ofotfjordu do Narviku 
a krátká prohlídka města. Dále přejezd do Švédska 
kolem NP Abisko do Kiruny, ubytování v hotelu. 
10. DEN Přejezd do Rovaniemi, transfer 
na letiště a odlet přes Helsinky do Prahy.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Rovaniemi – Praha, Tromsø –Špicberky – zpět, letištní 

taxy a další poplatky, transfery, 9 nocí v hotelech 
ccc, 9× snídani, trajekty v Norsku, služby 
česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 15 500 Kč 
výlet lodí do Barentsburgu (10 hod.) 9 400 Kč 
plavba lodí k ledovci Nordenskjoldbreen (10 hod.) 9 400 Kč
pěší výlet do Medvědího údolí (3 hod.) 4 300 Kč
pěší výlet na náhorní plošinu (3 hod.) 5 000 Kč
9× večeře 14 850 Kč
CENA NEZAHRNUJE: individuální vstupy, cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Rovaniemi, centrum Laponska

  Skalní malby v Altě

  Souostroví Svalbard – Špicberky

  Vesnice Henningsvær / UNESCO

KULTURA A PAMÁTKY

29. 4. | 1. 7. 2018  83 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Tromsø

Špicberky Nordkapp

Rovaniemi

Bodø
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1. DEN Let Praha/Vídeň – Oslo, převzetí auta 
a přejezd do olympijského města Lillehammer.
2. DEN Národní park Rondane 
a návštěva hornického města Roros.
3.–4. DEN Trondheim – bývalé hlavní město 
Norského království s monumentální katedrálou.
5. DEN Trajekt Halsa – Kanestraum, rybářská 
vesnice Kristiansund; proslulá silnice Atlantic 
Ocean Road, spojující ostrovy norského 
pobřeží; prohlídka města růží Molde.
6. DEN Trajekt Molde – Vestnes, průjezd unikátními 
horskými silnicemi Cesta trollů a Cesta orlů, 
vedoucími ke světoznámému fjordu Geiranger.
7. DEN Příjezd do Osla a prohlídka města.
8. DEN Přesun na letiště, vrácení auta 
a odlet z Osla do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň –  
Oslo – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), letištní 
taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc,  
7× snídani, pronájem auta základní kategorie na 7 dní, 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 7 700 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 8 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, individuální 
vstupy, pohonné hmoty, poplatky za trajekty a tunely
POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 
v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 
je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 
a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

Norské panorama
EVROPA  NORSKO

CENA OD: 30 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

Trondheim

Kristiansund

Lillehammer

Oslo

Geiranger

  Oslo – hlavní město a sídlo krále

  Hornické město Roros

  Bývalé norské hlavní město 
Trondheim

  Cesta trollů a Cesta Orlů

  Světoznámý fjord Geiranger

FLY & DRIVE

květen–říjen 2018 30 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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1. DEN Odlet z Prahy Kittilä, transfer do resortu 
Torassieppi, který se nachází u stejnojmenného 
jezera u NP Pallas-Yllas. Tento rodinný resort nabízí 
širokou škálu venkovních aktivit. Nachází se v oblasti 
s minimálním světelným znečištěním, a nabízí tudíž 
optimální podmínky pro sledování severní záře. 
K dispozici je i vyhlášená kuchyně, sauna u jezera 
a vlastní farma se soby a psy huskyi. Ubytování, večeře. 
2. DEN Den volna na relax v resortu, vlastní 
prozkoumávání okolí, fakultativní výlety.
3. DEN Dopoledne volno na vlastní aktivity, 
odpoledne setkání s průvodcem, který bude 
doprovázen huskyi. Dozvíte se vše o těchto 
věrných psech a následně si vyzkoušíte výlet 
ve spřežení (cca 17 km, 2 osoby na 1 spřežení). 
4. DEN Den pro individuální aktivity, jako je např. 
30km výlet na sněžných skútrech. Večer návštěva 
typického laponského obydlí, kde vám průvodce 
ukáže, jak se připravují místní jídla na otevřeném ohni 
– a vy se budete moci zapojit a vše i degustovat. 

5. DEN Dopoledne návštěva sobí farmy, kde 
se dozvíte vše o těchto zvířatech. Naučíte se házet 
laponské laso, krmit soby, prohlédnete si místní 
muzeum a vyzkoušíte si jízdu v povozu taženém soby. 
Po obědě u ohně v místním typickém obydlí můžete 
prozkoumat okolí včetně populárního Ice Baru. 
6. DEN Volno do transferu zpět do Kittilä, návrat do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Kittilä–
Praha, letištní taxy a další poplatky, 4 noci v Torassieppi 
Reindeer Farm, 1 noc Aurora dom, 4× snídani, 4× večeři, 
transfery, výlety dle programu, služby anglicky mluvícího 
průvodce během výletů, vstup do sauny, teplé oblečení
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní výlety 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 10 000 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: na vyžádání další alternativní zimní 
pobyty ve Skandinávii/na Islandu. Program je 
možný pro děti od 12 let výše. Před/po pobytu 
je možné prodloužení o pobyt v Helsinkách.

Zimní Skandinávie
EVROPA  FINSKO

  Pohádkový pobyt v zasněžené 
krajině

  Sauna na břehu jezera

  Domácí strava u krbu

  Sobi a huskyové

  Pozorování polární záře

PŘÍRODA

leden–duben 2018 | leden–duben 2019 85 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Torassieppi

NOVINKA
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CENA OD: 85 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 6/5
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Amsterdam – město kultury
EVROPA  NIZOZEMSKO

CENA OD: 13 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

1. DEN Přílet do Amsterdamu, transfer do hotelu, 
ubytování. Prohlídka města s průvodcem. Toto město 
bylo vystavěno v bažinách, a tak typické štítové domy 
ve staré části města stojí všechny na dřevěných kůlech. 
Typickým znakem města jsou grachty, vodní kanály 
a klenuté nebo zvedací mosty. K nejzajímavějším místům 
patří náměstí Dam ze 13. století s královským palácem 
a Nový kostel, místo korunovace nizozemských králů 
a královen, budova stavby hlavního nádraží ve stylu 
holandské gotiky, před kterou se nachází největší půjčovna 
kol na světě, Rembrandtovo náměstí se sousoším 
Noční hlídky nebo neočekávaný buddhistický chrám. 
2. DEN Možnost individuálního programu 
v Amsterdamu – návštěva některého ze slavných 
muzeí nebo projížďka lodí po kanálech.
Případně možnost fakultativního výletu vlakem 
do Rotterdamu nebo do vládního a přímořského 
města Haag. Rotterdam byl za 2. sv. války značně 
vybombardován, takže dnešní střed města je kombinací 
moderní architektury a citlivě zrekonstruovaných starých 
částí města, včetně přístavu. Odpoledne fakultativní 

možnost vyhlídky na město z věže Euromast z výšky 180 m 
nebo návštěva muzea Boijmans Van Beuningen s cennou 
sbírkou evropského umění (Brueghel st., Rubens, 
Rembrandt), ale i rozsáhlou sbírkou moderního umění.  
3. DEN Individuální volno do odjezdu, 
transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Amsterdam – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
transfer letiště – hotel – letiště, 2 noci v hotelu ccc,  
2× snídani, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 3 800 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 2 900 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 5 700 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné na místní 
dopravu (Amsterdam – Rotterdam a zpět cca 40 €, 
Amsterdam – Haag a zpět cca 20 €), individuální vstupy
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Amsterdam, město postavené 
na kůlech

 Plavba lodí po kanálech

 Muzeum van Gogha

  Rotterdam, kombinace staré 
a moderní architektury

  Hlavní město Haag s krásnou 
promenádou u moře

KULTURA A PAMÁTKY

2. 2. | 31. 8. 2018 13 990 Kč
29. 4. | 28. 10. | 21. 12. 2018 14 990 Kč
31. 3. | 6. 7. 2018 15 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Amsterdam exclusive
EVROPA  NIZOZEMSKO

CENA OD: 27 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Přílet do Amsterdamu, cestou z letiště 
půldenní prohlídka města autobusem podél kanálů. 
Transfer do hotelu, ubytování. V podvečer „pivní 
prohlídka města“ – procházka městem, zastávka 
ve 3 restauracích a ochutnávka 3 různých druhů piva. 
Následně společná večeře v typické místní restauraci. 
2. DEN Dopoledne pokračování v prohlídce města, 
tentokrát z tuk-tuků. Netradiční jízda městem bude 
zakončena v budovách bývalého pivovaru Heineken, 
kde budete moci ochutnat toto vyhlášené pivo a něco 
se dozvědět o jeho výrobě. Oběd. Následně přesun 
do oblasti Volendam a Markem, kde se dozvíte něco 
o tradičních řemeslech Holandska, jako je výroba dřeváků, 
sýra, využití větrných mlýnů. Návrat do Amsterdamu, 
večeře v centru města v restauraci Hard Rock Café. 
3. DEN Dopoledne plavba lodí po kanálech, 
následně přesun do House of Bols, ochutnávka 
drinku z bolsu dle vlastního výběru, ochutnávka 
5 druhů Geneveru, drobné občerstvení. Následně volno 
do transferu na společnou večeři ve staré části města. 

4. DEN Volno na vlastní pěší prohlídku města 
(návštěvu galerií, muzeí) – česky mluvící průvodce 
k dispozici. Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Amsterdam – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
transfer letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 
3× snídani, vstupy a dopravu dle programu, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 6 050 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 6 600 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 10 990 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 400 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Historické centrum Amsterdamu 
z tuk-tuků

  Malebná vesnice Volendam

  Historický pivovar Heineken

  Plavba po kanálech

RELAX A POZNÁNÍ

23. 8. | 27. 10. 2018 27 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Brusel a Bruggy, města pro požitkáře
EVROPA  BELGIE

CENA OD: 13 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Přílet do Bruselu, transfer do hotelu, ubytování. 
2. DEN Pěší prohlídka města – stará část města 
v okolí náměstí Grote Markt se slavnými cechovními 
domy a radnicí, perla gotické architektury – katedrála 
Sv. Michala a Guduly, gurmánská ulice. Odpoledne 
volno – možnost prohlídky nové části města, kde se 
nachází největší symbol města Atomium. Tato stavba 
vznikla v roce 1958 pro Expo a představuje atom 
železa zvětšený 165miliardkrát. V jeho blízkosti se 
nachází velmi oblíbené místo nejen pro rodiny s dětmi 
Mini Europe, park s 300 známými stavbami a místy 
Evropy v měřítku 1 : 25. Další oblíbenou rodinnou 
atrakcí je Oceáde, subtropický zábavní park. Najdete 
zde nejdelší tobogan v Belgii, kryté i venkovní části. 
3. DEN Individuální volno nebo možnost fakultativního 
celodenního výletu vlakem do města Bruggy – 
půldenní pěší prohlídka s průvodcem a následné volno 
na detailní prohlídku tohoto malebného města, které 
se nachází 100 km od Bruselu. Tyto Benátky severu 
jsou považovány za jedno z nejromantičtějších míst 
Evropy, jsou položeny na husté síti kanálů. Dominantou 

města je náměstí Markt s řadou štítových domů 
a dominantní zvonicí Belfort ze 13. století, z jejíž vyhlídky 
můžete vidět město jako na dlani. Možnost plavby 
po kanálech. Město kromě památek nabízí i populární 
atrakci pro děti, mořský zábavní park Boudewijnpark 
s obrovským delfináriem a více než 25 tematickými 
atrakcemi zaměřenými na moře a podmořský svět, jako 
je obrovská vodní skluzavka nebo zaoceánská loď. 
4. DEN Individuální volno do odjezdu, 
transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Brusel –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –  
hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 400 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 300 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 11 300 Kč 
celodenní výlet vlakem do Brugg s průvodcem 1 500 Kč

SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 
na místní dopravu, individuální vstupy
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Cechovní domy v centru Bruselu

  Sochy čurajícího chlapečka 
a holčičky

  Perla Belgie – město Bruggy

  Návštěva soukromé výrobny 
čokolády s ochutnávkou

KULTURA A PAMÁTKY

8. 2. 2018 13 990 Kč  
12. 5. | 30. 8. | 27. 10. 2018 14 990 Kč
30. 3. | 5. 7. 2018 15 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz



37Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 184–185

B
EL

G
IE

7. 9. 2018 11 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Pivní festival v Bruselu
EVROPA  BELGIE

CENA OD: 11 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 3/2

1. DEN Přílet do Bruselu, transfer do hotelu, 
ubytování. Pěší prohlídka města – stará část města 
v okolí náměstí Grote Markt se slavnými cechovními 
domy a radnicí, perla gotické architektury – katedrála 
sv. Michala a Guduly, gurmánská ulice. Večer 
začátek pivního festivalu. Tento každoroční svátek 
milovníků lahodného moku se koná v centru města 
a je přehlídkou a degustačním stánkem jak malých, 
tak velkých belgických pivovarů. Celá akce je doplněna 
mnoha kulturními akcemi po celém Bruselu. 
2. DEN Možnost výběru mezi celodenní degustací 
na pivním festivalu v Bruselu nebo celodenním 
fakultativním výletem vlakem do města Bruggy.  
Bruggy – půldenní pěší prohlídka s průvodcem  
a následné volno na detailní prohlídku tohoto  
malebného města, které se nachází 100 km  
od Bruselu. Tyto Benátky severu jsou považovány  
za jedno z nejromantičtějších míst Evropy, jsou položeny 
na husté síti kanálů. Dominantou města je náměstí 
Markt s řadou štítových domů a zvonicí Belfort  
ze 13. st., z jejíž vyhlídky můžete vidět město jako 

na dlani. Možnost plavby po kanálech. Město  
kromě památek nabízí i populární atrakci pro děti – 
mořský zábavní park Boudewijnpark s obrovským 
delfináriem a více než 25 tematickými atrakcemi 
zaměřenými na moře a podmořský svět, jako je 
obrovská vodní skluzavka nebo zaoceánská loď. 
3. DEN Individuální volno do odjezdu, 
transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Brusel – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště – hotel – letiště, 2 noci v hotelu ccc, 2× snídani,  
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
příplatek za jednolůžkový pokoj 3 600 Kč
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 2 900 Kč
hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 7 400 Kč
celodenní výlet s průvodcem vlakem do Brugg 1 500 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 
na místní dopravu, individuální vstupy
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Zažijte jedinečnou atmosféru 
pivního svátku v zemi pivu zaslíbené

  Poznáte hlavní město a skrze místní 
speciality také belgickou kulturu

  Možnost navštívit malebné „Benátky 
severu“ – Bruggy

GASTRONOMIE

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Belgie – cesta za památkami a pivem
EVROPA  BELGIE

CENA OD: 25 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Bruselu, transfer 
do pivovaru Brewery Cantillon – prohlídka pivovaru, 
degustace. Dozvíte se zde jednotlivé postupy vaření 
piva a uvidíte vše od haly, kde se pivo vaří, přes 
fermentaci, chladicí kádě až po halu, kde se pivo plní 
do lahví, a sklep, kde se uskladňuje. Následně dojezd 
do centra města, prohlídka historické části Bruselu.
2. DEN Přejezd do nejmalebnějšího městečka Belgie 
– do Brugg. Dopoledne dojezd do města – prohlídka 
historické části města, návštěva soukromé ruční výroby 
čokolády, plavba lodí po kanálech. Odpoledne prohlídka 
pivního muzea Brugges Beer Museum – degustace. 
Večer volno na objevování romantických zákoutí Brugg. 
3. DEN Dopoledne přejezd do univerzitního 
městečka Lovaň – prohlídka města na kole 
(alternativně pěšky), odpoledne prohlídka a degustace 
v pivovaru Stella Artois. Večer volno – možnost 
vyzkoušet místní vyhlášené pivní bary. 
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Brusel 
– Praha, letištní taxy a další poplatky, 3× ubytování 
v hotelu ccc, 3× snídani, dopravu a vstupy dle programu, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 880 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Brusel, kosmopolitní město plné 
starých i moderních památek

  Bruggy, které si zamilujete

  Jízda na kole po Lovani

  Pivo – nejtypičtější nápoj Belgie

KULTURA A PAMÁTKY

5. 7. | 27. 9. 2018 25 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Brusel

Bruggy Leuven
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Francouzská riviéra
EVROPA  FRANCIE

CENA OD: 18 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Nice, transfer na ubytování.
Prohlídka starobylé Nice – katedrála, staré město, trhy, 
hradní vrch, přístav, anglická promenáda, Andělská zátoka. 
Odpoledne volno na koupání nebo fakultativní prohlídky. 
Město nabízí velký výběr hodnotných muzeí a galerií, 
např. muzeum umění a historie, muzeum moderního 
a současného umění, muzeum krásných umění, muzeum 
archeologie, muzeum asijských umění a další. 
2. DEN Celodenní výlet do Monackého knížectví. 
Cestou zastávka v opevněné středověké vesničce 
Eze. Příjezd do Monaka – prohlídka starého 
města: neorománská katedrála, zámecké náměstí, 
knížecí palác. Možnost návštěvy oceánografického 
nebo napoleonského muzea. Procházka ke kasinu 
s tropickou zahradou. Volno do odjezdu zpět do Nice. 
3. DEN Celodenní výlet do Grasse a Cannes. 
Dopoledne dojezd do Grasse, návštěva muzea 
a továrny na výrobu parfémů, procházka po starém 
městě. Následně přejezd do Cannes – procházka 
po starém městě, starobylé uličky, hrad, vyhlášená 
promenáda La Croissette, festivalový palác. V pozdním 

odpoledni volno na koupání nebo možnost plavby 
lodí na ostrov Sv. Markéty, kde byl v pevnosti vězněn 
muž se železnou maskou. Návrat do Nice. 
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Nice – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer  
letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc,  
3× snídani, vstupy a dopravu dle programu, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 560 Kč 
polopenze (3× večeře) 2 370 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Středověké město Nice

  Monako, stát jachet a kasin

  Festivalové město Cannes

KULTURA A PAMÁTKY

Cannes

Monako

Nice

28. 6. | 27. 9. 2018 18 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Paříž nejen pro zamilované
EVROPA  FRANCIE

1. DEN Přílet do Paříže. Po příletu transfer do hotelu. 
Po krátkém volnu odjezd místní dopravou do centra 
města, prohlídka Champs Elysées s Vítězným obloukem, 
oblast galerie Louvre, radnice, Lucemburské zahrady, 
Trocadero s výhledem na Eiffelovu věž a další. Večer 
procházka po bohémské čtvrti Montmartru, v jejíchž 
klikatých uličkách se nachází poslední dva pařížské 
větrné mlýny. Zde si na Place du Tertre stavěli svoje 
malířské stojany van Gogh, Renoir nebo Picasso a tento 
zvyk se udržel do dnešních dní. Tady z nejvyššího 
bodu Paříže od baziliky Nejsvětějšího srdce Ježíšova 
(Sacré-Coeur) budete mít město jako na dlani. 
2. DEN Po snídani procházka starým městem 
s průvodcem – chrám Matky Boží, neoklasicistní 
radnice s průčelím vyzdobeným 108 sochami 
pozoruhodných Pařížanů; okolí Palais du Louvre, 
jež původně vzniklo z hradu, který dal ve 13. století 
postavit král Filip II. August. Přeměna na národní 
muzeum proběhla v r. 1793 a poslední, velmi slavná 
rekonstrukce, jejíž nejviditelnější součástí je prosklená 
pyramida nad vstupem do galerie, byla provedena 

r. 1989. Odpoledne individuální volno, pro zájemce 
plavba lodí po Seině nebo možnost návštěvy některého 
z muzeí či galerií. Největší muzeum na světě Louvre 
nabízí exponáty od antiky po 19. století, včetně slavné 
Mony Lisy. Museé d’Orsay v bývalé nádražní budově 
má úžasnou sbírku francouzské secese, impresionismu 
a postimpresionismu. Centre Pompidou je samo 
o sobě nezapomenutelnou budovou a ukrývá vynikající 
sbírku moderního umění. Večer fakultativní možnost 
návštěvy některého ze slavných pařížských kabaretů. 
3. DEN Po snídani možnost fakultativního výletu 
do Versailles (místní hromadnou dopravou, 
s průvodcem), nejslavnějšího francouzského zámku. 
Ten byl od r. 1682 do r. 1789 politickým centrem 
království a sídlem královského dvora a jeho 
výstavba přivedla zemi na pokraj státního bankrotu. 
Možnost prohlídky interiéru včetně slavné zrcadlové 
síně, královské kaple a zahrad. Další fakultativní 
možností je individuální výlet do Disneylandu nebo 
celodenní volno k návštěvě atrakcí a představení.  
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Paříž –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –  
hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 900 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 5 300 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 9 700 Kč 
vstupenka do kabaretu Moulin Rouge  
včetně 1/2 láhve šampaňského 3 300 Kč 
projížďka lodí po Seině 310 Kč 
vstupenka do Disneylandu (dospělá osoba / 1 den) 1 650 Kč 
vstupenka do Disneylandu (dítě do 12 let / 1 den) 1 480 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 
na místní dopravu, individuální a fakultativní vstupy
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
POZNÁMKA: všechny termíny pobytů je možno 
využít i pro pobyty s dětmi a výše popsaný program 
fakultativně zkombinovat s 1denní vstupenkou 
do Disneylandu za zvýhodněnou cenu, doprava do místa 
hromadnou dopravou (cca 9 €/cesta); odlety 5. 5., 
25. 8., 27. 10. a 17. 11. 2016 možné i z Ostravy

  Eiffelova věž

  Projížďka lodí po Seině

  Versailles

  Disneyland 

  Nákupy a noční život Paříže

KULTURA A PAMÁTKY

1. 2. | 20. 3. | 29. 4. | 28. 6. | 5. 7. |  
23. 8. | 27. 9. | 27. 10. | 29. 12. 2018 13 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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CENA OD: 13 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3
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Věčné město Řím
EVROPA  ITÁLIE

CENA OD: 12 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Říma, transfer z letiště, 
ubytování, volno. Možnost procházky v okolí hotelu.
2. DEN Půldenní procházka starým městem s výkladem. 
Během ní se seznámíte mj. s bazilikou Santa Maria 
Maggiore, jedním ze čtyř patriarchálních kostelů 
ve městě. Dále vás čeká Koloseum, kde se utkávali 
gladiátoři v nelítostných soubojích a odsouzení vězňové 
bojovali s hladovými šelmami. Antická fóra a nad 
nimi se tyčící Kapitol, od antických dob sídlo městské 
samosprávy a dnes místo s cenným muzeem. Fontána 
di Trevi, Neptunův kočár řízený tritóny, symbol města 
spojený s pověstí o vhození mince a následném návratu 
do města. Španělské schody, oblíbené místo setkání. 
Odpoledne volno nebo individuální možnost prohlídky 
Vatikánských muzeí a baziliky sv. Petra. Počet 
exponátů v muzeích je enormní a výklad vám umožní 
vybrat si nejdůležitější díla a v celé muzejní kolekci se tak 
zorientovat. Součástí je podrobný rozbor Michelangelových 
maleb v Sixtinské kapli. Bazilika sv. Petra má rozsáhlý 
interiér až pro 60 tisíc lidí, plný hodnotné výzdoby. 
Nad celým interiérem se vznáší obrovská kupole, 

odkud je omračující výhled na město (extra vstupné). 
Po prohlídkách návrat do hotelu hromadnou dopravou.
3. DEN Fakultativní půldenní výlet do Tivoli, které je 
populárním letoviskem už od dob římské republiky. Své 
vily si zde stavěli císařové Traianus a Hadrianus, ale také 
básníci Catullus a Horatius a Caesarovi vrahové Brutus 
a Cassius. Prohlídka Hadriánovy vily a Villy d'Este 
(v angličtině nebo češtině, vstupy v ceně). Odpoledne 
individuální volno v Římě – možnost prohlídky interiérů 
Kolosea, muzeí nebo výlet vlakem do Ostia Antika, 
místa, které bylo založeno ve 4. st. př. n. l. jako hlavní 
přístav a strategické centrum obrany a obchodu.   
4. DEN Volno do transferu, odjezd na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Řím – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer  
letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc,  
3× snídani, půldenní prohlídku města s výkladem, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 200 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 800 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj 8 600 Kč 
půldenní výlet do vil v Tivoli (AJ) 1 710 Kč
půldenní výlet do vil v Tivoli (ČJ) 2 570 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 700 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné 
na místní dopravu, individuální vstupy v Římě, povinný 
příplatek městské taxy (hrazen přímo v hotelu, cca 
4 €/osoba/noc), povinný příplatek za sluchátka při 
průvodcovaných programech (1,5 €/půldenní využití)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Antická fóra a Koloseum

   Vatikánské sbírky, Sixtinská kaple 
a atmosféra baziliky sv. Petra

  Hadriánova vila a Villa d’Este v Tivoli

  Sklenka šumivého prosecca 
na břehu moře

KULTURA A PAMÁTKY

1. 2. 2018 12 990 Kč
30. 8. | 27. 10. | 6. 12. 2018 13 990 Kč
5. 5. | 5. 7. | 27. 9. 2018 14 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Řím a Florencie
EVROPA  ITÁLIE

CENA OD: 14 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Říma, transfer z letiště, 
ubytování, volno. Procházka v okolí hotelu.
2. DEN Po snídani půldenní procházka starým městem 
s výkladem. Během ní se seznámíte mj. s bazilikou 
Santa Maria Maggiore, jedním ze čtyř patriarchálních 
kostelů ve městě, postaveným na vrcholku Esquilin. 
Dále vás čeká Koloseum, kde se utkávali gladiátoři 
v nelítostných soubojích a odsouzení vězňové bojovali 
s hladovými šelmami. Antická fóra a nad nimi se tyčící 
Kapitol, od antických dob sídlo městské samosprávy 
a dnes místo s cenným muzeem. Fontána di Trevi, 
Neptunův kočár řízený tritóny, Španělské schody. 
Odpoledne volno nebo individuální možnost prohlídky  
Vatikánských muzeí a baziliky sv. Petra. Počet 
exponátů v muzeích je enormní a výklad vám umožní 
vybrat si nejdůležitější díla a v celé muzejní kolekci se tak 
zorientovat. Součástí je podrobný rozbor Michelangelových 
maleb v Sixtinské kapli. Bazilika sv. Petra má rozsáhlý 
interiér až pro 60 tisíc lidí, plný hodnotné výzdoby. 
Nad celým interiérem se vznáší obrovská kupole, 

odkud je jedinečný výhled na město (extra vstupné). 
Po prohlídkách návrat do hotelu hromadnou dopravou.
3. DEN Celodenní výlet do Florencie. Odjezd 
rychlovlakem do města (cca 80 minut), které je kolébkou 
renesance, domovem Machiavelliho, Michelangela 
a rodu Medici. Půldenní pěší prohlídka města nad 
řekou Arno s krásným starým mostem v doprovodu 
průvodce. Při procházce uvidíte např. dóm Santa 
Maria del Fiore, jehož kupole je dominantou města, 
palác Uffizi se stejnojmennou galerií, Museo del 
Bargello s nejslavnější sochou světa Davidem a další. 
Odpoledne volno do odjezdu, návrat do Říma. 
4. DEN Volno do transferu, odjezd na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Řím –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –  
hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccC se snídaní, půldenní 
prohlídku Říma s výkladem, půldenní prohlídku 
Florencie s výkladem, dopravu Řím – Florencie – Řím, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 200 Kč 
hotel cccC – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 800 Kč 
hotel cccC – jednolůžkový pokoj 11 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné na místní 
dopravu, individuální vstupy v Římě a ve Florencii, povinný 
příplatek městské taxy (hrazen přímo v hotelu, 4 €/osoba/
noc), povinný příplatek za sluchátka při průvodcovaných 
programech v Římě – 1,5 €/půldenní využití
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Antická fóra Říma a Koloseum

  Vatikán a bazilika sv. Petra

 Florencie – kolébka renesance

 Jízda rychlovlakem

KULTURA A PAMÁTKY

1. 2. 2018 14 990 Kč
30. 8. | 27. 10. | 6. 12. 2018 16 490 Kč
5. 5. | 5. 7. | 27. 9. 2018 17 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Toskánsko pro gurmány
EVROPA  ITÁLIE

1. DEN Odlet z Prahy do Pisy, transfer do hotelu,  
ubytování.
2. DEN Odjezd do Pisy, prohlídka. Přejezd 
do Florencie, prohlídka starobylého města, které 
je považováno za nejkrásnější v Itálii – Piazza della 
Signoria, Campanilla, zvonice postavená podle návrhu 
Giotta, symbol města – dóm Santa Maria del Fiore, 
románské baptisterium, Medicejská kaple, slavný 
most Ponte Vecchio. Společná večeře na uvítanou. 
3. DEN Dopoledne prohlídka Sieny, města malebně 
rozloženého na třech pahorcích se středověkým 
koloritem a řadou významných staveb. Prohlídka – 
Piazza del Campo s nádhernou gotickou stavbou 
Palazzo Publico a se slavnou fontánou Gaia, vež 
Torre del Mangia, z níž je krásný výhled na město, 
monumentální gotický kostel San Domenico. 
Odpoledne přejezd do San Gimignana – ochutnávka 
vína, olivového oleje a grappy na rodinné farmě. 
4. DEN Prohlídka Pienzy, historického města 
postaveného nad krásným údolím Val d’Orcia 
(památka UNESCO). Město je proslavené výrobou 

sýrů, se kterými se zde potkáte na každém kroku 
(pecorino). Pokračování do Montepulciana, ochutnávka 
stejnojmenného vína v historickém sklípku, prohlídka 
města – hlavní vstupní brána do města – renesanční 
Porta al Prato, centrum města na Piazza Grande 
s radnicí ze 14. st. a pozdně renesanční dóm. 
5. DEN Návštěva městečka Montalcino, 
proslaveného produkcí vína Brunello. Zastávka na farmě, 
ochutnávka. Pokračování typickou toskánskou krajinou 
do středověkého Bagno Vignoni se starými římskými 
lázněmi (prohlídka). Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Pisa – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
transfer letiště – hotel – letiště, 4 noci v hotelu ccc,  
4× snídani, 4× večeři, 3× degustaci, služby česky  
mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 4 650 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 850 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy,  
spropitné, místní pobytovou taxu (cca 2 € na osobu/noc,  
hrazena přímo v hotelu)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

  Florencie, nejkrásnější město Itálie

  Siena, starobylé město založené  
už za Etrusků

  Údolí Val d’Orcia (UNESCO)

  Ochutnávka vína, sýrů, oleje, 
grappy

GASTRONOMIE

5. 5. | 4. 7. 2018 20 990 Kč
27. 10. 2018 19 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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CENA OD: 19 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/4
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1. DEN Odlet z Prahy do Neapole. Přesun 
do města, prohlídka – Nový hrad, Královský zámek, 
nákupní galerie Umbria, radnice a Radniční náměstí, 
divadlo S. Carlose. Pokračování na ubytování 
do přímořského letoviska Sorrento. 
2. DEN Celodenní výlet do Amalfi, kam 
pojedete panoramatickou cestou přes Positano 
a budete mít výhledy na Salernský záliv. Krátká 
prohlídka a pokračování do Pompejí. Prohlídka 
archeologického areálu antického města, které bylo 
v minulosti zasypáno popelem ze sopky Vesuv. 
3. DEN Celodenní výlet na Capri, ostrov, který 
bývá nazýván rajskou zahradou. Prohlídka ostrova – 
Tiberiova vila, Anacapri, fakultativně možnost výlet lodí 
do mořské tzv. Modré jeskyně. Možnost koupání. 
4. DEN Odjezd k sopce Vesuv, individuální výstup 
ke kráteru této sopky, která je dominantou Neapole. 
Poté pokračování na letiště a odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha 
– Neapol–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
3 noclehy v hotelu ccc, 3× snídani, 3× večeři, 
transfery, výlety dle programu, česky mluvícího 
průvodce po celou dobu programu
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 
fakultativní výlety, pobytovou turistickou daň
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 610 Kč
SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  1 100 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

Krásy jižní Itálie
EVROPA  ITÁLIE POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

  Neapol, jedno z nejkrásnějších měst 
světa

  Salernský záliv/UNESCO

  Capri – malebný ostrov 
v Tyrhénském moři

  Koupání v Sorrentu

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

CENA OD: 15 990 Kč

4. 5. | 6. 7. 2018 15 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Neapol

Sorrento

Capri

NOVINKA
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1. DEN Přílet na Krétu, ubytování. 
2. DEN Přejezd do Rethymna, které 
je typické kombinací benátské a turecké 
architektury. Pokračování do Chanie, malebného 
městečka s krásným starobylým centrem. 
3. DEN Dopoledne přejezd do Heraklionu, 
který je hlavním městem ostrova a zároveň 
jeho nejvýznamnějším přístavem. Prohlídka. 
Poté pokračování na prohlídku nejvýznamnější 
archeologické památky Kréty – paláce Knossos. 
Toto místo bylo hlavním centrem minojské kultury. 
4. DEN Volno u moře, možnost fakultativního výletu 
na ostrov Santorini v Kykladském souostroví. 
5. DEN Tento den bude věnován jižní části ostrova. 
Dopoledne absolvujete prohlídku královské vily Agia 
Triáda z doby bronzové, poté prohlídka Gortysu, zbytků 
antického města. Odpoledne přejezd do Festosu, 
který je znám zbytky královského paláce, a den 
zakončíte malebnou zátokou u vesničky Matala. 
6. DEN Volno u moře. 

7. DEN Volno u moře. 
8. DEN Volno do transferu na letiště (nebo pokračování 
v prodlouženém pobytu na Krétě), odlet do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Heraklion – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
dopravu dle programu, 7 nocí v hotelu ccc,  
7× snídani, 7× večeři formou bufetu, 3× oběd D2, 
D3, D5, česky mluvícího průvodce CK FISCHER. 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, individuální vstupy. 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj  3 990 Kč
celodennní výlet na Santorini 4 500 Kč
SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
Změna programu vyhrazena! 

Pozn.: Na vyžádání je možné týdenní 
prodloužení pobytu na pláži – viz katalog CK 
FISCHER Letní dovolená u moře 2018.

Bájná Kréta
ŘECKO  KRÉTA

  Chania, nejkrásnější město  
ostrova, křižovatka kultur

  Minojský palác Knossos,  
centrum této civilizace

  Spinalonga a benátská  
pevnost ze 16. století

  Archeologické naleziště Gortys 
na místě římského osídlení

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Chania

Gortys
Spinalonga

Gramvousa

Heraklion

Matala

Renthymnon

Festos

Santorini

CENA OD: 22 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

5. 5. | 22. 9. 2018 22 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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1. DEN Přílet do Soluně, ubytování v oblasti Olympské  
riviéry. 
2. DEN Celodenní výlet do hlavního města severního 
Řecka Soluně. Prohlídka – Bílá věž, socha Alexandra 
Velikého a Filipa II., Galeriův oblouk, městské 
hradby, přístav, kostel sv. Cyrila a Metoděje. 
3. DEN Celodenní výlet do staromakedonského 
města Dionu, pokladnice makedonských králů, 
do podhorského městečka Litochoro s procházkou 
překrásnou soutěskou k „místním vodopádům“ 
a návštěva skanzenu vesničky Palias Pandeleimonas, 
ležící v pohoří bájného Olympu nad křižáckou pevností 
Platamonas. Při cestě zpět návštěva magnetické 
hory Livifra s vyhlášenou přírodní anomálií. 
4. DEN Dopoledne přejezd do Philippi, kde 
dle pověsti sv. Pavel dával svoje první kázání. 
Prohlídka fóra, divadla a vězení, kde byl sv. Pavel 
držen. Pokračování do v dnešní době moderního 
přístavu Kavala, prohlídka starobylé nekropole. 

5. DEN Odjezd do oblasti klášterů Meteora, prohlídka 
klášterů vystavěných na vrcholcích bizarních skal, které se 
nacházejí na seznamu světového dědictví lidstva UNESCO. 
6. DEN Volno u moře. 
7. DEN Volno u moře. 
8. DEN Volno do transferu na letiště v Soluni 
(nebo pokračování v prodlouženém pobytu na pláži 
v oblasti Olympské riviéry), odlet do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Soluň– 
Praha, letištní taxy a další poplatky, dopravu dle programu, 
7 nocí v hotelu ccc, 7× snídani,  
7× večeři, česky mluvícího průvodce CK FISCHER. 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, individuální vstupy. 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 7 500 Kč
SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  800 Kč

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
Změna programu vyhrazena! 

Pozn.: na vyžádání je možné týdenní  
prodloužení pobytu na pláži – viz katalog  
CK FISCHER Letní dovolená u moře 2018.

Olympská riviéra a kláštery Meteora
ŘECKO  OLYMPSKÁ RIVIÉRA POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

  Přístavní město Soluň

  Archeologické naleziště Dion

  Klášterní město Meteora 
na vrcholcích skal

  Koupání na Olympské riviéře

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Soluň

LitochoroMeteora

CENA OD: 23 990 Kč

3. 6. | 23. 9. 2018 23 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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1. DEN Odlet z Prahy do Athén, 
transfer do hotelu, volno.
2. DEN Prohlídka Athén včetně prohlídky Akropole, 
vstupní brána, chrám bohyně Athény, nejstarší dochované 
divadlo na světě. Součástí prohlídky je i Muzeum Akropole. 
3. DEN Celodenní prohlídka Delf, které byly podle 
starých Řeků centrem světa. Prohlídka archeologického 
areálu, jehož součástí je i slavná věštírna.
4. DEN Celodenní výlet na tři řecké ostrovy – Hydra, 
Poros a Aegina. Na ostrově Hydra budete mít volno 
na koupání, nákupy nebo procházku, na ostrově Aegina 
se můžete projít nebo fakultativně navštívit chrám Aphaia. 
Večer večeře v tradičním řeckém stylu s představením. 
5. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Athény – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, 4 noci v hotelu ccc, 
4× snídani, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vstupy, jízdné na městskou hromadnou dopravu 

po Athénách, povinný příplatek městské taxy 
(hrazen přímo v hotelu – cca 2 €/osoba/noc)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 2 600 Kč
SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  800 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
Změna programu vyhrazena! 

Athény – město bohů
EVROPA  ŘECKO POČET DNÍ/NOCÍ: 5/4

  Athény – město plné historie

  Slavná delfská věštírna

  Koupání na řeckých ostrovech

  Západ slunce nad Akropolí

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Athény

CENA OD: 19 990 Kč

Hydra

Delfi

4. 7. | 26. 9. 2018 19 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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Malebné Maďarsko
EVROPA  MAĎARSKO

CENA OD: 6 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Dojezd do Siófoku, lázeňského města 
na východním pobřeží Balatonu. Toto středisko se 
nachází u 17 km dlouhé pláže, která je rozdělena 
na tzv. Zlatý a Stříbrný břeh. Ubytování na 2 noci. 
2. DEN Volný den v oblasti Balatonu, který lze 
využít ke koupání nebo k návštěvě atrakcí, jež oblast 
nabízí. Je možno se vydat na výlet linkovou lodí 
do Balatonfured, případně na nostalgickou plavbu 
nebo plavbu při západu slunce. Dalšími atrakcemi jsou 
Korálové akvárium se žraloky nebo muzeum rodáka 
Imricha Kálána. V okolí města najdete vyhlášené 
vinné stezky, krásné historické město Tiháni nebo 
aquapark Galerius, otevřený roku 2006, který 
využívá termální vodu vyvěrající z hloubky 1 091 m. 
3. DEN Volný den u Balatonu.
4. DEN Přejezd do Budapešti, ubytování na 2 
noci. Toto město má jedinečnou atmosféru a je 
kombinací starobylých památek, slavných městských 
lázní a vyhlášených restaurací. Mezi největší lákadla 
patří Hradní vrch na 1 km dlouhé vápencové plošině 
se středověkými památkami (UNESCO), bazilika 

sv. Štěpána, parlament, římské město Aquincum, 
Markétin ostrov, židovská čtvrť. Při cestě s dětmi 
byste neměli minout Vidám park s mnoha 
atrakcemi, Budínský hradní labyrint, 1 200 m dlouhý 
systém jeskyní, nebo Muzeum dopravy, které nabízí 
spoustu atraktivních her pro děti každého věku. 
5. DEN Den věnovaný městským lázním, z nichž 
nejoblíbenější jsou Széchenyi v severní části 
Městského parku. Vynikají obrovskou rozlohou 
(dvanáct termálních lázní a tři bazény) a patří mezi 
největší v Evropě. V provozu jsou od r. 1876. 
6. DEN Přejezd do Egeru, města, které je slavné 
nejen svým lázeňstvím, ale i historickým budovami - 
středověký hrad, turecké památky, bazilika, barokní 
budovy a kostely. Součástí programu je prohlídka 
sklepů a ochutnávka vína v Gál Tibor Winery. 
7. DEN Přejezd zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: 6 nocí v hotelu ccc, 6× snídani

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 900 Kč 
program v pustě 810 Kč 
SLEVY:  
1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 100 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, dopravu, 
místní pobytovou taxu (cca 1,5 €/os./noc)

  Budapešť – město památek a lázní

  Termální lázně Széchenyi

  Balatonské jezero

  Ochutnávka vína v Egeru

SELF DRIVE

červen–září 2018 6 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Budapešť
Eger

Siófok

NOVINKA



51Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 184–185

M
A

Ď
A

R
S

K
O

Putování Maďarskem
EVROPA  MAĎARSKO

CENA OD: 6 290 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Dojezd do Siófoku, lázeňského města 
na východním pobřeží Balatonu. Ubytování na 2 noci.  
2. DEN Volný den v oblasti Balatonu, který je možno 
využít ke koupání nebo atrakcím, které oblast nabízí. Je 
možno se vydat na výlet linkovou lodí do Balatonfured, 
případně na plavbu pří západu slunce. Atrakcemi jsou 
Korálové akvárium se žraloky nebo muzeum rodáka 
Imricha Kálána. V okolí města najdete vyhlášené 
vinné stezky, krásné historické město Tiháni nebo 
aquapark Galerius, otevřený v roce 2006, který 
využívá termální vodu vyvěrající z hloubky 1 091 m.
3. DEN Volný den u Balatonu.
4. DEN Přejezd do Budapešti, ubytování na 2 noci, 
Toto město má jedinečnou atmosféru a je kombinací 
starobylých památek, slavných městských lázní, 
vyhlášených restaurací. Mezi lákadla patří Hradní vrch 
na 1 km dlouhé vápencové plošině se středověkými 
památkami (UNESCO), bazilika sv. Štěpána, parlament, 
římské město Aquincum, Markétin ostrov, židovská 
čtvrť. Při cestě s dětmi byste neměli minout Vidám park 
s mnoha atrakcemi, Budínský hradební labyrint, 1200 m 

dlouhý systém jeskyní nebo Muzeum dopravy, které 
nabízí spoustu atraktivních her pro děti každého věku.
5. DEN Den věnovaný městským lázním, kdy 
nejoblíbenější jsou Széchenyi v severní části 
Městského parku. Vynikají obrovskou rozlohou 
(dvanáct termáních lázní a tři bazény) a patří mezi 
největší v Evropě. V provozu jsou od r. 1876. 
6. DEN Přejezd do města Kerekegyháza, ubytování 
na 2 noci. Toto místo se nachází v oblasti pusty. To je 
step 200 m n.m., která se rozprostírá stovky kilometrů 
východně od řeky Dunaj. Část oblasti pokrývá národní 
park a zároveň ideální místo k pozorování ptáků. Hlavní 
atrakcí této oblasti je jízda na koni. Fakultativní možnost 
zúčastnit se programu do pusty, kde se seznámíte 
s prací kolem koní a uvidíte přehlídku dovedností koní. 
7. DEN Konec programu.

CENA ZAHRNUJE: 6 nocí v hotelu ccc, 6× snídani
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 900 Kč 
program v pustě 810 Kč 

SLEVY:  
1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 100 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
dopravu, poviný příplatek městské taxy (hrazen 
přímo na hotelu, cca 1,5 €/os./noc)

  Budapešť – město památek a lázní

  Siófok – nejlepší maďarské pláže

  Balatonské jezero

  Maďarská pusta a její život

SELF DRIVE

červen–září 2018 6 290 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Budapešť

KerekegyházaSiófok

NOVINKA
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Barcelona – perla Středomoří
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 11 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Barcelony, ubytování. 
Dle letového řádu procházka městem s průvodcem – 
gotická část města, La Rambla, přístav 
modernizovaný v 90. letech s promenádou nad 
vodou a budovou Aquaria – mořského světa. 
2. DEN Půldenní fakultativní okružní jízda městem – 
kopec Montjuïc, kde se r. 1929 konala světová výstava 
a r. 1992 olympijské hry, architektura modernisty 
Gaudího ve čtvrti Eixample včetně katedrály Sagrada 
Familia a parku Güell, hlavní „katedrála“ pro fanoušky 
fotbalu – stadion Nou Camp. Odpoledne volno na vlastní 
poznávání města nebo na návštěvu muzeí a galerií. 
3. DEN Fakultativní půldenní výlet do Montserratu, 
benediktinského kláštera v malebném prostředí národního 
parku. Jedná se o slavné poutní místo s vyhlášenou 
černou madonou, nejstarším chlapeckým chórem na světě 
a křížovou cestou s impozantním výhledem na klášter. 
Během pobytu můžete navštívit galerii umění, kde jsou 
schraňovány klášterní sbírky, nebo si nakoupit výtečné 
lokální produkty, jako je sýr, med či víno. Cestou zpět 
zastávka na ochutnávku šumivého vína cava. Po návratu 

individuální volno ve městě, možno využít ke koupání, 
posezení na pláži nebo návštěvě mnoha muzeí a galerií.  
4. DEN Volno do odletu, transfer 
na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Barcelona – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 590 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj 4 300 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj  8 100 Kč 
půldenní výlet autobusem po Barceloně 1 050 Kč 
půldenní výlet autobusem do Montserratu včetně 
ochutnávky šumivého vína cava 1 350 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vstupy, jízdné na městskou hromadnou dopravu 
po Barceloně, povinný příplatek městské taxy 
(hrazen přímo v hotelu, cca 2 €/osoba/noc)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

  Gotická čtvrť s katedrálou 
a muzeum Picassa

  Nedokončené mistrovské dílo  
La Sagrada Familia od A. Gaudího

  Olympijský park na vrcholku 
Montjuïc

KULTURA A PAMÁTKY

1. 2. 2018 11 990 Kč
7. 6. | 15. 11. 2018 13 190 Kč
16. 8. | 27. 10. | 22. 12. 2018 13 990 Kč
29. 3. | 28. 4. | 5. 7. | 27. 9. 2018 14 490 Kč
29. 12. 2018 15 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Barcelona a Madrid
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 24 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/4

1. DEN Odlet z Prahy do Barcelony, ubytování. 
Procházka městem s průvodcem – gotická část 
města, La Rambla, přístav modernizovaný 
v 90. letech s promenádou nad vodou 
a budovou Aquaria – mořského světa. 
2. DEN Půldenní fakultativní okružní jízda městem 
– kopec Montjuïc, kde se roku 1929 konala světová 
výstava a roku 1992 olympijské hry, architektura 
modernisty Gaudího ve čtvrti Eixample včetně katedrály 
Sagrada Família a parku Güell, hlavní „katedrála“ 
pro fanoušky fotbalu – stadion Nou Camp. Odpoledne 
volno na vlastní poznávání města nebo návštěvu muzeí 
a galerií či fakultativní půldenní výlet do Montserratu, 
benediktinského kláštera v malebném prostředí národního 
parku. Místo je slavným poutním místem s vyhlášenou 
Černou madonou, nejstarším chlapeckým chórem 
na světě a křížovou cestou s impozantním výhledem 
na klášter. Během pobytu můžete navštívit galerii umění, 
kde jsou schraňovány klášterní sbírky,nebo si nakoupit 
výtečné lokální produkty, jako je sýr, med a víno. Cestou 
zpět zastavení na ochutnávku šumivého vína cava.

3. DEN Přelet do Madridu, transfer do hotelu. 
Ubytování a půldenní procházka s průvodcem. 
4. DEN Volný den na prohlídku Madridu nebo 
fakultativní půldenní výlet do Toleda, města 
lemovaného ze všech stran meandry řeky Tajo. 
5. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –
Barcelona, Madrid – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 4 noci v hotelu ccc, 4× snídani, česky 
mluvícího průvodce na prohlídky a fakultativní výlety
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 280 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba  5 800 Kč
hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 10 800 Kč
půldenní výlet autobusem po Barceloně  1 050 Kč
půldenní výlet autobusem do Montserratu včetně 
ochutnávky cavy 1 350 Kč
půldenní výlet do Toleda 1 990 Kč
představení flamenca  od 1 100 Kč

SLEVY:  
1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, 
jízdné na městskou hromadnou dopravu po Barceloně 
a Madridu, povinný příplatek městské taxy 
(hrazen přímo v hotelu – cca 2 €/osoba/noc)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

  Kosmopolitní Barcelona

  Architekt Gaudí

  Posezení na pláži v Barceloně

  Královské město Madrid

  Toledo a El Greco

KULTURA A PAMÁTKY

4. 7. | 29. 8. | 26. 9. 2018 24 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Královské město Madrid
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 13 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Madridu, transfer do hotelu, 
ubytování. Půldenní procházka městem – centrální 
část města Puerta del Sol, Plaza Mayor s jezdeckou 
sochou Filipa III., královský palác. Odpoledne volno 
na vlastní prohlídku města, muzeí, fotbalového stadionu 
Bernabéu, galerií nebo na ochutnávku místních specialit. 
2. DEN Volný den na prohlídku Madridu nebo 
fakultativní půldenní výlet s průvodcem do Toleda, 
města lemovaného ze všech stran meandry řeky 
Tajo. Toto historické město začalo svoji historii už 
za Římanů, později se stalo kolébkou mudéjarského 
slohu a také místem, kde tvořil slavný malíř El Greco. 
Večer fakultativní možnost představení flamenca. 
3. DEN Volný den v Madridu – fakultativní 
možnost půldenních nebo celodenních výletů 
(v angličtině) – El Escorial, Ávila a Salamanca. 
4. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –
Madrid – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, česky mluvícího 
průvodce na prohlídky a fakultativní výlety
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
individuální vstupy, povinný příplatek městské 
taxy (hrazen přímo v hotelu – cca 2 €/os./noc)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 590 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba  4 300 Kč
hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 8 100 Kč
půldenní výlet do Toleda 1 990 Kč
představení flamenca  od 1 100 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 000 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

  Madrid – město umění  
a kulinářského umění

  Muzeum Prado

  Sklenka dobrého vína na Plaza 
Mayor

  Toledo a El Greco

KULTURA A PAMÁTKY

5. 5. | 2. 8. | 27. 9. 2018 13 990 Kč  

TERMÍNY ODLETU A CENY DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Malebná Andalusie
EVROPA  ŠPANĚLSKO

CENA OD: 25 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy Sevilly, transfer 
na hotel ccc na pobřeží Costa de la Luz, 
ubytování s polopenzí na 7 nocí. 
2. DEN Celodenní prohlídka Sevilly – dopoledne 
prohlídka centra města: katedrála s La Giraldou, 
Zlatá věž, čtvrť Santa Cruz s typickými úzkými 
uličkami a patii, maurský hrad Alcázar. Odpoledne 
individuální volno k prohlídce interiérů (katedrála, 
Alcázar).  Fakultativní možnost plavby lodí po řece 
Guadalquiviru. Návrat na hotel. Večer fakultativní 
možnost návštěvy představení flamenka. 
3. DEN Volno na pobřeží Costa de la Luz, relax u moře.
4. DEN Celodenní výlet do Jerez de la Frontera 
a Cádizu. V Jerezu prohlídka města a poté volno, 
kdy je možnost návštěvy některého z vyhlášených 
provozů na výrobu vína Jerez a jeho ochutnávku. 
Pokračování do Cádizu – okružní jízda starým městem 
po obvodu opevnění a krátká procházka městem 
– tržnice, katedrála, věž Tavira. Návrat na hotel. 
Večer procházka noční čtvrtí Santa Cruz v Seville, 
individuální možnost ochutnat sangríu nebo tapas. 

5. DEN Volno na pobřeží Costa de la Luz, 
možnost fakultativního celodenního výletu 
do NP Nacional Doňana a do Huelvy. 
6. DEN Celodenní výlet do Gibraltaru – výjezd 
hromadným autobusem na vrchol masivu, odkud je 
vidět až do Afriky. Prohlídka jeskyně Sv. Michala.
7. DEN Volno na pobřeží Costa de la Luz, relax u moře.
8. DEN Volno do transferu na letiště v Seville, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Sevilla–
Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc, 
7× snídani, 7× večeři, transfery, výlety dle programu 
česky mluvícího průvodce po celou dobu programu
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy, 
spropitné, fakultativní výlety, jízdné za místní 
dopravu, pobytovou turistickou daň
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 390 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 800 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Sevillská čtvrť Santa Cruz v noci

  Córdoba s typickou květinovou 
výzdobou

  Cádiz, skrytá perla Andalusie

  Ochutnávka vína Jerez

  Koupání na pobřeží Costa de la Luz

KULTURA A PAMÁTKY

4. 7. | 29. 8. | 19. 9. 2018 25 990 Kč  

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

NOVINKA
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Krása vášnivé Andalusie
EVROPA  ŠPANĚLSKO

1. DEN Přílet do Malagy, transfer, 
ubytování v letovisku na Costa del Sol. 
2. DEN Celodenní výlet do Córdoby. Prohlídka 
Mezquity, římský most, židovské město, hradby, hrad 
křesťanských králů, vyzdobená patia, květinová ulička.
3. DEN Volno na celodenní koupání nebo fakultativně 
Malaga (s průvodcem, místní hromadnou dopravou). 
Prohlídka města, které má krásné staré město kolem 
přístavu a mnoho míst spojených s malířem Picassem.
4. DEN Celodenní výlet do typického orientálního 
města Granada. Palác Alhambra, stará židovsko-
-arabská čtvrť Albaicín a katedrála s královskou 
kaplí patří k vrcholům návštěvy Španělska. 
Prohlídka centra města i pevnosti Alhambra 
včetně interiéru a zahrad Generalife.
5. DEN Volno nebo fakultativní celodenní výlet 
na území Velké Británie do Gibraltaru. Výjezd 
turistickým autobusem na vrchol masivu, odkud 
je vidět pobřeží španělského přístavu Tarify 
a Afriky. Prohlídka jeskyně Sv. Michala a setkání 
s makaky. Volno na nákupy v bezcelní zóně. 

6. DEN Celodenní výlet do Sevilly. Prohlídka 
Španělského náměstí s pavilonem pro výstavu r. 1929, 
nábřeží řeky – Zlatá věž, divadlo, býčí aréna. Přejezd 
do centra města – katedrála s monumentální věží 
Giralda a hrobem K. Kolumba, královský hrad Alcázar, 
okolní židovsko-arabská čtvrť Santa Cruz, radnice.
7. DEN Den volna nebo fakultativní výlet do Rondy. 
Město schované ve vnitrozemí přitahovalo v minulosti 
bandity, ale bylo i domovem býčích zápasů. Prohlídka 
města – býčí aréna, staré město, patrové mosty.
8. DEN Volno do transferu na letiště, odlet. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Malaga –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc, 
7× snídani formou bufetu, 7× večeři formou bufetu 
včetně vody a vína, vstupné do Alhambry (Granada), 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, individuální 
vstupy, jízdu lokálním autobusem do Malagy 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj 4 900 Kč 
celodenní výlet do Gibraltaru 1 600 Kč 
celodenní výlet do Rondy 1 600 Kč 
SLEVY:  
osoba v třílůžkovém pokoji 1 300 Kč 
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 900 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

 Mezquita v Córdobě

  Granada – královská katedrála 
a Alhambra

 Anglické území Gibraltaru

  Ronda, romantické město 
ve skalách

  Katedrála a věž Giralda v Seville

KULTURA A PAMÁTKY

Malaga

Granada

Córdoba

RondaSevilla

Gibraltar

3. 7. 2018 24 990 Kč
21. 9. 2018 23 990 Kč 

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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CENA OD: 23 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Španělsko degustační
EVROPA  ŠPANĚLSKO

1. DEN Odlet z Prahy do Madridu, krátká 
prohlídka a transfer do Valladolid, ubytování. 
2. DEN Dopoledne prohlídka Valladolid – 
katedrála, univerzita s palácem Santa Cruz. 
Poté přejezd do údolí řeky Duero, které je 
známé malebnými vinicemi – ochutnávka. 
3. DEN Dopoledne prohlídka Toro, oblasti proslavené 
produkcí červeného vína. Prohlídka města – krásné 
výhledy na řeku, středověký most, ochutnávka. 
Poté přejezd do Zamory, prohlídka historické části 
města – katedrála, románské kostely. Krátké volno 
na individuální prohlídku nebo ochutnávku tapas 
a poté exkurze do místní výrobny sýra – ochutnávka. 
4. DEN Dopoledne prohlídka Tordesillas – klášter 
Las Claras vzniklý na místě původního královského 
paláce. Pokračování do města Salamanca, 
historického a univerzitního města. Prohlídka – hlavní 
náměstí, katedrály, palác Monterrey. Večer volno 
na individuální procházku nočním městem. 
5. DEN Celodenní výlet do Sierra de Francia. 
Odjezd do Peňa de Francia, jeden z vrcholů pohoří. 

Cestou zastavení ve vesnici La Alberca, kde vedle 
typické architektury uvidíte i místní rukodělnou 
výrobu. Celá tato oblast je díky klimatu vyhlášená 
výrobou iberské šunky a uzenin – ochutnávka. 
6. DEN Dopoledne prohlídka Ávily, historického 
města se zachovalými monumentálními hradbami 
a branami. Ve „Městě kamenů a svatých“ uvidíte 
mnoho románských a gotických kostelů, ale můžete 
se vydat i po stopách svaté Terezy z Ávily. Odpoledne 
přejezd do Segovie, prohlídka – monumentální 
gotická katedrála, římský akvadukt, hrad Alcázar 
na skalním masivu nad městem, židovská čtvrť. 
7. DEN Volno do transferu do Madridu, 
odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Madrid–
Praha, letištní taxy a další poplatky, 6 nocí v hotelu ccc, 
6× snídani, transfery, program, ochutnávky dle programu 
česky mluvícího průvodce po celou dobu programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 9 330 Kč

SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupy,  
spropitné, místní pobytovou taxu (cca 2 € na osobu/noc,  
hrazena přímo v hotelu)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16

  Historické město Ávila/UNESCO

  Gotická katedrála v Segovii

  Ochutnávka vína, sýrů, iberské 
šunky

  Madrid – město galerií 
a vyhlášených restaurací

GASTRONOMIE

1. 6. | 1. 10. 2018 24 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Valladolid

Ávila Madrid

NOVINKA
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CENA OD: 24 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6
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Lisabon – perla Portugalska
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 13 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet z Prahy do Lisabonu, 
transfer z letiště, ubytování, volno. 
2. DEN Městskou dopravou do centra, procházka 
městem s průvodcem. Prohlídka nejstarší čtvrti 
Alfama, jejích typických křivolakých uliček a domů 
s balkony, vyzdobených malovanými kachlíky. Atmosféra 
této části města je opravdu autentická, protože její 
domy jako jedny z mála přečkaly zemětřesení v roce 
1755. Výjezd k zřícenině románského hradu sv. Jiří 
proslulou turistickou tramvají č. 28. Odtud se vám 
naskytnou překrásné výhledy na město včetně pohledu 
na nejdelší most. Odpoledne Belémská věž, symbol 
všech mořeplavců, kteří se u ní loučili před každou 
svou cestou. A klášter sv. Jeronýma, od roku 1983 
pod patronací UNESCO. Večer fakultativní možnost 
typické místní večeře za doprovodu hudby fado.  
3. DEN Fakultativní půldenní výlet autobusem 
s průvodcem. Přejezd do malebného města Sintra, které 
se díky svým palácům a parkům dostalo na seznam 
UNESCO. Toto místo bylo pět set let letním sídlem 
portugalských králů a pro šlechtu se zde uprostřed 

zalesněných vrcholů stavěly honosné vily a surrealistické 
paláce. Prohlídka královského paláce ze 14. století, 
který je hlavní dominantou města. K nejzajímavějším 
exponátům uvnitř paláce patří překrásné malované 
kachle azujelos, sál s erby a Labutí a Stračí sál.
Odpoledne návrat do Lisabonu, volno, fakultativně 
možnost návštěvy největšího oceanária v Evropě. 
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Lisabon –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště –  
hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 3× snídani, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 3 600 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 4 300 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj  9 300 Kč 
večeře s hudbou fado (D2)  1 500 Kč 
půldenní výlet do Sintry (včetně vstupu)  1 450 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, jízdné na místní 
dopravu, individuální vstupy v Lisabonu, městskou 
taxu (hrazena přímo v hotelu, cca 1,5 €/osoba/noc)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Starobylá čtvrť Alfama

 Klášter sv. Jeronýma (UNESCO)

 Královské město Sintra

  Večeře za doprovodu hudby fado

KULTURA A PAMÁTKY

1. 2. | 22. 12. 2018 13 990 Kč 
24. 8. | 28. 9. | 27. 10. 2018 14 990 Kč
20. 3. | 5. 5. | 5. 7. 2018 15 990 Kč
29. 12. 2018 16 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Podmanivé Portugalsko
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 24 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy do Lisabonu, 
transfer z letiště, ubytování na 2 noci. 
2. DEN Dopoledne prohlídka Lisabonu – hrad sv. Jiří, 
stará čtvrť Alfami, přejezd do čtvrti Belém – prohlídka 
kostela v chrámu sv. Jeronýma, zastávka u Belémské 
věže, symbolu portugalských námořních výprav. 
Přejezd do Sintry, jednoho z nejromantičtějších míst 
v zemi. Prohlídka královského paláce. Dojezd do Cabo 
da Roca, nejzápadnějšího cípu pevninské Evropy. 
3. DEN Dopoledne prohlídka Óbidos, opevněné 
vesničky na vrcholcích hor, sevřené středověkými 
hradbami. Přejezd do Nazaré, čarovné malé rybářské 
vesničky. Pokračování do Batalhy – prohlídka gotického 
a manuelského kláštera, jenž má status UNESCO. 
Přejezd do Fátimy, poutního místa, kterým se stala 
po náboženském zjevení v roce 1917. Ubytování. 
4. DEN Přejezd do Porta, prohlídka města, jehož 
historické centrum získalo roku 1996 status UNESCO. 
Na závěr dne přejezd přes jeden z krásných mostů 
přes řeku Duero do Vila Nova de Gaia, plného sklepů 
s portským vínem – ochutnávka. Ubytování na 2 noci.

5. DEN Dopoledne Braga, jedno z nejstarších 
měst v zemi a zároveň náboženská metropole 
s počátky křesťanství ze 6. století a sídlem arcibiskupa 
od 11. do 18. století. Návštěva katedrály. Prohlídka 
kostela Bom Jesus do Monte s krásným výhledem 
na město a slavného poutního místa. Pokračování 
do Ponte de Lima, městečka s řekou Lima, kterou 
římští vojáci považovali za Léthé, řeku zapomnění. 
Odpoledne prohlídka Viana do Castelo, jíž se přezdívá 
„princezna řeky Lima“. Z vrcholu Monte de Santa 
Luzia panoramatický pohled na městečko a přístav. 
Prohlídka města – radnice a kostel Misericórdia 
s překrásnými malovanými dlaždicemi azulejos. 
6. DEN Odjezd do Coimbry, nejkulturnějšího města 
celého Portugalska, které bylo ve 12. století i jeho hlavním 
městem. Dnes je označována za „Oxford Portugalska“. 
Prohlídka katedrály a starobylé univerzity z roku 1290, 
kde je vyhlášená královská knihovna. Pokračování 
do Tomaru, okružní jízda městem a prohlídka další 
památky UNESCO – Convento de Cristo, bývalého 
kláštera templářských rytířů. Přejezd do Estorilu. 

7. DEN Den volna v elegantním letovisku Estoril, 
které se pyšní největším kasinem v Evropě, plážemi 
a golfovou klientelou. V minulosti toto místo lákalo slavné 
a bohaté osobnosti, včetně špionů za 2. sv. války.
8. DEN Volno do transferu na letiště 
v Lisabonu, odlet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Lisabon – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
7 nocí v hotelu ccc, 7× snídani, dopravu moderním 
klimatizovaným autokarem, služby místního průvodce, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER, vstupy 
(hrad sv. Jiří, královský palác Sintra, klášter v Batalze, 
univerzitní knihovna v Coimbře, klášter v Tomaru)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 8 900 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 
individuální vstupy kromě zahrnutých v ceně
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Lisabon, město s neobyčejnou 
atmosférou

  Památky UNESCO – klášter 
Batalha, město Porto, klášter 
Convento de Cristo

  Univerzitní město Coimbra

  Mariánské poutní místo Fátima

  Ochutnávka portského vína

KULTURA A PAMÁTKY

1. 5. | 30. 6. | 22. 9. 2018 24 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Porto

Lisabon

Coimbra

Braga

Cabo da Roca
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Porto

Lisabon

Coimbra

Braga

Cabo da Roca

Portugalsko po vlastní ose
EVROPA  PORTUGALSKO

CENA OD: 13 890 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Přílet do Lisabonu, vyzvednutí 
auta, prohlídka města.
2. DEN Pokračování v prohlídce Lisabonu, 
Sintra – královský palác, Estoril. 
3. DEN Batalha – klášter, mariánské 
poutní místo Fátima. 
4. DEN Porto, prohlídka obou břehů řeky Duero –  
staré památky, sklepy s portským vínem. 
5. DEN Region Minho – město Guimaraes, 
Braga – náboženská metropole. 
6. DEN Aveiro, zvané „Benátky Portugalska“,  
národní park Buscato, Coimbra, město kultury a univerzit.  
7. DEN Alcobaca a slavné hrobky, Nazaré, 
rybářská vesnička. Město Óbidos.
8. DEN Lisabon, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Lisabon – Praha (v optimální knihovací třídě),  
letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc,  
7× snídani, informativní uvítací balíček

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 6 700 Kč
CENA PRONÁJMU AUTA: od 6 900 Kč/pobyt (dle kategorie)
SLEVY:  
1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 500 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
pronájem auta, pohonné hmoty, vstupy
POZNÁMKA: pro zapůjčení auta je nutný 
mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas a kreditní 
karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

  Óbidos, opevněné městečko 
na vrcholcích hor

  Poutní místo Bon Jesu do Monte 
s krásným výhledem na Bragu 

  Vinné sklepy v Portu

FLY & DRIVE

březen 2018 13 890 Kč
duben–říjen 2018 16 790 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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1. DEN Přílet na Madeiru, transfer do hotelu, ubytování. 
2. DEN Půldenní pěší prohlídka hlavního města Funchalu 
s výkladem zakončená návštěvou botanické zahrady.
3. DEN Cesta do vnitrozemí na třetí nejvyšší vrchol 
ostrova Pico do Arieiro (1 818 m). Dále přes Ribeiro 
Frio, přírodní rezervaci a tamní vesničku. Procházka 
podél starší levády (trasa cca 1,5 km) v srdci původního 
vavřínového pralesa Laurissilva. Cesta až na severní 
pobřeží do města Santana, proslulého tradičními 
trojúhelníkovými domky. Oběd v místní restauraci. 
Při návratu cesta k východnímu výběžku Ponta De 
Sao Lourenço, známému barevnými skalami, pouštní 
krajinou a rozbouřeným oceánem. Na trase podél jižního 
pobřeží Machico, druhé nejvýznamnější město Madeiry. 
4. DEN Půldenní pěší výlet podél Levady Do Norte 
kolem zemědělských políček oblasti (vesniček) 
Campanario a Quinta Grande s četnými výhledy 
na jižní pobřeží. Trasa cca 5 km, obtížnost lehká, 
doporučujeme vhodnou obuv a sportovní oblečení. 
Při zpáteční cestě návštěva vinařské společnosti 
s ochutnávkou známého madeirského vína Madeira.  

5. DEN Volný den. Fakultativně možnost zakoupení 
výletů: plavba katamaránem nebo na replice Kolumbovy 
lodi Santa Maria, případně s biology za pozorováním 
delfínů a velryb, ev. pěšího výletu na levády.
6. DEN Po snídani odjezd na západ. První zastávka 
na jednom z nejvyšších mořských útesů světa – Cabo Girão 
(580 m) – s výhledem na Funchal, oblast Câmara de Lobos 
a terasovitá políčka. Pokračování přes přímořské městečko 
Ribeira Brava, kostelík sv. Benedikta. Poté cesta do oblasti 
banánových plantáží a dále na severní pobřeží přes největší 
náhorní plošinu Paúl da Serra. Zastávka i s obědem v Porto 
Moniz. Městečko je jedinečné především díky přírodním 
bazénům s mořskou vodou. Odpoledne kolem oblasti 
s bouřícím oceánem zasvěcené sv. Vincentovi – Sao 
Vicente. Poslední zastávkou je rybářské městečko Câmara 
de Lobos s možností ochutnání tradičních nápojů.
7. DEN Půldenní výlet – vyhlídka Pico dos Barcelos 
nad Funchalem, Eira do Serrado s výhledem 
na pohoří a vesnici jeptišek Curral das Freiras. 
Cestou zpět zastávka v Monte s kostelem, kde je 
pochován Karel I. Habsburský, a s možností vyzkoušet 

montský tobogan – sjezd v proutěných koších 
na lyžích (za poplatek, dle aktuálních podmínek).
8. DEN Volno až do transferu na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, letištní 
taxy a další poplatky, uvedený program, ubytování 
ve vybraných ccc nebo cccc hotelech ve Funchalu 
(na vyžádání), stravování dle výběru (snídaně nebo 
polopenze), česky mluvícího průvodce CK FISCHER, 
vstupy a poplatky (není-li uvedeno jinak) 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
Změna programu vyhrazena! 

Poznávací týden na Madeiře
PORTUGALSKO  MADEIRA

  Poznejte Madeiru zblízka

  Jedinečná příležitost k poznání 
výjimečného ostrova

  Výlet na západní i východní  
část ostrova

  Možnost lodních výletů

PŘÍRODA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

11. 5. | 8. 6. | 17. 8. | 14. 9. 2018

TERMÍNY

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Istanbul – město dvou kontinentů
BLÍZKÝ VÝCHOD  TURECKO

CENA OD: 11 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 4/3

1. DEN Odlet do Istanbulu, ubytování, 
seznámení s okolím hotelu.
2. DEN Dopoledne prohlídka staré části města 
(s průvodcem), během níž uvidíte chrám Boží moudrosti 
(Hagia Sophia), Modrou mešitu, Hipodrom, sultánský 
palác Topkapi, podzemní chrám vytvořený pro 
zásobu vody, tzv. Jerebantskou cisternu, Velký bazar. 
Odpoledne volno na prohlídku interiérů a případnou 
fakultativní návštěvu tureckých lázní hammam. 
3. DEN Individuální volno. Fakultativní možnost výletu 
s obědem do oblasti Bosporu. Tato 31 km dlouhá úžina 
spojuje Černé a Marmarské moře a podle legendy právě 
zde jako první propluli argonauti hledající zlaté rouno. 
Odjezd autobusem z hotelu k Sulejmanově mešitě  
ze 16. st., která je skvostem osmanské 
architektury. Pokračování prohlídkou Rustema 
Paši s nezapomenutelnou vnitřní kachlíkovou 
výzdobou. Poté nalodění a plavba privátní lodí (cca 
1,5 hodiny) po Bosporské úžině, kde uvidíte mnohé 
významné stavby. Vylodění v rybářské vesnici, oběd 

v typické místní hospůdce. Den zakončíte návštěvou 
nejposvátnějšího místa muslimů Eyup. Návrat do hotelu. 
4. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Istanbul – Praha včetně všech příplatků, transfer 
letiště – hotel – letiště, 3 noci v hotelu ccc, 
3× snídani, česky mluvícího průvodce CK FISCHER 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné při fakultativních výletech, vstupy 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj  1 900 Kč 
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj/osoba 3 100 Kč 
hotel cccc – jednolůžkový pokoj/osoba 6 700 Kč 
celodenní výlet do Bosporské úžiny s obědem 1 820 Kč 
SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  800 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Sultánský palác Topkapi s tajemným 
harémem

  Chrám Boží moudrosti – Hagia 
Sophia

  Plavba lodí po Bosporu

  Nakupování na Velkém bazaru

KULTURA A PAMÁTKY

5. 5. | 5. 7. | 27. 9. 2018 11 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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1. DEN Přílet do Antalye, transfer do hotelu, volno.
2. DEN Individuální možnost prohlídky staré části 
Antalye s hradbami a Hadriánovou bránou nebo  
volný den na pláži. Fakultativní možnost výletu  
do Perge – prohlídka zbytků kdysi prosperujícího 
antického města, kde se nacházely největší římské  
lázně v Malé Asii, velké divadlo a stadion pro  
12 000 diváků. Odpoledne přejezd do národního parku, 
procházka k vodopádu Kursunlu. Návrat do hotelu. 
3. DEN Přejezd pohořím Taurus do Konye, 
bývalého hlavního města Seldžuské říše, sídla 
tančících dervišů. Návštěva muzea Mevlana, 
kde je pohřben zakladatel dervišského řádu. 
Ubytování v oblasti Kappadokie na 3 noci.
4. DEN Celodenní prohlídka kraje pohádkových 
komínů, kde vrcholy kopců dosahují výšky až 100 m. 
V poutním městě Göreme, které je pod patronací 
UNESCO, návštěva klášterního komplexu se skalními 
kostely a domy z 11. st. a podzemního města 
Kaymakli, vyhloubeného 5 pater pod zem. Tato oblast 

sloužila obyvatelům jako úkryt před nepřáteli. Večer 
fakultativní možnost představení orientálních tanců.
5. DEN Pokračování v prohlídce přírodních krás 
Kappadokie – návštěva údolí Dove a Derben. Večer 
fakultativní možnost představení tančících dervišů.
6. DEN Přejezd pohořím Taurus zpět na pobřeží, 
zastávka v jednom z nejlépe dochovaných 
seldžuských karavanserájů Sultanhani. 
Dojezd zpět na pobřeží do Antalye. 
7. DEN Prohlídka Antalye, města na břehu 
Levantského moře. Prohlídka staré části města, přístavu 
a typického orientálního tržiště. Možnost výhodných 
nákupů v obchodech s koženým zbožím a šperky.
8. DEN Volno do transferu na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Antalya 
a zpět včetně všech poplatků, 7 nocí v hotelu ccc, 
7× snídani, dopravu moderním klimatizovaným 
autokarem, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 2 900 Kč
7× večeře 3 600 Kč
Perge–Kursunlu (včetně oběda) 1 150 Kč
orientální tance 1 150 Kč
představení tančících dervišů 950 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
POZNÁMKA: na vyžádání je možné týdenní prodloužení  
pobytu na pláži – viz katalog CK FISCHER 
Letní dovolená u moře 2016

Turecko – Kappadokie, země snů
BLÍZKÝ VÝCHOD  TURECKO

CENA OD: 18 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

  Přírodní krásy a kulturní odkaz 
vnitrozemí Malé Asie

  Perge, slavné antické město

  Mystika tajemných dervišů

  Klášterní komplex Göreme 
(UNESCO)

  Odpočinek na pobřeží  
Levantského moře

PŘÍRODA

30. 6. | 27. 9. 2018 18 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Antalya

Konya Göreme
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Okruh po Svaté zemi
BLÍZKÝ VÝCHOD  IZRAEL

1. DEN Odlet z Evropy, přílet na letiště Tel 
Aviv-Ben Gurion, transfer do hotelu na pobřeží 
Středozemního moře. Večeře a nocleh.
2. DEN Přejezd do Caesaria přímořská, 
archeologického města ležící na pobřeží Středozemního 
moře. Zde uvidíte divadlo, hipodrom, akvadukt, které 
se zachovaly z doby římské a byzantské, ale také 
památky z doby křižácké. Poté Haifa, vyhlídka na přístav 
a Baha’iské zahrady (UNESCO). Akko – Akra (UNESCO) – 
v historickém centru tohoto města navštívíte kromě suku 
(tržnice) křižáckou pevnost a uvidíte další nádherná místa.
Večeře a nocleh – oblast Galileje.
3. DEN Plavba lodí po Genezaretském 
jezeře, Capernaum, kterému se také říká Ježíšovo 
město. Navštívíte synagogu a dům sv. Petra. Poté 
Nazaret, kde navštívíte Baziliku zvěstování 
a kostel sv. Josefa. Vaše cesta bude pokračovat 
do horní Galileje, do židovského města Sefad, 
kde se projdete malebnými uličkami plnými galerií 
místních umělců, a navštívíte také navštívíte jednu 
z místních synagog. Město Sefad je jedním ze čtyř 

svatých měst judaismu, které je známé především 
učením Kabala. Večeře a nocleh – oblast Galileje.
4. DEN Ráno začnete výjezdem na Golanské výšiny, 
odkud je krásný výhled do okolí. Také budete mít 
příležitost navštívit jedno z mnoha izraelských vinařství, 
kde ochutnáte velmi kvalitní izraelská vína. Poté 
Jordánským údolím do Jericha, nejníže položeného 
města na světě a jednoho z nejstarších měst na světě, 
pohled na horu Pokušení. Judskou pouští vystoupáte 
až do Jeruzaléma. Dle časových možností výhled na údolí 
Vadi Quelt a večeře a nocleh v Betlémě – na 3 noci. 
5. DEN Dopoledne prohlídka Jeruzaléma 
(UNESCO) – panoramatická vyhlídka z Olivetské 
hory. Getsemanská zahrada s bazilikou Všech 
Národů. Kostel Hrob Panny Marie. Dále 
pak přes údolí Kidron (potok Cedron) výstup 
do zakončení v Chrámě Božího Hrobu – Golgota. 
V odpoledních hodinách navštívíte Betlém s bazilikou 
Narození Páně a bazilikou sv. Kateřiny.
6. DEN V tento den navštívíte v Jeruzalémě muzeum 
holokaustu Yad Va Shem s Židovskou čtvrtí Starého 

města, s Cardem, Menorou a Zdí Nářků. Dalším místem, 
které uvidíte, je autentická velmi zvláštní židovská 
čtvrť Mea Sha’arim, kde nahlédneme do života zdejších 
ortodoxních židů. V Jeruzalémě, v hlavním městě sátu 
Izrael, budete mít možnost vidět další zajímavá místa. 
7. DEN Den, který strávíte v oblasti Mrtvého 
moře. Navštívíte zde pevnost Massada (UNESCO), 
kterou nechal postavit král Herodes a na kterou vás 
pohodlně vyveze lanovka. Dále pak návštěva NP 
Nachal David, oáza v Judské poušti nebo Qumran-
naleziště svitků od Mrtvého moře (výběr dle časových 
možností). Také na vás čeká možnost koupání 
v Mrtvém moři, které si snad každý, kdo tuto 
oblasti navštíví, musí na „vlastní kůži“ vyzkoušet. 
8. DEN Brzy ráno přejezd do Eilaru. V tento den vás 
čeká návštěva Národního parku Coral beach, kde se 
budete moci koupat v průzračné vodě Rudého moře 
a užívat si nezapomenutelného zážitku – pouze pár metrů 
od břehu uvidíte úžasný podmořský svět plný korálů 
a nádherných různobarevných ryb. Tento zážitek můžete 
umocnit tím, že si (za nízký poplatek) zapůjčíte šnorchl 
a potápěčské brýle. Dle časových možností návštěva 
podmořské observatoře, kde suchou nohou vstoupíte 
do podmořského světa. Večeře a nocleh v Eliatu, 2 noci. 
9. DEN Volný program v Eliatu – odpočinek, 
koupání, fakultativní koupání s delfíny nebo plavba 
lodí nebo možnost zakoupení celodenního výletu 
do jordánské Petry (včetně vstupu a oběda). 
10. DEN přejezd z Eilatu přes ojedinělý geologický útvar 
Machtesh Ramon do Tel Avivu. Odlet zpět do Evropy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–Tel 
Aviv–Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště-hotel-letiště, 9 nocí v hoteluccc, 9× snídani, 
9× večeři (formou bufetu), vstupy dle programu 
(včetně ochutnávky vína, lanovky na Massadu, 
plavby lodí po jezeře), česky mluvícího průvodce

  Jeruzalém a Tel Aviv, památky 
UNESCO

  Plavba lodí po Galilejském jezeře

  Golanské výšiny

  Ochutnávka vína

  Koupání v rozličných částech Izraele

KULTURA A PAMÁTKY
Haifa

Tel Aviv
Jaffa

Jeruzalém

Golanské výšiny

Eilat

NOVINKA
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CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

8. 5. | 7. 10. 2018 39 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 7 400 Kč 
jednodenní výlet Petra/Jordánsko 9 700 Kč
SLEVY:  
1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, vstup na pláž u Mrtvého moře 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
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Krásy Izraele
BLÍZKÝ VÝCHOD  IZRAEL

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Evropy, přílet do Tel Avivu, transfer do hotelu.
2. DEN Dopoledne prohlídka Caesarii, kde uvidíte mimo 
jiné divadlo, hipodrom, akvadukt, které se zachovaly z doby 
římské a byzantské, ale také památky z doby křižácké.  
Přejezd do Haify, vyhlídka na přístav a Baha’iské zahrady 
(UNESCO). Akko – Akra (UNESCO) – v historickém 
centru tohoto města navštívíte kromě suku (tržnice) 
a křižáckou pevnost. Večeře a nocleh – oblast Galileje.
3. DEN Dopoledne plavba po Genezaretském 
jezeře, Capernaum, kterému se také říká Ježíšovo 
město, kde navštívíte synagogu a dóm sv. Petra. Poté 
Nazaret, kde navštívíte baziliku Zvěstování a kostel 
sv. Josefa. Vaše cesta bude pokračovat do horní 
Galileje, do židovského města Sefad, kde navštívíte jednu 
z místních synagog. Večeře a nocleh – oblast Galileje.
4. DEN Ráno začneme výjezdem na Golanské 
výšiny, odkud je krásný výhled na okolí. Také budete 
mít příležitost navštívit jedno z mnoha izraelských 
vinařství, kde ochutnáte velmi kvalitní Izraelská vína. 
Poté Jordánským údolím do Jericha, nejníže položeného 
města na světě a jednoho z nejstarších měst na světě, 

pohled na horu Pokušení. Judskou pouští vystoupáme 
až do Jeruzaléma. Večeře a nocleh v Betlémě, 3 noci. 
5. DEN Dopoledne prohlídka Jeruzaléma – 
panoramatická vyhlídka z Olivetské hory. 
Getsemanská zahrada s bazilikou Všech Národů. 
Kostel Hrob Panny Marie. Dále pak přes údolí 
Kidron (potok Cedron) výstup do Starého města, Via 
Dolorosa – křížová cesta procházející přes arabský 
shuk (bazar) zakončená v Chrámě Božího Hrobu – 
Golgota. V odpoledních hodinách navštívíte Betlém 
s bazilikou Narození Páně a bazilikou sv. Kateřiny.
6. DEN V tento den navštívíte v Jeruzalémě muzeum 
holokaustu Yad Va Shem. Židovskou čtvrť Starého 
města s Cardem, Menorou a Zdí Nářků. Další místo, 
které uvidíte je autentická velmi zvláštní židovská 
čtvrť Mea Sha’arim, kde nahlédnete do života zdejších 
ortodoxních židů. V Jeruzalémě, v hlavním městě státu 
Izrael, budete mít možnost vidět další zajímavá místa.
7. DEN Den, který strávíte v oblasti Mrtvého 
moře. Navštívíte pevnost Massada (UNESCO), 
kterou nechal postavit král Herodes a na kterou 

vás pohodlně vyveze lanovka. Dále pak návštěva 
NP Nachal David, oáza v Judské poušti, anebo 
Qumran – naleziště svitků od Mrtvého moře (výběr 
dle časových možností). Také na vás čeká možnost 
koupání v Mrtvém moři, které si snad každý, kdo 
tuto oblasti navštíví, musí na „vlastní kůži“ vyzkoušet. 
8. DEN Dopoledne prohlídka města Tel Aviv 
– Jaffo – projížďka historickým centrem města Tel 
Aviv s nádhernou elektrickou a funkcionalistickou 
architekturou (Bauhaus UNCESCO), dále si prohlédnete 
malebné městečko Jaffo, které je jedním z nejstarších 
přístavních měst na světě (dnes součást města Tel 
Aviv – Jaffo). Poté transport na letiště, odlet do Evropy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Tel 
Aviv – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště – hotel – letiště, 7 nocí v hotelu ccc, 6× snídaně, 
6× večeře, vstupy dle programu (včetně plavby po jezeře 
a lanovky na Massadu), česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 4 600 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, vstup na pláž u Mrtvého moře
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6

  Jeruzalém – posvátné místo pro 
židy, křesťany a muslimy (UNESCO)

   Tel Aviv – krásná pláž a stavby 
ve stylu Bauhaus (UNESCO)

   Antické památky v Caesareji

   Malebné pobřežní město Haifa

   Mrtvé moře

KULTURA A PAMÁTKY

15. 2. | 18. 3. | 3. 6. | 1. 7. | 24. 11. 2018 28 990 Kč
10. 4. | 8. 5. | 24. 5. | 7. 10. |  
21. 10. | 11. 11. 2018 30 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Haifa

Tel Aviv
Jaffa

Jeruzalém
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Libanon – křižovatka civilizací
BLÍZKÝ VÝCHOD  LIBANON

CENA OD: 32 190 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy do Bejrútu.
2. DEN Přílet brzy ráno, transfer do hotelu, 
ubytování. Po krátkém odpočinku a snídani odjezd 
do hlavního města Bejrútu – prohlídka. Staré 
město, národní muzeum s cennými sbírkami 
a nábřeží se skalním obloukem Holubí skály.
3. DEN Dopoledne přejezd do Annaja, vesnice, 
která je slavným poutním místem. Návštěva 
maronitského kláštera, kde je pohřben nejznámější 
svatý Středního východu Šúrbel Machlúf. Pokračování 
do Jrabty, prohlídka kláštera sv. Josefa.
4. DEN Dopoledne přejezd do Sidonu, přístavního 
města, známého svými trhy a zejména pak vodním 
hradem ze 13. st. Odpoledne dojezd do archeologického 
města Tyre, kde si prohlédnete památky fénického 
a římského období včetně zachovalého hipodromu.
5. DEN Tento den strávíte v údolí Bika’a. Dopoledne 
navštívíte město Baalbek, které bylo největší antickou 
lokalitou na celém Blízkém východě a jehož chrámy 
předčily svou monumentalitou i stavby samotného 
Říma. Další zastávkou bude Ksara, centrum 

libanonského vinařství, kde absolvujete degustaci 
místních vyhlášených vín. A poslední zastávka 
bude patřit unikátní umajovské památce Anjar.
6. DEN Dopoledne průjezd okolím Psí řeky 
k monumentální jeskyni Jeita –prohlídka. 
Další zastávkou bude starobylý Byblos. A den 
zakončíte výjezdem lanovkou na kopec Harissa, 
kde se nachází bazilika a socha Panny Marie.
7. DEN Dopoledne odjezd do údolí Kadíša 
na severu Libanonu. Návštěva města Bšaré, rodiště
básníka Chalíla Džibrána. Pokračování 
do oblasti cedrových lesů, kde se v nadmořské 
výšce 2 000 m n. m. nachází i velmi staré, tzv. 
biblické cedry. Cestou zpět do Bejrútu návštěva 
slavného kláštera s jeskyní sv. Antonína.
8. DEN Transfer na letiště, odlet.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Bejrút – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfer 
letiště – hotel – letiště, 7 nocí v hotelu ccc, 
7× polopenzi, vstupy dle programu (národní muzeum, 

vodní hrad Sidon, Tyre, Anjar, Baalbek, Harissa – 
lanovka, Jeita, cedrový háj, Džibránovo mauzoleum), 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, vstupní vízum (18 USD) 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj  6 300 Kč 
SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob  2 800 Kč
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
POZNÁMKA: v cestovním pase nesmí 
být razítko z izraelské hranice

  Památky UNESCO – Anjar, Kadíša

  Baalat Gebal a obeliskový chrám 
v Baalbeku

   Zázrak přírody – patrové jeskyně 
Jeita

  Světově proslulá kuchyně

KULTURA A PAMÁTKY

4. 7. | 1. 9. 2018 32 190 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

NOVINKA
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1. DEN Odlet do Oujdy, transfer do Fezu,  
ubytování, večeře.
2. DEN Fez – celodenní prohlídka nejstaršího 
královského města, procházka medinou (mešita 
Karawin, medresa Bú Inania, brána Báb Bú 
Džulúd, koželužny) a židovskou čtvrtí Mellah se 
zastávkou u královského paláce, panoramatická 
vyhlídka na město, keramické dílny. Večeře, nocleh.
3. DEN V poledne odjezd do Chefchaouen, města 
na úpatí pohoří Ríf, kam ještě před téměř 100 lety 
směli jen muslimové. Procházka přes náměstí Uta 
Hammam a klikatými uličkami historického centra, které 
je známé domy natřenými modrobíle. Večeře, nocleh.
4. DEN Po snídani odjezd se zastávkou v Tetouanu, 
bývalém hlavním městě španělského protektorátu, 
do Tangeru – prohlídka mediny, kasby, 
koloniální čtvrti. Návštěva Heraklových jeskyní 
a mysu Spartel. Večeře a nocleh v Tangeru.
5. DEN Po snídani odjezd do královského a hlavního 
města Rabat, prohlídka mauzolea Mohameda 
V., Hassanovy věže, areálu královského paláce, 

bývalé římské osady Chella a pozdějšího pohřebiště 
dynastie Merinovců, procházka po kasbě Udajovců 
s andaluskou zahradou. Večeře, nocleh. 
6. DEN Po snídani odjezd do dalšího královského 
města Meknés, sídla megalomanského panovníka 
Múlaje Ismaila. Prohlídka sultánova mauzolea, 
brány Báb Mansúr, náměstí El Hadim, medresy 
a sýpek. Dále prohlídka vykopávek římského města 
Volubilis s dochovanými mozaikami, ulicemi, lisy 
na olivový olej a základy domů. Na závěr procházka 
posvátným městečkem Moulay Idrsiss, kde se 
nachází hrobka stejnojmenného prvního marockého 
panovníka a také jediný minaret válcovitého 
tvaru v zemi. Večeře a nocleh v Meknés. 
7. DEN Přejezd do Saidie, odpoledne volno.
8. DEN Odlet nebo přejezd do hotelu k pobytu v Saidii.

CENA ZAHRNUJE: nocleh v hotelu cccc (místní 
klasifikace), dvoulůžkový pokoj a polopenzi
Fes hotel Barcelo nebo jemu podobný
Chefchaouen hotel Parador nebo jemu podobný

Tanger hotel Kenzi Solazur nebo jemu podobný
Rabat hotel Helnan chellah nebo jemu podobný.
Meknès hotel Transatlantique nebo jemu podobný,  
transport v luxusním klimatizovaném mikrobuse 
s profesionálním řidičem, služby česky mluvícího 
delegáta, který bude k dispozici během celého 
okruhu, všechny placené vstupy uvedené 
v programu, všechny povinné taxy 
CENA NEZAHRNUJE: všechny další výdaje, 
které nejsou zmíněny v programu (nápoje, 
osobní útrata), spropitné, cestovní pojištění 

Maroko – okruh z Oujdy
AFRIKA  MAROKO

  Ideální možnost zkombinovat 
pobytovou a poznávací dovolenou

  Nadchne všechny milovníky 
architektonických památek a krásné 
přírody severního Maroka

  Tento okruh nenabízí  
žádná jiná CK

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

20. 6. – 27. 6. | 27. 9. – 3. 10. 2018  22 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

NOVINKA



71Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 184–185

M
A

R
O

K
O

CENA OD: 22 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/9
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Okuste s námi to nejlepší z exotických zemí. 
Provedeme vás místy, o kterých se vám ani 
nesnilo. O místních krásách, památkách i zvycích 
vám povypráví průvodce, který danou lokalitu zná 
jako své boty, a tak si o dané destinaci budete 
moci udělat nejlepší a hlavně pravdivý a reálný 
obrázek. Vydejte se s námi za zážitky, na které se 
nezapomíná!

CHARAKTERISTIKA
Cestujete-li do vzdálených krajin, je třeba počítat s tím, že navštívíte místa, kde je odlišná 
mentalita místních obyvatel, kultura i jiná pravidla a zvyky. Liší se samozřejmě i čas, 
podnebí a prostředí. Každá země, obzvlášť exotická, je originální, a to je na poznávání 
světa to nejkrásnější. 
Pokud preferujete cestování po památkách, doporučujeme Čínu, Kambodžu nebo Jiho-
africkou republiku. Jestli chcete spojit výlety také s odpočinkem, skvělou volbou jsou 
poznávací okruhy na Kubě, Filipínách nebo v Thajsku. Zvažujete svou první exotickou 
dovolenou a máte obavy z velmi rozdílného klimatu nebo kultury? Dobrým řešením jsou 
USA nebo Kanada. Naopak skutečnou exotiku najdete například v Ugandě, na Madagas-
karu nebo v Indii. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Dubaj nebo Omán nejsou pouze plážové destinace. Nabízejí celou řadu možností k obje-
vování a výletům. Podívejte se do naší nabídky a zjistíte, že o zážitky v těchto zemích 
není nouze. Netradičním a velmi zajímavým poznávacím zájezdem je také plavba po Nilu. 
Nebo vás láká Indie? Představíme vám ji v plné kráse a zavedeme vás na ta nejatraktiv-
nější místa. Divoká příroda a safari jsou úchvatná v Keni. Pohostinnost, vynikající kuchyně 
a dobrodružné výlety na vás čekají v Thajsku, ve Vietnamu či na Filipínách. Temperament 
Karibiku a Střední Ameriky poznáte při návštěvě Kuby, Barmy nebo Mexika. Tajuplné  
orientální kultury najdete v Kambodži nebo na Bali. Svobodu „on the road“ nemůžete lépe 

okusit jinde než v USA nebo Kanadě. Specialitou jsou pak exkluzivní zážitky jako jízda 
po Réunionu na harleyi nebo pobyt na Tahiti. A nesmíme zapomenout ani na novinky 
v naší nabídce, a těmi je poznávací okruhy v Panamě nebo Guatemale v Jižní Americe. 

PRAKTICKÉ TIPY
Nenechte si ujít nákupy a ochutnávky místních pokrmů. Věděli jste třeba, že z Číny si 
můžete odvézt perly všech barev a velikostí? Nebo že tropické ovoce má mnohonásobně 
lepší chuť tam, kde vyrostlo? Ve Spojených státech nakoupíte kvalitní oblečení za pár 
korun. Každá země má své kvality a určitě se vyplatí okusit maximum přímo v místě 
a přivézt si i něco pěkného domů.

Za exotikou po nejkrásnějších místech naší Země 

TO NEJLEPŠÍ – VÝBĚR NAŠICH TIPŮ

 Oblíbená kombinace koupání a poznávání ve ve Vietnamu

 Nepoznaná exotika Panamy

   Safari v Keni a Tanzanii
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INDIE  Nejkrásnější pohřební areál světa – Taj Mahal (patronace UNESCO).  
SRÍ LANKA  Slon, mystické zvíře jihovýchodní Asie, u skalního komplexu 
Sigiria. KAMBODŽA  Západ slunce nad rýžovými poli, které lemují jezero a řeku 
Tonle Sap. IRÁN  Tajemná země protkaná panenskou přírodou a stavebními 
památkami. Páteční mešita Yazd. MADAGASKAR  Místo, kde můžete poznávat 
města, malebnou přírodu, koupat se a potápět, pozorovat velryby. Lemur.  
VIETNAM  Rýžová pole, která jsou typické pro země jihovýchodní Asie a jejichž 
škála zelené barvy se nikdy neomrzí.
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Dubaj a Írán
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A ÍRÁN

1. DEN Odlet z Prahy v ranních hodinách, přílet 
do Teheránu, ubytování v hotelu, nocleh. Pro vstup 
do Íránu je vyžadováno velmi striktní oblečení, 
o pravidlech se informujte u prodejce zájezdu.
2. DEN Snídaně v hotelu. Celodenní prohlídka 
Teheránu, který je rozdělen na severní a jižní část 
oddělené 20 km dlouhou ulicí Valiasr. Návštěva Národního 
muzea, paláce Golestan, Grand bazaru, muzea koberců 
a klenotů. Večeře a nocleh v hotelu v Teheránu. 
3. DEN Snídaně v hotelu. V ranních hodinách odlet do 
Isfahánu, který je považován za perlu měst islámského 
světa a je zapsán na seznamu světového dědictví 
UNESCO. Prohlídka města vás zavede na slavné druhé 
největší náměstí světa Nakš-e-Jahan, navštívíte Imámovu 
mešitu a mešitu šejka Loftollaha, palác Ali Qapu, palác 
Chehelsotoon se 40 sloupy. Den zakončíte na Gheysarieyh 
bazaru. Ubytování a večeře v hotelu v Isfahánu.
4. DEN Snídaně v hotelu. Pokračování prohlídky 
města – katedrála Vank v arménské části města, mešita 
Jameh a věž Pigeon. Ve večerních hodinách odlet 
z Isfahánu do Dubaje. Ubytování v hotelu v Dubaji

5.–7. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno v Dubaji, 
možnost nákupů, koupání, poznání staré a nové části 
města. Možnost zakoupení fakultativních výletů v češtině.

Výlet Nezapomenutelná Dubaj
Plavba po Marině, návštěva nejvyšší budovy 
světa Burj Khalifa, kde ze 124. patra spatříte 
nejrychleji rostoucí metropoli světa.
 
8. DEN Odlet z Dubaje, návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Teherán – Isfahán – Dubaj – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 2 noc v cccc hotelu s polopenzí v Teheránu, 
1 noc v cccc hotelu s polopenzí v Isfahánu, 3 noci 
v ccc hotelu se snídaní v Dubaji, všechny transfery, 
služby anglicky mluvícího průvodce v Teheránu 
a Isfahánu a česky mluvícího průvodce v Dubaji
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj na vyžádání
večeře v Dubaji 1 600 Kč

možnost připlatit si ubytování  
ve cccc nebo ccccc v hotelu v Dubaji na vyžádání
výlet Nezapomenutelná Dubaj od 2 890 Kč/osoba
výlet Dubaj City Tour od 990 Kč/osoba 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
víza do Íránu 1 500 Kč/osoba
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Teherán – íránská metropole

  Muzeum klenotů s největším 
neopracovaným diamantem světa

  Isfahán – okouzlující náměstí  
Nakš-e-Jahan zapsané v UNESCO

  Mešita šejka Loftollaha s mozaikami 
a palác Chehelsotoon

  Rezidence sultána Qaboose 
v Muscatu

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně od 48 990 Kč
(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Isfahán

Teherán

Dubaj

Írán

SAE
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CENA OD: 48 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Dubaj a Ras Al Khaimah
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1. DEN Odlet z Prahy, transfer 
do hotelu v Dubaji, nocleh.
2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 
prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 
Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se 
projeďte nadzemní dráhou z The Walk k hotelu 
Atlantis na umělém poloostrově The Palm.
Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní 
výlet Nezapomenutelná Dubaj v doprovodu česky 
mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).
3. DEN Transfer do emirátu Ras Al Khaimah,  
ubytování v hotelu. 
4.–7. DEN Pobyt v Ras Al Khaimah v hotelu 
u pláže. Možnost zakoupit fakultativní výlety.
8. DEN Návrat zpět do Prahy.

Nezapomenutelná Dubaj
V Dubai Marině se nalodíte na klasickou arabskou 
plachetnici dhow a vyplujete mezi mrakodrapy. Cestou 
do centra se zastavíte u nejluxusnějšího hotelu 
světa Burj Al Arab a nevynecháte ani hotel Atlantis. 

Navštívíte nejvyšší budovu světa Burj Khalifa, kde 
vás nejrychlejší výtah na světě během pár vteřin 
vyveze do 124. patra, odkud budete mít Dubaj jako 
na dlani. Za typickou arabskou atmosférou a nákupy 
vyrazíte na Souk Al Bahar. Po setmění zažijete 
nezapomenutelnou show tančících a zpívajících fontán.

Jeep Safari
Při divoké jízdě pouští se nezapomeňte na chvilku 
zastavit, rozhlédnout se kolem sebe a pozorovat 
romantický západ slunce, až se nad vámi pomalu 
objeví obloha plná hvězd. V beduínském obydlí vás 
čeká grilování i místní speciality a břišní tanečnice 
vám představí orientální tance. Můžete také vyzkoušet 
další z místních zvyklostí – malování henou na tělo. 
V rytmu hudby se ještě projedete pouští na hřbetě 
velblouda a na závěr si můžete dopřát vodní dýmku.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Dubaj – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
2 noci v hotelu cccc v Dubaji, 2× snídani, 5 nocí 

v hotelu ccccc v Ras Al Khaimah, 5× program 
all inclusive, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
Nezapomenutelná Dubaj od 2 750 Kč
Jeep Safari od 1 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

  Navštivte luxusní Dubaj s jejími 
architektonickými skvosty

  Rozhlédněte se z nejvyšší budovy 
světa Burj Khalifa

  Užijte si relaxaci u moře v klidném  
Ras Al Khaimah

  Vyrazte na výlet terénními vozy 
do pouště a vžijte se do pocitu 
účastníků rallye Dakar

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 23 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Dubaj

Ras Al Khaimah
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CENA OD: 23 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Dubaj a Abú Dhabi
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy, transfer do hotelu v Dubaji, nocleh.
2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 
prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 
Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se projeďte 
nadzemní dráhou z The Walk k hotelu Atlantis 
na umělém poloostrově The Palm. Můžete si také 
zakoupit fakultativní půldenní výlety Nezapomenutelná 
Dubaj nebo Dubaj City Tour v doprovodu česky 
mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).
3. DEN Transfer do Abú Dhabi, ubytování v hotelu. 
4.–7. DEN Pobyt v Abú Dhabi v hotelu u pláže. 
Možnost individuální prohlídky Abú Dhabi s Velkou mešitou 
šejka Zayeda postavenou z bílého mramoru, hlavní 
třídou Abú Dhabi Corniche, luxusním hotelem Emirates 
Palace a umělým ostrovem Yas Island se zábavním 
parkem Ferrari World a aquaparkem Yas Waterworld.  
8. DEN Návrat zpět do Prahy.

Dubaj City Tour
Čeká vás návštěva muzea, kde se seznámíte 
s historií této oblasti a se zajímavostmi o lovu perel, 

o pirátech a nahlédnete rovněž do beduínských 
obydlí. Nezapomeňte také naslouchat svolávání 
z mešit k modlitbě. V Dubajském zálivu nasednete 
na loď Abra, která vás převeze na typický arabský 
trh se zlatem a kořením. Na trhu se zlatem vybírejte 
ty nejkrásnější šperky, ale o ceně určitě smlouvejte. 
Rozmanité vůně vás nalákají na trh s kořením,
kde nakoupíte čerstvou vanilku, šafrán 
a samozřejmě výtečné arabské datle.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Dubaj – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
2 noci v hotelu ccccc v Dubaji, 2× snídani, 5 nocí  
v hotelu ccccc v Abú Dhabi, 5× polopenzi, služby  
česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
Dubaj City Tour od 990 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

  Fascinující Dubaj – jedna z nejrychleji 
rostoucích metropolí světa

  Vychutnejte si panoramatický výhled 
z nejvyšší budovy světa Burj Khalifa

  Koupání v průzračném moři 

  Abú Dhabi – nejbohatší  
a největší emirát 

  Velká mešita šejka Zayeda

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně (na vyžádání) od 28 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Dubaj

Abú Dhabi
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Tajemná Persie
BLÍZKÝ VÝCHOD  ÍRÁN

CENA OD: 54 790 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

1. DEN Odlet z Prahy do Teheránu.
2. DEN Brzký ranní přílet do Teheránu, transfer do hotelu, 
krátké volno. Následně celodenní prohlídka hlavního 
města země – národní archeologické muzeum, Šáhovy 
paláce, monumentální věž Svobody zvaná Azadi Tower. 
3. DEN Pokračování do červené vesnice Abyaneh 
a do centra perské civilizace Kašanu, návštěva historické 
zahrady Fin, komplexu Agha Bozorg s madrásou a typického 
starobylého perského domu Borodžerdí s překrásnou 
vnitřní výzdobou. Dojezd do Isfahánu, ubytování. 
4. DEN Celodenní prohlídka věnovaná nejhezčímu 
íránskému městu, které je právem na seznamu UNESCO. 
Návštěva slavného náměstí Nakš-e-Jahan,  
které je druhým největším na světě. Je lemováno 
stěnami s arkádami a jeho dominantou je 
Imámova mešita. Pokračovat budete prohlídkou 
mešity šejka Lotfoláha s krásnými mozaikami, 
trhu Gheisarieh a paláce Chehel Sotoon. 
5. DEN Pokračování v prohlídce města – katedrála 
Vank, páteční mešita ukrytá v odlehlých částech 
městského bazaru, historické mosty přes řeku Zayandeh. 

6. DEN Přejezd do Yazdu, města s největším 
počtem minaretů v zemi. Cestou zastávka ve městě 
výroby koberců – Nain. Prohlídka antropologického 
muzea, starobylé páteční mešity a centra města. 
7. DEN Celodenní prohlídka Yazdu, města, kde se 
nachází řada zoroastriánských chrámů s věčným 
posvátným ohněm – v nejstarším z nich hoří  
od r. 470 n. l. Prohlídka Věží mlčení, kam vyznavači 
ohně přinášeli své mrtvé, aby je nechali sežrat dravými 
ptáky, chrámu Ataškadeh, kde jsou malby proroka 
Zarathuštry, zahrady Dowlat Abad, páteční mešity.
8. DEN Přejezd do Šírázu, cestou zastávka 
ve vesnici Abar Kouh a v Pasargadu, kde je hrobka 
zakladatele perské říše Kyra Velikého (UNESCO). 
9. DEN Celodenní prohlídka Šírázu, 
města zahrad. Komplex Vakil – mešita, 
lázně a bazar, zahrada Narenjestan.
10. DEN Výlet do archeologického areálu 
Persepolis (UNESCO), bývalého hlavního města 
Achajmenovské říše založeného Dariem Velikým 
roku 522 př. n. l. Dále prohlídka Nákš-e-Rostám, 

kde se nacházejí hrobky perských králů a starobylé 
reliéfy. Návrat do Šírázu, zastávka u Korálové brány, 
prohlídka zahrady Eram (UNESCO) a mauzolea 
slavných rodáků – básníků Háfeze a Sádího. 
11. DEN Volno do transferu na letiště,  
odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Teherán, Šíráz – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
10 nocí v hotelu ccc/cccc (první a poslední noc 
neplnohodnotná), 8× snídani, dopravu klimatizovaným 
minibusem, vstupy dle programu, 2 lahve vody/osoba/den,  
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 8 700 Kč
9× večeře 5 060 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné,  
vízum (2 000 Kč)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
POZNÁMKA: přílet je brzy ráno (D2), v ceně je ubytování 
a snídaně po příletu; odlet je brzy ráno (D11), v ceně je 
ubytování bez snídaně do transferu na letiště; v cestovním 
pase (jediná možná varianta je biometrický pas) nesmí 
být razítko z izraelských hraničních přechodů; ženy 
musí během zájezdu nosit šátek a nepřiléhavý oděv

  Pohádkové město Isfahán

  Nain a starobylý akvadukt

  Yazd a větrné věže, tzv. badgiry

  Archeologický areál Persepolis

  Poutní místo Šíráz

KULTURA A PAMÁTKY

Teherán

Isfahán

Kašan

Yazd

Persepolis

29. 4. | 27. 10. 2018 54 790 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Šíráz
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1. DEN Odlet z Prahy, transfer do hotelu v Dubaji, nocleh.
2. DEN Snídaně v hotelu. Volný den v Dubaji, možnost 
individuální prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall 
of Emirates. Projděte se po tradičních trzích ve staré 
Dubaji. Navštivte Palmový list a jeden z nejznámějších 
vodních parků světa Aquaventure. Plavba v Marině 
v podvečerních hodinách je příjemným zakončením dne.
Klienti si mohou také zakoupit fakultativní celodenní 
výlet Nezapomenutelná Dubaj, vstupenky 
do Ski Dubai nebo výlet do Abú Dhabi.
3. DEN Snídaně v hotelu. Odlet do Muscatu, 
ubytování v hotelu, individuální volno. 
4.–7. DEN Snídaně v hotelu. Pobyt 
v Muscatu s individuálním programem. 
Možnost zakoupit fakultativní výlety:

Pouštní pevnosti a vádí
Celodenní výlet do historického města Nizwa, které 
bývalo v 6. a 7. století hlavním městem Ománu, 
a jeho okolí. Nachází se zde pevnost, mešita 
a tradiční trhy s keramikou, zemědělskými

plodinami a zvířaty. Navštívíte také pevnost v Bahle, 
která leží v rozlehlém vádí. Bahla je zapsána na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Poslední zastávkou bude 
pevnost Jabrin. Cena výletu zahrnuje oběd formou pikniku.

Poušť Wahabi
Unikátní příležitost zažít jednu z nejkrásnějších pouští 
Arabského poloostrova. Nekonečná poušť, dlouhé 
písečné duny vysoké až 100 metrů se rozprostírají 
do délky 200 km. Uvidíte malá beduínská obydlí, 
velbloudy směřující přes poušť. Wadi Beni Khaled 
vás překvapí rozlehlostí vodní plochy, zavlažovacími 
kanály a zelenou vegetací. Poslední zastávkou bude 
město Ibra, jedno z nejstarších měst v Ománu, jež 
v minulosti proslulo vzdělaností a uměním. Cena 
celodenního výletu zahrnuje oběd formou pikniku.

8. DEN Odlet z Muscatu, návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 
Salalah – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
2 noci v ccc hotelu se snídaní v Dubaji, 5 
nocí v ccc hotelech s polopenzí v Muscatu, 
služby česky mluvícího průvodce v Dubaji
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj cena na vyžádání
večeře cena na vyžádání
ubytování v hotelu cccc nebo ccccc cena na vyžádání
celodenní výlet do pouště Wahabi 5 890 Kč/osoba
ománský Grand Canyon a oáza Ghul 5 890 Kč/osoba
výlet Nezapomenutelná Dubaj od 2 800 Kč/osoba
Ski Dubai od 1 300 Kč/osoba
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum do Ománu (20 OMR)
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Dubaj a Omán - Muscat
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

celoročně od 28 990 Kč
(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Dubaj

Muscat  Dynamická, kosmopolitní Dubaj 
v kontrastu s historickým Muscatem

  Zalyžujte si v pouštní Dubaji

  Zažijte atmosféru noční plavby 
po Creeku typickou lodí dhow

  Královská opera v Muscatu je perlou 
kultury Arabského poloostrova

  Vládní čtvrť s rezidencí sultána 
Qaboose ve starém Muscatu

RELAX A POZNÁNÍ
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1. DEN Odlet z Prahy, transfer 
do hotelu v Dubaji, nocleh.
2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 
prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 
Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se 
projeďte nadzemní dráhou z The Walk k hotelu 
Atlantis na umělém poloostrově The Palm.
Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní 
výlet Nezapomenutelná Dubaj v doprovodu 
česky mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).
3. DEN Odlet do Salalah, ubytování v hotelu. 
4.–8. DEN Pobyt v Salalah s možností 
zakoupit fakultativní výlety:

Pláže a hory Salalah
Celodenní výlet za krásami východního i západního 
Salalah. Navštívíme rybářskou vesnici Taqah a staré 
ruiny Sumharam. Prozkoumáme původní hlavní město 
regionu Dhofár – Mirbat, které je dnes kouzelným 
rybářským městečkem. Poslední zastávkou ve východní 
části oblasti budou horské prameny Ayn Razat. 

Následuje zastávka u hrobky proroka Joba. Poslední 
zastávkou bude jedna z nejkrásnějších pláží Mughsayl, 
která je 4 km dlouhá a lemovaná bizarními vápencovými 
skálami a tzv. suflérkami – otvory, kterými tryská mořská 
voda. Cena výletu zahrnuje oběd formou pikniku. 

Salalah City Tour
Půldenní výlet za poznáním města Salalah s návštěvou 
muzea a zřícenin starodávného přístavu, dnes 
archeologického parku Al Balid, pro seznámení 
se s historií lokality, dějinami místních měst 
i zajímavostmi kraje kadidla. Následuje jízda přes 
ovocné plantáže s krátkou zastávkou. Dále uvidíte 
působivou mešitu sultána Qaboose, oficiální palác 
Jeho Výsosti sultána (Al Husn Palace) a tradiční 
trh Haffah Souk s možností nákupu suvenýrů.

9. DEN Návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –  
Salalah – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
2 noci v hotelu ccc v Dubaji, 2× snídani, 
6 nocí v hotelech ccc v Salalah, 6× polopenzi, 
služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj cena na vyžádání
večeře cena na vyžádání
výlet Nezapomenutelná Dubaj od 2 800 Kč/osoba
Ski Dubai od 1 300 Kč/osoba 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum do Ománu (20 OMR)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
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Dubaj a Omán – Salalah
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/7

celoročně od 28 990 Kč
(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Dubaj

Salalah

  Užijte si pobyt v supermoderní Dubaji

  Vystoupejte na nejvyšší budovu 
světa Burj Khalifa

  Projděte se tradičními souky 
v nejstarší části Dubaje v Bur Dubai

  Užijte si nekonečné procházky 
na plážích a relaxaci u břehů 
Indického oceánu

  Salalah – město parfémů

RELAX A POZNÁNÍ
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Muscat a středověké pevnosti
BLÍZKÝ VÝCHOD  OMÁN

celoročně od 34 490 Kč
(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Nizwa

Muscat

Bahla

NakhlRustaq Fort

1. DEN Odlet z Prahy do Muscatu.
2. DEN Přílet do Muscatu, transfer do ccc hotelu 
v centru Muscatu, volný den, možnost individuálního 
volna, prohlídky města nebo koupání na veřejné pláži, 
případně na hotelové pláži dle kategorie hotelu.
3. DEN Snídaně v hotelu, odjezd na prohlídku Muscatu. 
Muscat je složen z několika městských částí, jež jsou 
odděleny pásy hor procházejícími napříč městem. 
Návštěva mešity sultána Qaboose, která je největší 
v Ománu. Projdete okouzlujícím nejstarším trhem ve městě 
Mutrah Souk, procházka bude pokračovat po promenádě 
Corniche s řadou typických kaváren. Další zastávkou 
bude vládní čtvrť, kde uvidíte vládní budovy a palác 
sultána Qaboose, který je oficiální rezidencí hlavy státu. 
4. DEN Snídaně v hotelu. Odjezd do města 
Nizwa, které bývalo v 6. a 7. století hlavním městem 
Ománu. Nachází se zde středověká pevnost, mešita 
a trhy s místní keramikou, tradičními zemědělskými 
nástroji a domácími zvířaty. Dále navštívíte pevnost 
v Bahle, která leží v rozlehlém vádí zavlažovaném 
typickými vodními fajaly. Bahla je zapsána na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Program zahrnuje oběd 
formou pikniku. Návrat zpět do hotelu v Muscatu.
5. DEN Po snídani odjezd do Rustaq Fort, návštěva 
islámské pevnosti. Navštívíte Nakhl s jeho legendárním 
opevněním ze 17. století a pouštními minerálními 
termálními prameny. Návrat zpět do hotelu v Muscatu.
6.–8. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno,  
možnost fakultativních výletů, nákupů 
nebo koupání na veřejné pláži, případně 
na hotelové pláži dle kategorie hotelu.
9. DEN Odlet z Muscatu zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Muscat – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v ccc hotelech 
se snídaní, vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným 
mikrobusem, služby anglicky hovořícího průvodce, 
u skupin 8 a více osob česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj cena na vyžádání
večeře cena na vyžádání
ubytování v hotelu cccc nebo ccccc cena na vyžádání

celodenní výlet do pouště Wahabi 5 890 Kč/osoba
ománský Grand Canyon a oáza Ghul 5 890 Kč/osoba
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum do Ománu (20 OMR)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Úžasná atmosféra arabských trhů

  Nejkrásnější budova opery 
na Arabském poloostrově

  Okouzlující krajina kombinující 
nehostinnou poušť a úrodná zelená 
vádí

  Středověké pevnosti v pouštních 
městech Nizwa, Bahla a Nakhl

RELAX A POZNÁNÍ
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CENA OD: 34 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8
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1. DEN Odlet z Prahy, přílet do Salalah, 
transfer do ccc hotelu, ubytování a nocleh.
2. DEN Snídaně v hotelu, odjezd na prohlídku 
Salalah. Návštěva archeologického parku Al Balid 
a starověkého přístavu. Seznámení s historií města 
a kraje kadidla. Kadidlo je po ropě nejdůležitějším 
exportním artiklem Ománu. Prohlídka mešity 
sultána Qaboose a zastavení na arabském trhu 
Al Haffa Souk s možností nákupu suvenýrů. 
3. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno, možnost 
fakultativních výletů, nákupů nebo koupání na veřejné 
pláži, případně na hotelové pláži dle kategorie hotelu. 
4. DEN Snídaně v hotelu. Výlet na východ města 
Salalah spojený s návštěvou pevnosti Taqah. 
Prohlídka starověkých ruin Sumharam, místa 
královny ze Sáby. Prozkoumáte rybářské městečko 
Mirbat, které bylo v minulosti hlavním městem 
provincie Dhofár a také důležitým obchodním 
přístavem na cestě z Persie do Evropy. 

5. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno, možnost 
fakultativních výletů, nákupů nebo koupání na veřejné 
pláži, případně na hotelové pláži dle kategorie hotelu.
6. DEN Snídaně v hotelu. Půldenní výlet na západ 
od města Salalah do pouště a na pláže Indického 
oceánu. Navštívíte horské prameny Ayn Razat, 
ochutnáte velbloudí maso a mléko. Budete fascinováni 
horskou krajinou a jednou z nejkrásnějších pláží 
v Ománu – Mughsayl. Na konci pláže budete pozorovat 
bizarní vápencové skály a tzv. suflérky – otvory, 
kterými tryská mořská voda při vysokém příboji.
7. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno, 
možnost fakultativních výletů, nákupů nebo 
koupání na veřejné pláži, případně na hotelové 
pláži dle kategorie hotelu, odlet ze Salalah.
8. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Salalah – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, 8 nocí v ccc hotelech 
se snídaní, vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným 
mikrobusem, služby česky hovořícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj cena na vyžádání
večeře cena na vyžádání
ubytování v hotelu cccc nebo ccccc cena na vyžádání
noc v poušti spojená s návštěvou  
beduínské vesnice 4 490 Kč/osoba
pozorování delfínů 2 490 Kč/osoba 
rybaření na otevřeném moři 2 790 Kč/osoba 
Jebel Safari džípem 2 990 Kč/osoba 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum do Ománu (20 OMR), fakultativní výlety 
během pobytu v Ománu, osobní výdaje
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Salalah – město parfémů s věčnou 
vůní kadidla

  Oázy v Salalah – palmy a exotické 
ovoce

  Odpočinek a relaxace na březích 
Indického oceánu

  Nejznámější pláž Mughsayl v oblasti 
s mořskými suflérkami

RELAX A POZNÁNÍ
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Malý okruh Salalah s relaxací u moře
BLÍZKÝ VÝCHOD  OMÁN

celoročně od 29 990 Kč
(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Ayn Arzat

Salalah

Mughsayl

Mirbat
Taqah

Omán

Arabské moře
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CENA OD: 29 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/7
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Malý okruh Srí Lankou
ASIE  SRÍ LANKA

CENA OD: 36 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9

1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.
2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer 
do Pinnewaly se sloním sirotčincem. 
Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun 
do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.
3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 
s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 
postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 
v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.
4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 
historicky druhého hlavního města, s návštěvou 
archeologického naleziště se sochou ležícího 
Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 
v národním parku Minneriya – domov divokých 
slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 
(sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.
5. DEN  Odjezd ze Sigiriye na pobřeží, 
ubytování v hotelu u moře dle výběru.
6.–11. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 
pokoje v 11:00, večer transfer na letiště.

12. DEN V brzkých ranních hodinách odlet 
z Kolomba do Prahy, odpoledne přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 
Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní 
taxy a další poplatky, 3 noci v hotelu ccc během 
okruhu, 6 nocí na pobřeží v hotelu Koggala Beach, 
9× polopenzi, přepravu klimatizovaným vozem, služby 
česky mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu
CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku 
(35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,
ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 
průvodcům, řidičům, nosičům
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Skalní pevnost Sigiriya

  Sloní sirotčinec Pinnewala

  Národní park Minneriya 

  Okruh vhodný pro základní 
seznámení se Srí Lankou

  Garance českého průvodce již  
od 2 účastníků

PŘÍRODA

celoročně (na vyžádání) od 36 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo

Kolombo
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1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer 
do Pinnewaly se sloním sirotčincem. 
Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun 
do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.
3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 
s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 
postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 
v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.
4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 
historicky druhého hlavního města, s návštěvou 
archeologického naleziště se sochou ležícího 
Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 
v národním parku Minneriya – domov divokých 
slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 
(sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.
5. DEN Odjezd do Kandy, cestou zastávka 
v zahradě s kořením. Poté prohlídka města Kandy – 
včetně prohlídky posvátného chrámu Buddhova 
zubu, kde se nachází jeden ze čtyř zubů, které 

se našly po spálení ostatků Buddhy, následně 
Královská botanická zahrada Peradeniya. 
Ubytování v hotelu.
6. DEN Ráno po snídani odjezd vlakem do oblasti 
čajových plantáží, užijete si úžasnou jízdu srílanskými 
scenériemi. Poté přesun na čajovou plantáž, seznámení 
s historií a zpracováním čaje v čajové továrně. Odjezd 
do města s britskou koloniální historií Nuwara Eliya, 
které bývá nazýváno „malá Anglie“. Ubytování v hotelu.
7. DEN Odjezd z Nuwara Eliye na pobřeží, 
ubytování v hotelu u moře dle výběru.
8.–11. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 
pokoje v 11:00, večer transfer na letiště.
12. DEN V brzkých ranních hodinách odlet 
z Kolomba do Prahy, odpoledne přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 
Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní 
taxy a další poplatky, 5 nocí v hotelu ccc během 
okruhu, 4 noci na pobřeží v hotelu Koggala Beach, 

9× polopenzi, přepravu klimatizovaným vozem, služby 
česky mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu
CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku 
(35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,
ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 
průvodcům, řidičům, nosičům
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Duše Srí Lanky
ASIE  SRÍ LANKA

  Bývalé hlavní město Polonnaruwa

  Čajové plantáže v Nuwara Eliyi

  Kandy s posvátným chrámem 
Buddhova zubu

  Nejprodávanější okruh v nabídce 
CK FISCHER

  Garance českého průvodce již  
od 2 účastníků

KULTURA A PAMÁTKY

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo Kandy

Nuwara Eliya

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9

celoročně (na vyžádání) od 39 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Kolombo
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To nejlepší ze Srí Lanky
ASIE  SRÍ LANKA

1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.
2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer 
do Pinnewaly se sloním sirotčincem. 
Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun 
do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.
3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 
s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 
postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 
v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.
4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 
historicky druhého hlavního města, s návštěvou 
archeologického naleziště se sochou ležícího 
Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 
v národním parku Minneriya – domov divokých 
slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 
(sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.
5. DEN Odjezd do Kandy, cestou zastávka 
v zahradě s kořením. Poté prohlídka města Kandy – 
včetně prohlídky posvátného chrámu Buddhova 
zubu, kde se nachází jeden ze čtyř zubů, které 

se našly po spálení ostatků Buddhy, následně 
královská botanická zahrada Peradeniya.
6. DEN Brzy ráno po snídani odjezd vlakem 
do oblasti čajových plantáží, užijete si úžasnou jízdu 
srílanskými scenériemi. Poté přesun na čajovou plantáž, 
seznámení s historií a zpracováním čaje v čajové 
továrně. Odjezd do města s britskou koloniální historií 
Nuwara Eliya, které bývá nazýváno „malá Anglie“.
7. DEN Ráno odjezd směrem na Hortonovy pláně 
(snídaně formou balíčku). Hortonovy pláně jsou se svou 
nadmořskou výškou 2 100 metrů nejvyšší náhorní 
plošinou na Srí Lance. Cesta s procházkou v parku 
cca 6 hodin. Poté přesun na východ Srí Lanky do NP 
Yala – cestou fotostop u hinduistického chrámu 
Sitha Amman Kovi a u vodopádu Ravana.
8. DEN Brzy ráno odjezd na jeep safari do národního 
parku Yala. NP Yala je domovem řady druhů zvířat – 
sloni, buvoli, krokodýli, levharti, opice, množství 
ptáků. Odpoledne návštěva Kataragamy, jednoho 
z nejvýznamnějších poutních míst na Srí Lance.

9. DEN Odjezd z NP Yala na pobřeží, 
ubytování v hotelu u moře.
10.–11. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 
pokoje v 11:00, večer transfer na letiště.
12. DEN V brzkých ranních hodinách odlet 
z Kolomba do Prahy, odpoledne přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 
Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní  
taxy a další poplatky, 7 nocí v hotelu ccc během 
okruhu, 2 noci na pobřeží v hotelu Koggala Beach, 
9× polopenzi, přepravu klimatizovaným vozem, služby 
česky mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu
CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku 
(35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,
ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 
průvodcům, řidičům, nosičům
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Náhorní plošina Hortonovy pláně

  Národní park Yala

  Posvátné poutní místo Kataragama

  Okruh seznamující se všemi 
nejznámějšími místy na Srí Lance

  Garance českého průvodce již  
od 2 účastníků

PŘÍRODA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo Kandy
Nuwara Eliya

Horton 
Plains

Yala

celoročně (na vyžádání) od 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Kolombo
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CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9
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Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy
ASIE  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, SRÍ LANKA A MALEDIVY

1. DEN Odlet z Prahy do Dubaje. Transfer 
do hotelu, ubytování na 2 noci se snídaní.
2. DEN Volný den v Dubaji. 
3. DEN Ráno transfer na letiště, odlet 
do Kolomba, po příletu transfer do Sigiriye, 
ubytování na 3 noci v hotelu s polopenzí. 
4. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 
s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 
postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 
UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 
v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.
5. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 
historicky druhého hlavního města, s návštěvou 
archeologického naleziště se sochou ležícího 
Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 
v národním parku Minneriya – domov divokých 
slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 
sambar či krokodýlů. Večer návrat do hotelu.
6. DEN Ráno po snídani transfer do Pinnewaly 
se sloním sirotčincem. Pozorování krmení a koupání 
slonů. Poté přesun Kolomba na letiště, večer 

přelet na Male, transfer z letiště do Holiday 
Island, ubytování na 5 nocí s polopenzí. 
7.–11. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 
pokoje v 11:00, odpoledne transfer na letiště 
v Male, večer odlet přes Dubaj do Prahy.
12. DEN Přestup v Dubaji, odpoledne přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 
Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní 
taxy a další poplatky, 2 noci v hotelu Grand Excelsior 
v Dubaji, 2× snídani, 3 noci v hotelu ccc během okruhu 
na Srí Lance, 3× polopenzi, 5 nocí v Holiday Island 
na Maledivách, 5× polopenzi, seat in coach transfer 
v Dubaji, přepravu klimatizovaným vozem během okruhu 
na Srí Lance, služby česky mluvícího místního průvodce 
během okruhu na Srí Lance, vstupy dle programu, 
transfer Male – hotel Holiday Island – Male, služby 
česky mluvícího místního průvodce na telefonu v Male

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
ubytování v hotelech cccc během  
okruhu Srí Lankou 3 000 Kč
program all inclusive v Holiday Island 9 500 Kč
CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí 
Lanku (35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní 
pojištění, ostatní stravování, nápoje, spropitné 
místním průvodcům, řidičům, nosičům
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Kombinace supermoderní metropole, 
zeleného ostrova a nádherných pláží

  Dubaj – město nejmodernějších 
staveb i křivolakých uliček

  Srí Lanka – starověké památky 
v Sigiriyi, Pollonnaruwě a v Dambulle, 
národní park Minneriya

  Maledivy – úžasné pláže s jemným 
pískem a tyrkysovým mořem

RELAX A POZNÁNÍ

Kolombo

Dubaj

Male

celoročně (na vyžádání) od 64 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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CENA OD: 64 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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Třídenní Selous safari a pobyt na Zanzibaru
AFRIKA  TANZANIE A ZANZIBAR

1. DEN Odlet z Prahy s přestupem v Istanbulu.
2. DEN Přílet na Zanzibar, transfer, ubytování 
v hotelu Reef & Beach Resort (popis na 
str. 157) se stravou all inclusive.
3. DEN Transfer z hotelu na letiště, odlet 
do národního parku Selous o rozloze  
54 600 km2. Park není obydlen stálými obyvateli. 
Největší řekou Selous je Rufij, která se vlévá 
do Indického oceánu. Národní park byl založen v roce 
1982 a byl pojmenován po Frederikovi Selousovi, 
britském objeviteli. Po příletu se ubytujete a absolvujete 
první část programu – projížďka po řece Rufij, 
následuje oběd v buši a návštěva domorodé vesnice.
4. DEN Snídaně, celodenní safari v rezervaci, 
přeprava SUV 4×4 s anglicky mluvícím průvodcem.
5. DEN Snídaně, odjezd z kempu na letiště, odlet 
na Zanzibar, transfer do hotelu Reef & Beach Resort, 
ubytování v Luxury Suite, počátek all inclusive programu.
6.–7. DEN Pobyt v hotelu Reef & Beach 
se stravou all inclusive.

8. DEN Ve večerních hodinách odlet ze 
Zanzibaru do Prahy s přestupem v Istanbulu.
9. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Zanzibar – Praha, leteckou přepravu Zanzibar –  
Tanzanie – Zanzibar, letištní taxy a další poplatky,  
vstupné do parku, 2 noci v kempu s bazénem,  
plnou penzi během okruhu, 5 nocí v hotelu Reef  
& Beach Resort ccc, 5× program all inclusive, 
služby anglicky mluvícího průvodce během safari, 
služby česky mluvícího průvodce na Zanzibaru.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum (cca 
50 USD/osoba), místní pobytovou taxu, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Největší africká přírodní rezervace

  Součást světového dědictví 
UNESCO

  Území je neobydlené lidmi

  Možnost spatřit vzácného černého 
nosorožce

  Dobrodružství i odpočinek

PŘÍRODA

celoročně kromě dubna a května 
(na vyžádání) od 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Zanzibar

Selousova 
rezervace
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CENA OD: 49 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/7
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Národní parky Tanzanie s pobytem na Zanzibaru
AFRIKA  TANZANIE A ZANZIBAR

CENA OD: 124 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Tanzanie na letiště Kilimanjaro, 
transfer (nebo přelet) do Arushi. Setkání s anglicky 
hovořícím průvodcem, transfer do Kirurumu 
Manyara Lodge, večeče a nocleh. 
3. DEN Po snídani si vyzvednete obědový balíček 
a vyrazíte na své první safari. NP Lake Manyara patří 
k menším parkům, ale rozhodně stojí za návštěvu. Uvidíte 
zde velké jezero, které je domovem tisíců plameňáků, 
mokřiny s hrochy a velká stáda zeber prohánějících se 
po zdejších pláních. Nocleh v Kirurumu Manyara Lodge.
4. DEN Po snídani přejezd do Serengeti, které je 
největším národním parkem Tanzanie. Každoročně tu 
probíhá velká migrace do sousedního parku Masai 
Mara v Keni, takže se vám naskytne neuvěřitelná 
podívaná. Park je charakteristický bohatým výskytem 
zvířat, jako jsou lvi, gepardi, krokodýli, hyeny, sloni, 
žirafy nebo zebry. Ubytování v lodgi Kati Kati 
a oběd. Odpolední safari, večeře a nocleh.
5. DEN Celodenní safari v parku Serengeti, 
strava a nocleh v lodgi Kati Kati.

6. DEN Po snídani odjezd do národního parku 
Ngorongoro, který vznikl výbuchem sopky a je domovem 
velkého množství zvěře. Oběd formou balíčku. Čeká vás 
půldenní safari, kdy budete mít možnost se projíždět v jednom 
z největších kráterů světa. Je velmi pravděpodobné, že 
na vlastní oči spatříte tzv. „velkou pětku“, do které patří 
lev, levhart, nosorožec, slon a buvol. Odpoledne transfer 
do Karatu. Večeře a nocleh v Bougainvillea Safari Lodge.
7. DEN Po snídani transfer na letiště Arusha, oběd 
v místní restauraci a odlet na Zanzibar, který je vzdálen 
pouhých 100 minut cesty. Z letiště budete přepravení 
do hotelu VOI Kiwengwa cccc se stravou all inclusive.
8.–11. DEN Odpočinek na plážích 
východního pobřeží, setkání s česky hovořícím 
delegátem, možnost fakultativních výletů.
12. DEN Odlet ze Zanzibaru zpět do Prahy.
13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Kilimanjaro – Arusha – Zanzibar – Praha, letištní 
a palivové taxy, transfery, vstupy do parků, láhev vody 

během safari, služby anglicky hovořícího průvodce, 
během okruhu ubytování a stravu dle programu, 5 nocí 
v hotelu VOI Kiwengwa cccc se stravou all inclusive
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vstupní víza (50 USD/os.), místní pobytovou 
taxu, nápoje, spropitné, fakultativní výlety
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Hotel na Zanzibaru lze vyměnit za jiný, 
případně lze prodloužit/zkrátit délku pobytu. Cena 
a dostupnost na dotaz. Na vnitrostátních přeletech je 
maximální povolená hmotnost zavazadla 15 kg/os.

  Kombinace nejzajímavějších parků 
v Tanzanii

  Možnost spatřit velkou pětku

  5 nocí v národních parcích

  5 nocí na Zanzibaru

PŘÍRODA

celoročně (kromě dubna a května) od 124 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Kilimanjaro

Lake Manyara

Serengeti
Ngorongoro

Arusha

Zanzibar
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Dubaj s pobytem na Zanzibaru
BLÍZKÝ VÝCHOD A AFRIKA  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A ZANZIBAR

CENA OD: 57 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/13

1. DEN Odlet z Prahy do Dubaje. Transfer do hotelu 
Rove Downtown Dubai ccc (popis na str. 69 v katalogu 
Exotická dovolená – Spojené arabské emiráty) se snídaní.
2.–3. DEN Individuální program v Dubaji dle vlastní 
režie. Volný čas můžete využít k procházce po staré 
části města, kde lze navštívit pouliční trhy, svézt se 
lodí po Dubai Creek či navštívit slavnou pláž Jumeirah 
s výhledem na ikonický hotel Burj Al Arab. Také moderní 
část metropole má co nabídnout, ať už se jedná 
o největší nákupní centrum Dubai Mall, nejvyšší budovu 
světa Burj Khalifa, nebo zpívající fontány, které celkově 
umocní váš zážitek z nezapomenutelné Dubaje.
4. DEN Po snídani transfer z hotelu na letiště, přelet 
na okouzlující ostrov koření – Zanzibar. Po příletu 
transfer z letiště do hotelu Royal Zanzibar ccccd 
(popis na str. 142) se stravou all inclusive.
5. DEN Relax na plážích severozápadního pobřeží, 
setkání s anglicky mluvícím delegátem, možnost 
fakultativních výletů. Zanzibar je bezpochyby úchvatný 
ostrov, který vás očaruje průzračným tyrkysovým 
mořem. Většina resortů se nachází v palmových 

hájích, což zážitek z tropické dovolené ještě více 
zintenzivní. Během dne dochází ke střídání přílivu 
s odlivem, kdy oceán ustoupí až o několik desítek 
metrů, aby vám ukázal poklady svého písčitého dna.
6.–14. DEN V podvečerních hodinách transfer 
z hotelu na letiště. Odlet ze Zanzibaru zpět do Prahy.
15. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –  
Zanzibar – Praha, letištní a palivové taxy, transfery, 
služby anglicky hovořícího průvodce na Zanzibaru, 3 noci 
v hotelu Rove Downtown Dubai ccc se snídaní, 10 nocí 
v hotelu Royal Zanzibar ccccd se stravou all inclusive
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vstupní víza (50 USD/os.), místní pobytovou 
taxu (1 USD os./den), fakultativní výlety
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Hotel v Dubaji či na Zanzibaru lze 
vyměnit za jiný, případně lze prodloužit/zkrátit 
délku pobytu. Cena a dostupnost na dotaz.

  Kombinace poznávání a pobytu 
u moře

  3 noci v nezapomenutelné Dubaji

  10 nocí na tropickém ostrově 
Zanzibar

  Pobyt na severozápadním pobřeží, 
které je nejméně ovlivněno odlivem

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 57 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Zanzibar

Dubaj
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Národní parky Keni + pobyt u moře
AFRIKA  KEŇA

1. DEN Odlet z Prahy do Nairobi.
2. DEN Přílet do Nairobi, přivítání anglicky 
hovořící asistencí, transfer do hotelu.
3. DEN Po snídani odjezd do národního parku Masai 
Mara. Jedná se o nejproslulejší keňský národní park. 
Největším zážitkem,který vás zde může potkat, je 
každoroční migrace pakoňů hřivnatých, kdy se během 
července a srpna tato úchvatná zvířata přesouvají ze 
Serengeti právě do parku Masai Mara. I mimo údobí 
migrace zde však uvidíte největší množství zvěře ze 
všech rezervací v Keni. Národní park Masai Mara tvoří 
travnaté savany místy porostlé akáciovníky, pahorky 
a koryto řeky Masai Mara s číhajícími krokodýly a stády 
hrochů. Cestou do kempu se zastavíte i u sopky 
Longonot, která leží ve Velké příkopové propadlině. 
Ubytování a večeře v kempu Mara Leisure Camp. 
4. DEN Celodenní safari v NP Masai Mara. 
Navštívíte také významnou řeku Mara, kde budete 
mít možnost vidět krokodýly a hrochy. Před západem 
slunce návrat zpět do kempu, volný program.

5. DEN Po snídani pojedete přímo do NP Lake 
Nakuru, který je znám především velkým množstvím 
plameňáků malých i růžových, jejichž počet se 
odhaduje na 1–2 miliony. Kromě plameňáků zde 
však žijí i orli, volavky a rybolovní ledňáčci. V parku 
najdete také vzácnou žirafu Rothschildovu, oryxe, 
hrocha, prase bradavičnaté, oba druhy nosorožce. 
Když budete mít štěstí, můžete zahlédnout lva nebo 
levharta. Ubytování v campu Sopa Nakuru Lodge. 
6. DEN Ranní vyjížďka po NP Lake Nakuru. Po snídani 
v kempu pojedete zpět do Nairobi na oběd a odpoledne 
se vypravíte do národního parku Amboseli. Ze 
všech míst uvidíte obrovskou siluetu nejvyšší africké 
hory Kilimandžáro. Kromě slonů, kteří jsou hlavním 
lákadlem parku, zde žijí také početné žirafy, buvoli, 
pakoně, hyeny a gepardi a ve vodách samozřejmě 
hroši. Ubytování v Amboseli Serena Lodge. 
7. DEN Po snídani odjezd do národního parku Tsavo 
West, jenž má velice pestrou krajinu. Jednou z hlavních 
atrakcí části parku jsou vodní plochy nedaleko Kilanguni 
a Ngulia. Přilákají obzvlášť v období sucha stovky 

nejrůznějších druhů zvířat a ptactva. Uvidíte tu i lávový 
proud Shetani, který je pozůstatkem sopečné erupce, 
k níž došlo před pouhými 200 lety, a dále prameny Mzima 
Springs a okolní přírodní nádrže, jež jsou oblíbenými 
lovišti krokodýlů a hrochů. Ubytování v Kilaguni Lodge. 
8. DEN  Ráno odjezd do druhé části NP Tsavo – Tsavo 
East. Zvlněné pláně savany porostlé mohutnými baobaby 
jsou domovem obrovských stád „červených“ slonů. Je 
zde monitorován i vzácný druh antilop hirola. Během 
projížděk se vám naskytne pohled na stáda divoké zvěře. 
Nejčastěji v parku můžete spatřit slony, zebry, žirafy, 
gazely, impaly a ostatní antilopy, rozličné druhy ptactva, 
ale i lvy, gepardy atd. Ubytování v Doa Doa Camp. 
9. DEN  Po obědě odjezd do hotelu na pobřeží. 
10.–13. DEN  Volný program v hotelu 
s Neptune Paradise Village s all inclusive. 
14. DEN  Odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Nairobi, Mombasa – Praha, letištní a palivové taxy, 
transfery, anglicky hovořící asistenci/průvodce, 
vstupy do národních parků, safari vyjížďky dle 
programu, ubytování dle programu, 4 noci v hotelu 
Neptune Paradise Village se stravou all inclusive. 
CENA NEZAHRNUJE: poplatek za vízum, 
spropitné, cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Národní parky Masai Mara, Lake 
Nakuru, Amboseli a Tsavo

  Ubytování s plnou penzí v kempech 
během safari

  4 noci na pobřeží Keni v hotelu s all 
inclusive

  Big 5 – sloni, lvi, nosorožci, buvoli, 
levharti

PŘÍRODA

Tsavo West

Nairobi

Amboseli

celoročně (na vyžádání) od 89 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Lake Nakuru
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CENA OD: 89 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 14/12
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Národní parky Amboseli, Tsavo West a pobyt u moře
AFRIKA  KEŇA

1. DEN Odlet z Prahy do Mombasy.
2. DEN Přílet do Mombasy, přivítání anglicky hovořící 
asistencí, transfer do NP Tsavo West. NP Tsavo je 
největším národním parkem v Keni a dělí se na dvě části – 
Tsavo West a Tsavo East. Uvidíte tu zvlněnou krajinu, říční 
systémy, prameny, oázy a akáciové háje. Červená zem tu 
často dává slonům a lvům narudlý odstín. Z volně žijících 
zvířat zde spatříme slony, nosorožce, hrochy, lvy, leopardy, 
gepardy, levharty, divoké psy, buvoly, krokodýly a rozmanité 
druhy ptáků včetně ohroženého chřástala polního. Během 
odpolední vyjížďky navštívíte i Ngulia Rhino Sanctuary, kde 
ve střeženém areálu žijí nosorožci. Ubytování v Ngulia Lodge.
3. DEN Ranní vyjížďka a transfer do NP Amboseli. 
Ze všech míst uvidíte obrovskou siluetu nejvyšší africké 
hory Kilimandžáro. Kromě slonů, kteří jsou hlavním 
lákadlem parku, zde žijí také početné žirafy, buvoli, 
pakoně, hyeny a gepardi a ve vodách samozřejmě 
hroši. Ubytování v Sentrim Amboseli Lodge.
4. DEN Ranní odjezd do rezervace Taita Hills. Žijí 
zde lvi, gepardi, sloni a další zvířata. Po obědě odpolední 
safari po rezervaci. Ubytování v Taita Hills Lodge.

5. DEN Ráno odjezd do NP Tsavo East. 
Park je domovem pro většinu větších savců, 
obrovská stáda slonů, nosorožce, buvoly, lvy,
leopardy, hrochy, krokodýly. Zaznamenáno je 500 
druhů ptáků. Ubytování v Doa Doa Camp.
6. DEN Po snídani transfer do hotelu na pobřeží Keni.
7.–10. DEN Volný program v hotelu u moře.
11. DEN Brzy ráno transfer z hotelu 
na letiště, odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Mombasa 
– Praha, letištní a palivové taxy, transfery, anglicky 
hovořící asistenci/průvodce, vstupy do národních 
parků, pozorování zvěře dle programu, ubytování 
s plnou penzí (bez nápojů) dle programu, ubytování 
v hotelu Neptune Village cccc s all inclusive
CENA NEZAHRNUJE: poplatek za vízum, 
spropitné, cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: Okruh lze nacenit také 
s jiným hotelem v Keni. Možnost připlatit si 
ubytování ve c jednolůžkovém pokoji.

  Kombinace poznávání a pobytu 
u moře

  Národní parky Tsavo West a Tsavo 
East

  Národní park Amboseli

  Rezervace nosorožců Ngulia Rhino 
Sanctuary

  Pobyt u Indického oceánu

PŘÍRODA

celoročně (na vyžádání) od 52 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

MombasaTsavo West

Nairobi

Amboseli
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CENA OD: 52 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9
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Seychely a Mauricius
ASIE  SEYCHELY

CENA OD: 83 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet na Seychely, na hlavní ostrov Mahé a cca 
30 minutový transfer do hotelu Kempinski Seychelles 
Resort ccccd. Hotel se rozprostírá v zálivu Baie 
Lazare, asi 40 minut jízdy od hlavního města Victorie. 
Hostům nabízí kromě sportovních aktivit i luxusní spa 
centrum s širokou nabídkou procedur a terapií.
3.–6. DEN Pobyt v hotelu s možností fakultativních výletů.
7. DEN Transfer na letiště a přelet na Mauricius, kde 
následuje asi 50minutový přejezd do hotelu Maritim Crystals 
Beach Resort & Spa cccc, který leží na východním pobřeží 
ostrova v části Palmar u 800 m dlouhé písečné pláže. Hotel 
je obklopen zelení a disponuje mj. vyhřívaným bazénem 
a 4 restauracemi. Je ideální i pro rodinnou dovolenou.
8.–11. DEN Pobyt v hotelu s možností 
fakultativních výletů.
12. DEN Transfer na letiště a odlet do ČR.
13. DEN Přílet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Seychely 
– Mauricius – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

5 nocí se snídaní v hotelu Kempinski Seychelles 
Resort na Seychelách ccccd, 5 nocí s polopenzí 
v hotelu Maritim Crystal Beach Resort & Spa cccc na 
Mauriciu, služby česky mluvícího delegát na Mauriciu 
a anglicky mluvícího delegáta na Seychelách.
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj od 20 000 Kč 
all inclusive v hotelu Maritim Crystals Beach  
Resort & Spa cccc 4 990 Kč
polopenze v hotelu Kempinski Seychelles  
Resort ccccd 17 890 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob
 za zvýhodněnou cenu
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní výlety
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Na vyžádání je možné 
zkalkulovat hotely dle vlastního výběru.

  Poznejte hned dvě pohádkové 
destinace Indického oceánu

  Průzračná voda a krásné písečné 
pláže

  Bohatá nabídka fakultativních výletů

  Vhodné i pro rodinnou dovolenou 

  Hotely s wellnes & spa centrem

PŘÍRODA

celoročně (na vyžádání) od 83 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Seychely

Mauricius

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Mauricius ccc Mauricius cccc
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Mauricius a Kapské město
ASIE  MAURICIUS

CENA OD: 71 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet na Mauricius, transfer 
do hotelu, ubytování.
3.–6. DEN Pobyt v hotelu s možností 
fakultativních výletů.
7. DEN Transfer na letiště, přelet do Kapského 
Města, hlavního města Jihoafrické republiky, které 
je díky okolním přírodním sceneriím (Stolová hora, 
mys Dobré naděje a další) považováno za jedno 
z nejkrásnějších měst vůbec. Bylo založeno 
r. 1652 jako zastávka pro lodě plující na východ. 
Po přivítání na letišti s průvodcem následuje 
transfer (cca 20 km) do hotelu a ubytování.
8. DEN  Prohlídka druhého nejstaršího jihoafrického 
města Stellenbosch, nazývaného také „město 
dubů“podle stromů, které zde byly vysazeny při 
jeho zrodu. Procházka po historických místech 
včetně nejstarší renovované radnice v Jižní Africe. 
Univerzitní město okouzlí návštěvníky nejen jedinečnou 
architekturou a historií, ale i kulinářskými zážitky. 
V průběhu dne návštěva rodinného řeznictví, degustace 

vín a ochutnávka kapských dezertů v nejstarším místním 
obchodě Oom Samie se Winkel. Návrat do hotelu.
9. DEN Foto & kulinářská prohlídka Kapského Města. 
Po snídani setkání s průvodcem – fotografem – u V&A 
Waterfront, rušného kapského přístavu v samém 
srdci města s množstvím butiků, barů a restaurací, 
kiny i akváriem. Procházka do městského parku 
Company’s Garden, dále květinový trh na ulici 
Adderley, náměstí Greenmarket, kopec Signal Hill, 
tyčící se nad městem. Oběd v muslimské čtvrti Bo 
Kaap’s s ukázkou přípravy tradičních pokrmů.
10. DEN Návštěva čtvrti Kayamandi, v překladu 
„Sladký domov“, nacházející se na okraji města 
Stellenbosch. Setkání s místními obyvateli Xhosy 
(africký národ žijící především na jihovýchodě 
JAR), seznámení s jejich každodenním životem 
v komunitě. Oběd s ochutnávkou xhoských 
tradičních pokrmů včetně zázvorového piva.
11. DEN Snídaně v hotelu, transfer 
na letiště a odlet do ČR. 
12. DEN Přílet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Mauricius – Kapské Město – Praha, letištní taxy 
a další poplatky, 5 nocí v ccc hotelu Coin de Mire 
Attitude s polopenzí na Mauriciu, 4 noci v ccc 
hotelu se snídaní v Kapském Městě v Jihoafrické 
republice, konzumaci pokrmů během kulinářských 
prohlídek v JAR, služby česky mluvícího delegáta 
na Mauriciu a anglicky mluvícího průvodce v JAR
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění,
fakultativní výlety
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj 
večeře v hotelu v JAR, all inclusive v hotelu Coin de Mire 
Attitude na Mauriciu 
možnost připlatit si ubytování ve cccc nebo  
ccccc hotelu na Mauriciu  
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Kulinářské a kulturní zážitky 
s ochutnávkou jihoafrických vín

  Panorama Stolové hory

  Čtvrť Kayamandi a návštěva u Xhosů

  Pestrobarevné gregoriánské domky 
v muslimské čtvrti Bo Kaap’s 
ve svazích Signal Hill

  Bělostné mauricijské pláže

PŘÍRODA

celoročně (na vyžádání) od 71 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Kapské Město

Mauricius
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1. DEN Odlet na Réunion.
2. DEN Cirque de Salazie – východní část, 
která je bohatá na vodopády a vegetaci.
3. DEN La Plaine des Palmistes – Belouve. 
Návštěva La Plaine des Palmistes, kde se pěstuje 
čaj na plantážích, a tropického lesa Belouve.
4. DEN Vulkán - Kaldera Pas de Bellecombe. 
Budete uchváceni měsíční scenérií a vulkanickým okolím.
5. DEN Jih ostrova – proudy lávy, květy, 
vanilkové plantáže, různé druhy rostlin.
6. DEN Petite Ile – jih ostrova – divoké pobřeží.
7. DEN Cilaos – Saint Gilles les Bains - překrásné 
srdce ostrova. Nádherné hory, termální prameny, 
údolí. Poté cesta do Saint Gilles les Bains, které 
je nazýváno malým Saint Tropez Réunionu.
8. DEN Západní pobřeží – nádherné 
výhledy na kalderu Cirque Mafate.
9. DEN Odlet (nebo prodloužení pobytu).
10. DEN Přílet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Réunion – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
7 nocí (1× Relais des Cimes cc, 1× La Ferme du 
Pommeau cc, 1× Les Geraniums cc, 1× Viex 
Cep cc, 2× L’orky Mel cc, 1× Allamanda cc), 
7× snídani, půjčení automobilu kategorie A.
CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek 
za převzetí automobilu 35 € (platba na místě), 
cestovní pojištění, pobytová taxa ve vybraných 
hotelech ve výši cca 1 €/os./noc.

Malý okruh Fly & Drive
KRÁLOVSTVÍ HOR A VULKÁNŮ

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/7

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

1. DEN Odlet na Réunion.
2. DEN Městečko Saint Gilles, 
malé Saint Tropez Réunionu.
3. DEN Cilaos – Piton des Neiges - překrásné 
srdce ostrova, nádherné hory, termální prameny, údolí. 
Malá vesnička známá termálními prameny, gastronomií 
a vínem. Piton de Neiges – nejvyšší vrchol ostrova.
4. DEN Vulkán Plaine des Cafres, 
kaldera Cirque de Salazie.
5. DEN Vesnička Hell-Bourg, nejzelenější část ostrova. 
Odjezd na letiště, odlet (nebo prodloužení pobytu).
6. DEN Přílet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Réunion – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
3 noci (1× Nautile ccc, 1× Tsilaosa ccc nebo  
Vieux Cep ccc, 1× Relais des Cimes cc),  
3× snídani, půjčení automobilu kategorie A.

CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek 
za převzetí automobilu 34 € (platba na místě), 
cestovní pojištění, pobytová taxa ve vybraných 
hotelech ve výši cca 1 €/os./noc.

Miniokruh Fly & Drive
NEJVYŠŠÍ BOD OSTROVA PITON DE NEIGES

POČET DNÍ/NOCÍ: 6/3

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Fly & Drive

  Tropický les Belouve

  Srdce ostrova Cilaos

  Vodopády v Cirque de Salazie

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

  Vrchol ostrova Piton de Neiges

  Městečko Saint Gilles

  Návštěva vulkánu

PŘÍRODA & POZNÁNÍ
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Malebná příroda Madagaskaru
AFRIKA  MADAGASKAR

CENA OD: 79 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9

1. DEN Odlet z Prahy nebo Vídně. Přílet do hlavního 
města Madagaskaru, transfer do hotelu Maison 
Gallieni. Tato starobylá budova byla postavena 
v roce 1879 a sloužila jako první banka ostrova. 
Možnost individuální prohlídky Antananariva, města 
ležícího 1 200 m n. m., obklopeného horami. 
2. DEN Transfer na letiště, přelet na ostrov 
Sainte Marie, který patří k zapomenutým rájům 
světa a je ideálním místem k odpočinku. Během 
svého pobytu můžete pozorovat rozmanitou přírodu, 
bohatý mořský svět s největším lákadlem – velrybami 
a delfíny – a také lemury, chameleony a barevnou 
faunu. Transfer do Sainte Marie Lodge, ubytování. 
3.–7. DEN Volno na ostrově, které využijete ke třem 
jednodenním výletům. Výlet č. 1 – terénním autem  
průjezd místními vesnicemi a rýžovými políčky 
na opuštěné pláže – koupání ve vlnách, přírodních 
jezírkách. Součástí výletu je oběd formou pikniku. 
Výlet č. 2 – pěší túra na východě ostrova. Ranní odjezd 
na pobřeží, procházka – seznámení s místní flórou, druhy 
stromů, životem na vesnicích. Součástí výletu je oběd 

formou pikniku a volno na koupání. Výlet č. 3 – lodí 
za velrybami, které patří k velkým atrakcím ostrova. 
8. DEN Po snídani transfer na letiště, 
přelet zpět na Madagaskar do Antananariva. 
Transfer do hotelu Maison Gallieni. 
9. DEN Volno do transferu na letiště, 
odlet zpět do Prahy nebo Vídně.
10. DEN Přílet do Prahy nebo Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň – 
Antananarivo – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), 
letištní taxy a další poplatky, přelet Antananarivo – 
Sainte Marie – Antananarivo, 9 nocí v hotelech 
(Madagaskar – hotel Maison Gallieni, Sainte 
Marie Lodge), 9× polopenzi, 3 jednodenní 
výlety (v angličtině), transfery z/na letiště
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 9 990 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné, 
nápoje, vízum (v současné době zdarma)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: při nepřízni počasí může být celodenní 
výlet za velrybami nahrazen alternativním výletem

  Největší město ostrova 
Antananarivo

  Pirátský ostrov Sainte Marie

  Sezónní migrace obřích velryb

PŘÍRODA

1. 7. – 15. 9. 2018 od 79 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Antananarivo

Sainte Marie
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Za krásami Madagaskaru
AFRIKA  MADAGASKAR

CENA OD: 99 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/8

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do hlavního města Madagaskaru, transfer 
do hotelu. Možnost individuální prohlídky Antananariva, 
města ležícího 1 200 m n.m., obklopeného horami. 
3. DEN Transfer na letiště, přelet 
do Antsiranana na severu země, které je 
významným přístavním městem. Ubytování. 
4. DEN Dopoledne přejezd do Joffree Ville 
a do Jantarových hor (Amber Mountain), 
vulkanického pohoří s překrásnou vegatací, jezery 
a vodopády. Odpoledne přesun do Ankarany 
přes vesnice, kde se dobývají safíry.  
5. DEN Dopoledne prohlídka národního parku 
Ankarana a jeho známé části – vápencových 
útvarů Tsingy. Možnost vidět lemury. 
6. DEN Přejezd do přístavu v Ankify a pokračování 
lodí do Nosy Be. Transfer do plážového resortu. 
7. DEN Celodenní výlet na ostrov Nosy 
Komba a Takinely, nejnavštěvovanější oblasti 
na setkání s volně žijícími lemury a místa 
na potápění za barevným korálovým útesem. 

8.–9. DEN Volno v resortu v Nosy Be. 
10. DEN Transfer na letiště, přelet zpět do Antatanariva, 
volno a celodenní možnost využití hotelu – do nočního 
transferu na letiště – a odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –
Antananarivo – Praha, letištní taxy a další poplatky,  
přelet Antananarivo – Diego, Tulear – Antananarivo,  
8 nocí v hotelu ccc/cccc, 8× snídani, 7× večeři 
(D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9), dopravu, vstupy a aktivity 
dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 11 390 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, vízum (v současné době zdarma)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 16

  Město Antananarivo s mnoha 
budovami v koloniálním stylu

  Nezapomenutelná krajina v okolí 
Antsiranana

  Národní park Amber Mountain

PŘÍRODA

27. 10. 2018 99 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Antananarivo

Antsiranana

NP Ankarana
Nosy Be
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Uganda a gorily
AFRIKA  UGANDA

CENA OD: 143 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 7/6

1. DEN Odlet z Prahy do Ugandy – Entebbe 
a přejezd do Kampaly, ubytování. 
2. DEN Po snídani pokračování na jih země 
přes Masaku se zastávkou na rovníku a dojezd 
na ubytování u jezera Mburo ve stejnojmenném 
národním parku. Tento park patří mezi nejmenší v zemi, 
tvoří ho soustava pěti jezer a je lákadlem pro všechny 
milovníky přírody. Odpoledne projížďka – safari v parku. 
3. DEN Ranní a odpolední safari v národním parku, 
fakultativně možné za doplatek safari na koni. 
4. DEN Dopoledne přejezd do národního parku 
Bwindi – průjezd místními vesnicemi, malebnou 
krajinou Ugandy, odpoledne dojezd na ubytování 
v oblasti výskytu goril (Sanctuary Gorilla Camp), 
volno, možnost návštěvy místní vesnice.
5. DEN Dopoledne setkání s rangery z národního 
parku, kteří vás seznámí s pravidly výpravy za gorilami. 
Poté výprava v malých skupinách (max. 8 osob) 
a odpoledne návrat a volno na odpočinek. 
6. DEN Další den, který strávíte v oblasti kolem goril. 
V této oblasti se nachází cca 320 horských goril, ale cestou 

se seznámíte i s další flórou a faunou charakteristickou 
pro tuto oblast a také typickými místními kmeny. 
7. DEN Transfer na letiště v Kihihi, návrat 
do Entebbe a pokračování zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Entebbe – Praha (v optimální knihovací třídě),  
letištní taxy a další poplatky, přelet Kihihi – Entebbe,  
vstup do národního parku (trekking za gorilami),  
služby anglicky mluvícího průvodce (řidiče), 6 nocí  
v hotelu ccc/cccc, 6× snídani, 4× oběd (D2, D3,  
D4, D5), 4× večeři (D2, D3, D4, D5), nápoje během 
pobytu v ceně (D4–D5, kromě značkových nápojů), 
dopravu během programu (během safari  
terénními vozidly)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 39 900 Kč
safari na koni (3 hodiny)  2 850 Kč 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum (100 USD), spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: trekking za gorilami je možný pro 
osoby od 15 let, doporučujeme pevnou obuv 
a nepromokavé oblečení; alternativně lze zvolit cenově 
vyšší typ zájezdu s místním přeletem do oblasti 
výskytu goril; při více osobách než 2 bude cena 
upravena (směrem dolů); na přelet Kihihi – Entebbe 
je možné pouze zavazadlo z měkkého materiálu 
s váhou do 15 kg; pro více než 2 osoby sleva

  Město Masaka u Viktoriina jezera, 
kde prochází rovník

  Jezero Mburo, sen každého 
fotografa

  Národní park Bwindi – poslední 
volně žijící gorily horské

PŘÍRODA

1. 1. – 31. 3. 2018 156 490 Kč
1. 4. – 20. 6. 2018 143 490 Kč
21. 6. – 20. 10. | 20. 12. – 31. 12. 2018 169 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

NP Bwindi

Entebbe
Kampala

Mburo
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Velký okruh Jihoafrickou republikou
AFRIKA  JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

CENA OD: 73 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Johannesburgu, 
krátká prohlídka Pretorie.
3. DEN Panorama Route, kaňon řeky 
Blyde River, Bourke’s Luck Potholes, God’s 
Window, Pilgrim’s Rest, Gras Kop.
4. DEN Národní park Kruger, celodenní 
putování za zvířaty v otevřených vozidlech. 
5. DEN Svazijsko, nezávislý stát.
6. DEN Rezervace Hluhluwe.
7. DEN Durban – prohlídka města včetně 
botanické zahrady, přelet do Port Elizabeth.
8. DEN Národní park Tsitsikama, krátký 
trek. Pštrosí farma v Oudtshoornu. 
9. DEN Mossel Bay – prohlídka včetně 
muzea mušlí, přejezd do Kapského Města.
10. DEN Kapské Město, Stolová hora, 
vinice ve Stellenbosch – ochutnávka. 
11. DEN Mys Dobré naděje, krátká plavba lodí 
k Seal Island. Kolonie tučňáků na Boulder’s Beach.
12. DEN Odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Johannesburg, Kapské Město – Praha, leteckou 
přepravu Durban – Port Elizabeth, letištní taxy a další 
poplatky, 10 nocí v hotelech ccc, 10× snídani, 
2× večeři, 1× oběd, 1× ochutnávku vína, vstupy dle 
programu, přepravu klimatizovaným mikrobusem 
či autobusem, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 7 700 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 200 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Kaňon řeky Blyde River 
s nádhernými vyhlídkami

  Národní park Kruger

  Národní park Tsitsikama

  Kapské Město se Stolovou horou

  Boulder’s Beach – písečné pláže 
s koloniemi tučňáků

PŘÍRODA

20. 10. 2018 73 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Hluhluwe

Port Elizabeth
Kapské Město

Oudtshoorn

Mossel Bay

Durban

Blyde Rider

NP Kruger
Pretoria

Johannesburg
Svazijsko
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Ochutnávka Jihoafrické republiky
AFRIKA  JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

CENA OD: 66 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/6

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Kapského Města, transfer do hotelu, 
ubytování a krátké volno. Následně prohlídka Kapského 
Města a dojezd na vyhlídku na Stolovou horu lanovkou. 
Prohlídka mysu Dobré naděje. Večeře na uvítanou. 
3. DEN Celodenní výlet na poloostrov Cape, průjezd 
exkluzivními čtvrtěmi u zálivu Bantry, Camps a Hout. 
Plavba lodí k ostrovu Seal a pokračování do národního 
parku Cape Peninsula. Na pláži Boulders setkání 
s kolonií tučňáků a námořní vesnička Simon´s Town. 
4. DEN Výlet do oblasti vinic – návštěva historických 
měst Stellenbosch a Franschhoek, prohlídka 
včetně typického oběda a ochutnávky vína a sýra. 
5. DEN Přejezd do soukromé rezervace Aquila, 
ubytování a odpolední vyjížďka na safari. 
6. DEN Brzy ráno vyjížďka za zvěří, následně návrat zpět 
do Kapského Města, volno na vlastní prohlídku města. 
7. DEN Celodenní výlet za žraloky. Mezi ostrovy Geyser 
Rock a Dyer je mělká úžina zvaná Žraločí ulička – a toto 
místo je považováno za nejlepší na světě na ponory 
v kleci k velkým bílým žralokům. Tito predátoři mají navíc 

v oblasti díky velkému počtu lachtanů dostatek potravy. 
Loď vás zaveze do oblasti Gansbaai, která je ideální 
pro ty, kdo si chtějí vyzkoušet možnost blízkého setkání 
s těmito tvory. Potápěčská zkušenost není potřeba.
8. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Kapské Město – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
6 nocí v hotelu ccc/cccc , 6× snídani, oběd 
(D3, D4, D5, D7), večeři (D2, D3, D4, D5), dopravu 
klimatizovaným autobusem, vstupy a aktivity dle 
programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 14 000 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
POZNÁMKA: výlety lodí za žraloky a tučňáky jsou 
výlety do přírody, v případě velké nepřízně počasí je 
nnelze absolvovat a je nabídnut alternativní program

  Kapské Město s výhledem  
ze Stolové hory

  Ponor za žraloky v Shark Alley

  Ochutnávka vyhlášených 
jihoafrických vín

  Safari v soukromé rezervaci

PŘÍRODA

10. 11. 2018 66 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz



108 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 184–185

IN
D

IE
Památky zlatého trojúhelníku a Goa
ASIE  INDIE

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Goy a pokračování letecky do 
Dillí. Transfer do hotelu, ubytování, volno. 
3. DEN Celodenní prohlídka Dillí – historická část 
města s úzkými uličkami, Červená pevnost, největší 
indická mešita Jama Masjid, nezapomenutelná 
obchodní část Raj Ghat. Odpoledne prohlídka nového 
města – archeologický park Kutub Minar (UNESCO), 
Brána Indie, parlament a prezidentský palác, malebný 
areál Humajúnovy hrobky (UNESCO), bahaistický 
chrám Lotosového květu. Během dne jízda rikšou.
4. DEN Přejezd z Dillí do Agry. Odpoledne 
prohlídka pevnosti v Agře, stavby monumentální 
mughálské architektury, z níž je výhled na 
Tádž Mahal, a vlastního pohřebního komplexu 
Tádž Mahal (UNESCO) při západu slunce.  
5. DEN Přejezd na prohlídku císařského paláce 
Fatehpur Sikri, vystaveného z rudého pískovce. 
Dojezd do růžového města Džajpuru (UNESCO) 
6. DEN Prohlídka pevnosti Amber, která se nachází na 
skalním masivu nad jezerem. Do areálu výjezd na slonech. 

Následně návrat do Džajpuru, města proslaveného svou 
historií, významnými památkami a růžovým zabarvením. 
Prohlídka městského paláce, observatoře a Paláce větrů. 
Večer fakultativní světelná show nad pevností Amber. 
7. DEN Volno do transferu na letiště, přelet do 
Goa, pobyt na pláži v hotelu ccc se snídaní. 
8.–10. DEN Volno v hotelu na pláži. 
11. DEN Transfer na letiště. 
12. DEN V brzkých ranních hodinách odlet zpět do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Goa – 
Praha, leteckou přepravu Goa – Dillí – Goa, letištní taxy 
a další poplatky, 10 nocí v hotelech ccc, 9× snídani, 
přepravu klimatizovaným autobusem, jízdu na slonovi 
(D6), služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 7 500 Kč 
večeře během okruhu (5×) 1 300 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč

CENA NEZAHRNUJE: vstupné během programu 
(cca 71 €), poplatky za fotografování a natáčení 
v historických objektech (cca 8 €), víza (cca 
1 050 Kč), cestovní pojištění, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Dillí s Červenou pevností a největší 
indickou mešitou Jama Masjid

  Chrám lásky Tádž Mahal (UNESCO)

  Agra a její mughálská architektura

  Osvěžení u moře v oblasti Goa

KULTURA A PAMÁTKY

8. 2. 2018 39 990 Kč
15. 11. 2018 41 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Džajpur

Dillí

Agra

Goa
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CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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Bangkok – Město andělů a pobyt v Pattaya
ASIE  THAJSKO

CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer z letiště 
do hotelu Royal Benja ccc, ubytování na 2 noci se 
snídaní. Hotel Royal Benja je ideálně situován ve středu 
města, je tak výbornou základnou pro poznávání 
thajské metropole. Zbytek dne volno na relaxaci, 
možnost individuální prohlídky nočního Bangkoku. 
3. DEN Celodenní prohlídka Bangkoku s česky 
mluvícím průvodcem – královský palác, chrám 
Smaragdového Buddhy, chrám ležícího Buddhy 
Wat Po, chrám Wat Traimit v čínské čtvrti, plavba 
po kanálech (klong). Večer návrat do hotelu. 
4. DEN Ráno po snídani transfer do Pattayi, 
ubytování v hotelu Sea Sand Sun Resort 
& Spa ccccd na 8 nocí se snídaní. 
5.–11. DEN Pobyt u moře v resortu Sea Sand 
Sun – klidný resort s rozsáhlou tropickou zahradou 
u krásné písečné pláže, který je vhodný i pro rodiny 
s dětmi. Detailní popis hotelu na str. 302.
12. DEN Transfer na letiště, odlet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň – 
Bangkok a zpět (economy class), letištní a palivové 
taxy, 2 noci v hotelu Royal Benja v Bangkoku se 
snídaní, 8 nocí v hotelu Sea Sand Sun se snídaní, 
přepravu klimatizovaným vozem, služby česky mluvícího 
průvodce v Bangkoku, vstupy dle programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 25 000 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
ostatní stravování, nápoje
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Pulsující asijská metropole se svými 
starobylými chrámy, Královským 
palácem či plavbou po kanálech

  Celodenní prohlídka města s česky 
mluvícím průvodcem

  Relaxace na plážích Pattayi 
s možností návštěvy tohoto 
letoviska

RELAX A POZNÁNÍ

Celoročně (na vyžádání) od 39 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Bangkok

Pattaya



111Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 184–185

TH
A

JS
K

O

Bangkok – Město andělů a pobyt na Koh Samui
ASIE  THAJSKO

CENA OD: 38 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer z letiště 
do hotelu Royal Benja ccc, ubytování na 2 noci se 
snídaní. Hotel Royal Benja je ideálně situován ve středu 
města, je tak výbornou základnou pro poznávání 
thajské metropole. Zbytek dne volno na relaxaci, 
možnost individuální prohlídky nočního Bangkoku. 
3. DEN Celodenní prohlídka Bangkoku s česky 
mluvícím průvodcem – královský palác, chrám 
Smaragdového Buddhy, chrám ležícího Buddhy 
Wat Po, chrám Wat Traimit v čínské čtvrti, plavba 
po kanálech (klong). Večer návrat do hotelu. 
4. DEN Ráno po snídani transfer na letiště, přelet 
na ostrov Samui, ubytování v hotelu Ayodhya 
Villas & Spa ccc na 8 nocí se snídaní. 
5.–11. DEN Pobyt u moře v hotelu Ayodhya Villas –  
jedná se o menší plážový resort, který leží v klidné 
oblasti Lamai. Detailní popis hotelu na str. 330.
12. DEN Transfer na letiště, odlet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň – 
Bangkok – Koh Samui a zpět (economy class), letištní 
a palivové taxy, 2 noci v hotelu Royal Benja v Bangkoku 
se snídaní, 8 nocí v hotelu Ayodhya Villas se snídaní, 
přepravu klimatizovaným vozem, služby česky mluvícího 
průvodce v Bangkoku a na Samui, vstupy dle programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 20 000 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
ostatní stravování, nápoje
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Pulsující asijská metropole se svými 
starobylými chrámy, Královským 
palácem či plavbou po kanálech

  Celodenní prohlídka města s česky 
mluvícím průvodcem

  Pobyt u moře v menším resortu  
na zeleném ostrově Samui

RELAX A POZNÁNÍ

Celoročně (na vyžádání) od 38 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Bangkok

Samui
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Bangkok – Město andělů a pobyt na Phi Phi
ASIE  THAJSKO

CENA OD: 55 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer z letiště 
do hotelu Royal Benja ccc, ubytování na 2 noci se 
snídaní. Hotel Royal Benja je ideálně situován ve středu 
města, je tak výbornou základnou pro poznávání 
thajské metropole. Zbytek dne volno na relaxaci, 
možnost individuální prohlídky nočního Bangkoku. 
3. DEN Celodenní prohlídka Bangkoku s česky 
mluvícím průvodcem – královský palác, chrám 
Smaragdového Buddhy, chrám ležícího Buddhy 
Wat Po, chrám Wat Traimit v čínské čtvrti, plavba 
po kanálech (klong). Večer návrat do hotelu.
4. DEN Ráno po snídani na letiště, přelet na ostrov 
Phuket, odtud plavba na ostrov Phi Phi, ubytování v hotelu 
Holiday Inn Resort cccc na 8 nocí se snídaní. 
5.–11. DEN Pobyt u moře v resortu Holiday Inn 
Phi Phi, který nabízí exotickou dovolenou přesně 
tak, jak si ji většina lidí představuje – klidná poloha 
na ostrově Phi Phi, bujná vegetace v okolí, hotel přímo 
na bílé písečné pláži s tyrkysově modrým mořem. 
12. DEN Transfer na letiště, odlet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň 
– Bangkok - Phuket a zpět (economy class), letištní 
a palivové taxy, 2 noci v hotelu Royal Benja v Bangkoku 
se snídaní, 8 nocí v hotelu Holiday Inn Phi Phi se 
snídaní, přepravu klimatizovaným vozem, služby česky 
mluvícího průvodce v Bangkoku, vstupy dle programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 35 000 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 12 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
ostatní stravování, nápoje
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Pulsující asijská metropole se svými 
starobylými chrámy, Královským 
palácem či plavbou po kanálech

  Celodenní prohlídka města s česky 
mluvícím průvodcem

  Tropický ráj ostrova Phi Phi se 
zlatavými plážemi

RELAX A POZNÁNÍ

Celoročně (na vyžádání) od 55 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Bangkok

Phi Phi

Phuket
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Za krásami jižního Thajska
ASIE  THAJSKO

CENA OD: 60 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do Bangkoku.
2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer 
do hotelu, zbytek dne volno.
3. DEN Celodenní prohlídka Bangkoku s českým 
průvodcem: Královský palác, Chrám smaragdového 
Buddhy, Chrám ležícího Buddhy Wat Po, Wat Traimit 
v čínské čtvrti, plavba po kanálech (klong).
4. DEN Přelet na největší thajský ostrov Phuket 
– ležící cca 900 kilometrů jižně od Bangkoku. 
Transfer do hotelu Kamala Beach Resort, zbytek 
dne volno – možnost relaxace a odpočinku. 
5. DEN Po snídani odjezd na celodenní okružní jízdu 
ostrovem Phuket s nádhernými plážemi, přírodními 
sceneriemi a buddhistickými chrámy. Prohlídka 
národního parku, zastávka na farmě orchidejí.
6. DEN Celodenní lodní výlet na ostrov Phi Phi, který 
je právem považován za jeden z nejkrásnějších thajských 
ostrovů. Zde vás nadchnou bílé písečné pláže, barevný 
podmořský svět a tropická vegetace. Návrat do hotelu.
7. DEN Plavba zátokou Phanga s překrásnými 
krasovými útvary. Zastávka u několika malých 

ostrůvků vč. známého James Bond Island. 
Na zpáteční cestě koupání a šnorchlování 
na ostrůvku Koh Khai Nai. Návrat do hotelu.
8. DEN Transfer na letiště, přelet na ostrov Koh Samui. 
Transfer do hotelu Ayodhya Villa. Odpočinek u moře.
9. DEN Celodenní výlet ostrovem Koh Samui 
s kokosovými palmami a nádhernými písečnými 
plážemi. Zastávka u vodopádů ve vnitrozemí ostrova 
a u Chrámu velkého Buddhy. Návrat do hotelu.
10. DEN Plavba na ostrov Koh Phangan, 
který je vzdálen cca 30 minut od ostrova Samui. 
Okružní jízda ostrovem, zastávka na kokosové 
farmě a v místní vesnici. Odpoledne koupání 
a šnorchlování. Návrat na ostrov Samui.
11. DEN Koh Samui – odpočinek v hotelu u moře.
12. DEN Transfer na letiště, odlet přes  
Bangkok zpět do Evropy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň – 
Bangkok – Phuket – Koh Samui – Bangkok – Vídeň – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, 10 nocí  

v hotelech ccc/cccc, 10× snídani, služby česky 
mluvícího průvodce, vstupy dle programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 30 000 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 % 
 3. osoba 5 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
ostatní stravování, nápoje, spropitné místním 
průvodcům, řidičům a nosičům
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 14

  Celodenní prohlídka Bangkoku včetně 
jeho nejvýznačnějších památek

  Největší thajský ostrov Phuket 

  Plavba na ostrov Phi Phi s průzračně 
čistou vodou a úžasnými plážemi

  Zelený ostrov Samui s hornatým  
a zalesněným vnitrozemím 

  Ostrov Koh Phangan s nedotčenými 
plážemi a magickými chrámy

PŘÍRODA

30. 6. | 21. 7. 2018 60 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Bangkok

Koh Samui

Phuket
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1. DEN Odlet z Prahy do Saigonu.
2. DEN Přílet do Saigonu, metropole jižního Vietnamu. 
Transfer do hotelu, odpočinek. Odpoledne prohlídka 
Saigonu – palác Sjednocení, válečné muzeum.
3. DEN Po snídani odjezd na prohlídku tunelů 
Cu Chi, které sloužily během vietnamské války jako 
útočiště Vietkongu. Odpoledne návrat do Saigonu, 
prohlídka města – čínská čtvrť s tržištěm, chrám 
Thien Hau, katedrála Notre Dame, stará pošta.
4. DEN Po snídani odjezd k deltě řeky Mekong, 
cestou zastávka u chrámu Cao Dai. Po příjezdu 
do Cai Be plavba lodí po Mekongu s pozorováním 
každodenního života místních obyvatel – plovoucí 
trhy, výroba rýžového papíru, oběd v místním domě 
s ochutnávkou vietnamské kuchyně. Návrat do hotelu.
5. DEN Odjezd do oblasti Phan Thiet, 
ubytování v hotelu Phu Hai Resort.
6. –11. DEN Pobyt v hotelu Phu Hai Resort.
12. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Saigon – Praha, letištní taxy a další poplatky, 10 nocí 
v hotelech cccc, 10× snídani, vstupy dle programu, 
přepravu klimatizovaným autobusem, služby místních 
průvodců, služby anglicky mluvícího průvodce.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
víza (2 500 Kč), spropitné.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
Změna programu vyhrazena! 

Miniokruh jižním Vietnamem
ASIE  VIETNAM

  Projděte si tunely Vietkongu v Cu Chi 

  Saigon a jeho chrámy, katedrála 
a čínská čtvrť

  Celodenní plavba po Mekongu 
s autentickými vesnicemi na březích 
řeky

  Poznejte pláže Jihočínského moře 
v Phan Thietu

PŘÍRODA 

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Saigon Phan Thiet

celoročně (na vyžádání) od 46 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

CENA OD: 46 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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Vietnam od severu k jihu
ASIE  VIETNAM

CENA OD: 64 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do Hanoje.
2. DEN Po příletu do Hanoje transfer do hotelu, 
odpočinek. Večer představení vodních loutek.
3. DEN Celodenní prohlídka Hanoje – Chrám 
literatury, pagoda Jediného sloupu, fotostop u Ho Či 
Minova domu a muzea, prohlídka muzea umění. Oběd 
v místní restauraci, odpoledne projížďka na kolech 
starou čtvrtí, jezero Hoan Kiem, chrám Ngoc Son.
4. DEN Odjezd do Halong Bay, oblasti 
s nádhernými krasovými útvary. Nocleh na lodi.
5. DEN Plavba lodí zátokou Halong, časný oběd 
na lodi. Poté přejezd do Hanoje, přelet do Danangu 
a následně přejezd do Hoi An. Nocleh v hotelu.
6. DEN Po snídani odjezd na celodenní výlet, zastávka 
na pláži Non Nuoc Beach, prohlídka Mramorových hor, pěti 
obřích skalních výběžků. Návštěva muzea Cham, které 
vás seznámí s historií a kulturou království Champa. Oběd 
v místní restauraci, odpoledne procházka městečkem Hoi 
An s japonským krytým mostem, starými vietnamskými 
domy, tržištěm a dílnou na zpracování hedvábí. V případě 

příznivého počasí plavba po řece Thu Bon k vesnici 
Thanh Ha s výrobou keramiky. Návrat do Hoi An.
7. DEN Po snídani odjezd do Hue, královského 
města poslední vládnoucí dynastie. Cestou fotostop 
v průsmyku Hai Van Pass, panoramatické výhledy 
na místní vesnice a moře. V Hue návštěva citadely. 
Oběd v místní restauraci, odpoledne prohlídka 
mauzolea Tu Duc s typickou vietnamskou architekturou. 
Plavba při západu slunce po „Voňavé řece“ (Perfume 
River), prohlídka pagody Thien Mu. Ubytování. 
8. DEN Po snídani přelet do Saigonu, metropole 
jižního Vietnamu. Odpoledne prohlídka města – palác 
Sjednocení nebo válečné muzeum, katedrála Notre 
Dame, budova staré pošty, místní tržiště. Ubytování. 
9. DEN Celodenní výlet do delty řeky Mekong, plavba 
po Mekongu s pozorováním života místních obyvatel. 
10. DEN Transfer do přímořského letoviska Phan 
Thiet. Ubytování v hotelu a odpočinek u moře.
11. DEN Volný program, odpočinek u moře. 
12. DEN Odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Hanoj, 
Saigon – Praha, přelety dle programu, letištní taxy  
a další poplatky, 10 nocí v hotelech cccc,  
10× snídani, vstupy dle programu,přepravu 
klimatizovaným autobusem, služby anglicky  
mluvícího průvodce
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, vízum (2 000 Kč)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Projeďte se na kole starou čtvrtí 
Hanoje

  Zažijte noc na lodi v krasové oblasti 
Halong Bay

  Navštivte historické město Hoi An

  Celodenní plavba po Mekongu 
s autentickými vesnicemi na březích 
řeky

  Poznejte pláže Jihočínského moře

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 64 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Halong Bay
Hanoj

Hue Danang
Hoi An

Saigon Phan Thiet
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Krása starobylého Angkoru a relax na pláži
ASIE  KAMBODŽA

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Bangkoku a pokračování 
v letu do Siem Reapu. Ubytování.
3. DEN Brzy ráno odjezd do oblasti angkorských 
chrámů na východ slunce. Návrat do hotelu, 
snídaně a volno na krátký odpočinek. Oběd v místní 
restauraci a odjezd do chrámu Angkor Vat. 
Po prohlídce návrat do hotelu, večeře v hotelu. 
Večer možnost fakultativní návštěvy slavné Pub 
Street nebo nočního trhu v Siem Reapu.
4. DEN Pokračování prohlídek starobylých chrámů –  
Banteay Srey, Bantey Samre. Oběd v místní 
restauraci a pokračování – jižní brána Angkor 
Thom, Bayon, Baksei Chamkrong, Sloní terasa, 
terasa leprového krále. Večeře v místní restauraci, 
představení tance chrámových tanečnic - apsár.
5. DEN Dopoledne prohlídka chrámu Ta Prohm, 
Phrah Khan, Neak Pean. Oběd v místní restauraci 
a transfer na letiště, přelet do Sihanoukville 
a pokračování v pobytu u moře.
6.–11. DEN Pobyt u moře v ccc hotelu se snídaní.

12. DEN Odjezd do Phnompenhu, odlet 
do Bangkoku a následně do Prahy.
13. DEN Přílet do Prahy.
 
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Bangkok –  
Siem Reap – Sihanoukville – Praha, letištní taxy a další 
poplatky, 10 nocí v hotelu ccc se snídaní, služby anglicky 
mluvícího průvodce během okruhu (varianta 1), služby 
česky mluvícího průvodce během okruhu (varianta 2)
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj 8 200 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 5 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, vízum (cca 25 USD)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2 (varianta 1),  
10 (varianta 2)

  Východ slunce nad Angkor Vat

  Banteaya Srey – chrám z růžového 
pískovce

  Ta Prohm – chrám zarostlý v džungli

  Noční život v barové čtvrti Siem 
Reapu

  Relax u moře

KULTURA A PAMÁTKY

Varianta 1 – celoročně (na vyžádání) od 44 190 Kč
Varianta 2 –  24. 4. | 30. 6. 2018  48 990 Kč
Varianta 2 –  27. 10. | 22. 12. 2018 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Phnompenh

Angkor Vat

Sihanoukvile

Siem Reap
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Krásy jižních Filipín
ASIE  FILIPÍNY

1. DEN Odlet z Prahy na Filipíny.
2. DEN Přílet na ostrov Cebu, transfer trajektem 
na ostrov Bohol, ubytování v rezortu Bohol Beach 
Club. Bohol je na Filipínách jednou z nejžádanějších 
destinací s nádhernými plážemi, tropickými zahradami 
a skvělými podmínkami pro potápění a vodní sporty. 
Největší atrakcí ostrova jsou ale jistě Čokoládové 
kopce. Jedná se o více než tisíc souměrných kopců 
porostlých trávou, která se koncem období sucha zbarvuje 
dohněda a dává tak kopcům čokoládovou barvu.
3. DEN Po snídani celodenní výlet do Čokoládových 
kopců. Čeká vás tu i plavba po řece boholským 
pralesem a návštěva chovné stanice nejmenšího primáta 
na světě nártouna filipínského. Během výletu navštívíte 
i kostel Baclayon, jenž je postaven z korálového kamene. 
Ubytování a odpočinek v resortu Bohol Beach Club.
4. DEN Dopoledne volný program, po obědě cesta 
trajektem do hlavního města provincie Negros 
Orienta – Dumaguete. Výlet po městě, kde mimo 
jiné uvidíte místní tržnici, univerzitu a katedrálu. Oběd 
v místní restauraci s mořskými plody. Odpolední 

transfer trajektem na ostrov Siquijor. Ubytování 
v resortu Coco Grove Beach Resort.
5. DEN Volný program. Siquijor je malý hornatý ostrov 
a svými tvary nezapře sopečný původ. Na ostrově najdete 
prázdné bílé pláže, ideální podmínky pro šnorchlování 
a potápění. Tajuplnou pověst mu dodávají také horské 
vesničky, kde provozují svoji činnost šamani a léčitelé.
6. DEN Po snídani transfer trajektem zpět 
na Dumaguete a dále na ostrov Sumilon. Ubytování 
v resortu Sumilon Bluewater Island Resort, jenž 
je jediným hotelem na ostrově. Ostrov je ideální pro 
odpočinek, najdete tu přírodní lagunu, jeskyně, malé 
ostrůvky, krásné pláže a ideální podmínky pro vodní sporty. 
7. DEN  Po snídani výlet lodí za žraloky velrybími. 
Každý den sem připlouvá hejno osmi až čtrnácti žraloků 
velrybích, se kterými můžete plavat a šnorchlovat 
a obdivovat tak tohoto největšího žraloka na světě.
8.–9. DEN Odpočinek a volný program.
10. DEN Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Cebu – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
transfery, jízdenky na trajekty dle programu, výlety 
dle programu, anglicky mluvícího průvodce během 
transferů a výletů, 2 noci v hotelu Bohol Beach 
Club se snídaní, 1 noc v Bethel House se snídaní, 2 
noci se snídaní v Coco Grove Beach Resort, 4 noci 
s polopenzí v Sumilon Bluewater Island Resort
 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
Změna programu vyhrazena! 

  Bohol a Čokoládové kopce

   Ostrov Sumilon

  Ostrov Siquijor

  Plavání s žraloky velrybími

  Výlety v ceně

PŘÍRODA 

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) 47 990 Kč/osoba

TERMÍNY ODLETU A CENY

Dumaguete

Sumilon

Cebu

Bohol

Siquijor
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CENA OD: 47 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9
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Ostrovy Cebu, Bohol a pobyt u moře
ASIE  KAMBODŽA

1. DEN Odlet z Prahy na ostrov Cebu, Filipíny.
2. DEN Přílet na Cebu, ubytování v rezortu Maribago 
Bluewater Resort cccc, jenž se nachází na ostrově 
Mactan. Mactan je malý ostrov dlouhý 20 kilometrů 
a široký asi 8 kilometrů. Najdete tu mezinárodní 
letiště a nejluxusnější hotelové resorty. Nádherné 
pláže jsou zejména na jižní straně ostrova. Ostrov 
nabízí ideální podmínky pro potápění a slunění.
3. DEN Po vydatné snídani výlet do města Cebu City, 
jež je hlavním městem ostrova. Je starší než Manila a je 
také druhým největším filipínským městem. V minulosti 
bylo městem králů a první španělskou usedlostí 
na Filipínách. Dnes je významným obchodním přístavem 
a také turistickým rájem. Najdete tu čínské taoistické 
chrámy a pevnost San Pedro z roku 1565. Dominantou 
města je Magellanův kříž, který patří k symbolům 
křesťanství, a kousek odtud se nachází i bazilika Minore 
del Santo Nino s nejstarší filipínskou soškou svatého 
Jezulátka. Cebu se taktéž proslavilo výrobou kytar. Večeře 
a ubytování v resortu Maribago Bluewater Resort cccc.

4. DEN Po snídani přejedete trajektem na ostrov Bohol, 
kde vás čeká celodenní výlet do Čokoládových kopců. 
Jsou to krásně souměrné kopce jeden vedle druhého, 
porostlé zelenou trávou. Ta ovšem v období sucha 
hnědne a získává doslova čokoládovou barvu. Čeká vás 
tu i plavba po řece boholským pralesem a návštěva 
chovné stanice nejmenšího primáta na světě – nártouna 
filipínského. Během výletu navštívíte i kostel Baclayon, 
jenž je postaven z korálového kamene. Krásných kostelíků 
v malých vesničkách tady ostatně najdete hned několik. 
Transfer a ubytování v hotelu Bohol Beach Club.
5.–9. DEN Ubytování v hotelu Bohol Beach Club 
s individuálním programem. Bohol Beach Club cccc se 
nachází na ostrově Panglao, jenž je spojen s Boholem 
dvěma mosty. Jsou tu nádherné pláže a podmínky vhodné 
ke šnorchlování a potápění. Nachází se tu i nejoblíbenější 
plážové letovisko Boholu – pláž Alona Beach.
10. DEN Transfer trajektem na ostrov Cebu 
na mezinárodní letiště a odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Cebu – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfery, 
výlety dle programu, trajekt Cebu – Bohol – Cebu, 2 noci 
v hotelu Maribago Bluewater Resort cccc se snídaní, 
1 večeři, 7 nocí se snídaní v resortu Bohol Beach Club, 
česky mluvícího průvodce během výletů a transferů
CENA NEZAHRNUJE: spropitné, fakultativní 
výlety, které nejsou součástí programu, 
polopenzi či plnou penzi, nápoje
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
Změna programu vyhrazena! 

  Ostrovy Cebu a Bohol

  Výlet do Cebu City 

  Čokoládové kopce na ostrově 
Bohol

  Průzračná voda a krásné písečné 
pláže

  Pobyt u moře na ostrově  
Bohol/Panglao

PŘÍRODA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

12. 12. – 22. 12. 2017 47 990 Kč 
15. 2. – 25. 2. 2018 47 990 Kč 
15. 3. – 25. 3. 2018 47 990 Kč 
12. 4. – 22. 4. 2018 47 990 Kč 

TERMÍNY ODLETU A CENY

Cebu

Panglao
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Kulturní dědictví Barmy
ASIE  BARMA

1. DEN Odlet z Prahy nebo Vídně do Rangúnu.
2. DEN Přílet do Rangúnu, transfer do hotelu, ubytování. 
Prohlídka města – obrovský ležící Buddha (Chaukhtatkyi), 
národní muzeum, jezero Kandawgyi a nejposvátnější 
buddhistický chrám v Myanmaru Shwedagon. 
3. DEN Transfer na letiště, přelet do Mandalay, 
města, které bylo historickým hlavním městem království. 
Cestou zastávka v městě Amarapura, kde se nachází 
klášter Mahagandayon, který sloužil jako mnišská škola, 
a 1,2 km dlouhý most U Bein Bridge. Tento unikátní 
most z roku 1850 je nejdelší a nejstarší teakový most 
na světě. Poté prohlídka města Inwa, které bylo po čtyři 
století královským sídlem – naklánějící se rozhledna 
Ava a cihlový klášter Maha Aungme Bonzan. 
4. DEN Celodenní prohlídka Mandalay – 
Mahamuni Pagoda, klášter Shwe Inbin, klášter 
Swenandaw – nejkrásnější zachovalý příklad 
tradiční barmské dřevěné architektury, Kuthodaw 
Pagoda a západ slunce z Mandalay Hill. 
5. DEN V časných ranních hodinách odjezd z Mandalay 
na výlet lodí. Celodenní plavba po známé řece Ayeyarwady 

směrem do Baganu. Po dojezdu transfer do hotelu, 
ubytování (v období nízkého stavu vody transfer letecky).
6. DEN Prohlídka města Bagan, které je jedním z divů 
Asie. Návštěva tržiště Nyaung Oo, nejvýznamnější 
baganské pagody – Shwezigon, Wetky-in Gubyaukgyi, 
Ananda a Nanda Ok Kayung. Odpoledne prohlídka 
nejkrásnější cihlové stavby v Baganu – chrámu 
Dhammayangyi. Západ slunce ve vybraném chrámu. 
7. DEN Dopoledne přelet do Heho a přejezd 
k malebnému jezeru Inle, které se nachází 
v nadmořské výšce 900 m n. m. a je 22 km dlouhé 
a 11 km široké. Plavba lodí po jezeře, kde uvidíte malé 
plovoucí zahrádky, navštívíte pagodu Paung Daw 
Oo a také zastavíte v rybářské vesnici Inpawkhone. 
Typickým obrázkem tohoto dne budou rybáři se 
svým specifickým stylem rybaření a domy na kůlech. 
Závěr dne bude patřit přenocování na jezeře. 
8. DEN Dopoledne pokračování v prohlídce jezera – 
zastavení ve vesnici Indain s chrámy ze 17. století, kde 
budete mít pocit místa, které právě opustil Indiana Jones. 

9. DEN Transfer na letiště v Heho, přelet zpět 
do Rangúnu, transfer do hotelu. Odpoledne 
prohlídka pagody Botahtaung na řece Yangoon 
a návštěva trhu Bogyoke z r. 1926, kde si 
budete moci dokoupit poslední dárky. 
10. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.
11. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Rangún 
– Praha, místní přelety Rangún – Mandalay, Bagan – 
Heho, Heho–Rangún, letištní taxy a další poplatky, 8× 
ubytování v hotelu ccc, 8× snídani, dopravu a vstupy dle 
programu, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 7 350 Kč
hotel cccc – dvoulůžkový pokoj 7 170 Kč
hotel ccccc – dvoulůžkový pokoj 20 940 Kč
8× oběd 3 200 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum (cca 1 700 Kč), spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
POZNÁMKA: D9 nebo D10 možnost prodloužení 
pobytu u moře v Barmě v oblasti Ngapali Beach, 
přelet Heho – Thandwe nebo Rangún – Thandwe 
a následně ubytování – cena na vyžádání

  Zlatem pokrytá svatyně Shwedagon

  Bývalé hlavní město Mandalay

  Most U Bein přes jezero 
Taungtaman

  Malebné rybářské vesničky na 
jezeře Inle

  Neturistické pláže Barmy

KULTURA A PAMÁTKY

28. 4. | 10. 11. 2018 63 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Mandalay

Rangún

Inle

Bagan
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Kulturní dědictví Kambodže
ASIE  KAMBODŽA

1. DEN Odlet z Prahy. 
2. DEN Přílet do Bangkoku. Přelet do Siem 
Reapu, transfer do hotelu, ubytování. 
3. DEN Prohlídka chrámu Angkor Vat z 12. století, 
výstup na vrchol s chrámem Phnom Bakheng, 
pozorování západu slunce, návrat do hotelu.
4. DEN Návštěva Starého trhu v Siem Reapu, chrámu 
Banteay Srei (ženský klášter z r. 967), chrámu  
Pre Rup, vodní nádrže Sras Srang, chrámů Ta Phrom  
a Ta Keo, prohlídka Thommanon a Chau Say Tevoda, 
jižní brány Angkor Tom, Bayon, Baphuon, Phimenakas, 
Terasy slonů. Návrat do Siem Reapu. Návštěva 
centra tradičních řemesel, návrat do hotelu. 
5. DEN Časně ráno odjezd autobusem do  
Phnompenhu, cesta místními tradičními vesničkami, 
zastávka u nejstaršího mostu v Kambodži Naga Bridge 
a pavoučího trhu Skun. Ubytování v Phnompenhu. 
6. DEN Okružní jízda po památkách a zajímavostech 
města. Chrám Vat Ounalon, Královský palác, 
Stříbrná pagoda s Chrámem smaragdového Buddhy, Vat 
Phnom, návštěva muzea polpotovské genocidy ve věznici 

Tuol Sleng. Most Monivong – výhled na dvě mohutná 
ramena řeky Mekong, prohlídka trhu Psah Thmay.
7. DEN Transfer na kambodžskou riviéru 
do letoviska Sihanoukvile, ubytování 
v hotelu, volno, odpočinek a koupání. 
8.–11. DEN Sihanoukvile – pobyt  
u moře, koupání, vodní sporty, možnost výletů. 
12. DEN Odjezd do Phnompenhu, odlet 
do Bangkoku a následně do Prahy. 
13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Bangkok – Siem Reap, Phnompenh – Praha,  
letištní taxy a další poplatky, 10 nocí se snídaní  
v hotelech ccc/cccc, služby česky mluvícího  
průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 13 980 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 13 600 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum (cca 25 USD), spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

  Západ slunce nad Angkor Vatem

  Starobylé chrámy a kláštery v okolí 
Siem Reapu

  Královský palác a Stříbrná pagoda 
v Phnompenhu

  Koupání na kambodžské riviéře

KULTURA A PAMÁTKY

24. 3. | 30. 6. | 27. 10. 2018 55 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Phnompenh

Angkor Vat

Sihanoukvile

Siem Reap
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Č
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Čína, jak ji neznáte
ASIE  ČÍNA

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Pekingu. 
3. DEN Velká čínská zeď, hrobky 
dynastie Ming, Svatá cesta. 
4. DEN Náměstí Nebeského klidu, 
Zakázané město, hutongy.
5. DEN Letní palác, Chrám nebes, lamaistický 
chrám, přejezd nočním vlakem do Sianu.
6. DEN Terakotová armáda, Pagoda divokých husí. 
7. DEN Městské hradby v Sianu, mešita, 
rychlovlak do Luoyangu. Longmenské jeskyně. 
8. DEN Šaolinský klášter včetně představení 
kung-fu, přejezd do Zhengzhou, přelet do Šanghaje. 
9. DEN Volno. Fakultativní celodenní výlet 
rychlovlakem do Suzhou – prohlídka dvou 
zahrad, plavba lodí po Velkém kanálu.
10. DEN Celodenní prohlídka Šanghaje – plavba 
lodí, obchodní třída Nanjing, Chrám nefritového 
Buddhy, zahrada Jü. Transfer na letiště, odlet. 
11. DEN Přílet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Peking, 
Šanghaj – Praha, leteckou přepravu Zhengzhou – 
Šanghaj, letištní taxy a další poplatky, transfer letiště – 
hotel – letiště, 7 nocí v hotelu ccc/cccc, 1 noc 
v lehátkovém vlaku/kupé pro 4 osoby, 8× snídani, 
7× oběd, 1× večeři (D10), vstupy dle programu, 
služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 5 300 Kč 
celodenní Suzhou včetně vstupů, plavby a oběda 2 350 Kč
SLEVY:  
1–2 děti 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 3 500 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, vízum (1 700 Kč)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15
POZNÁMKA: na vyžádání možnost prodloužení pobytu 
v Hongkongu (D1 – přelet Šanghaj – Hongkong, prohlídka 
města; D2 – celodenní výlet do Macaa; D3 – odlet)

  Šanghaj – moderní stavby  
i tradiční chrámy

  Longmen s více než  
100 000 sochami Buddhů 
ve skalním masivu

  Šaolinský klášter a tajemné učení 
kung-fu

KULTURA A PAMÁTKY

28. 4. 2018 46 990 Kč
20. 10. 2018 45 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Peking

Šanghaj
Luoyang

Sian
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Č
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A

CENA OD: 45 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8
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Č
ÍN

A
Metropole Číny rychlovlakem
ASIE  ČÍNA

1. DEN Odlet z Prahy do Pekingu.
2. DEN Přílet do Pekingu, transfer do hotelu, volno.
3. DEN Celodenní prohlídka Pekingu – náměstí 
Nebeského klidu, jízda rikšou s prohlídkou tradiční 
zástavby města – hutongů, Chrám nebes. 
4. DEN Dopoledne prohlídka letního paláce. 
Odpoledne přejezd Velké čínské zdi a pohřebního 
údolí dynastie Ming. Zastavení na fotku u olympijských 
stadionů. Večer ochutnávka pekingské kachny. 
5. DEN Dopoledne přejezd na nádraží a přejezd 
rychlovlakem do Suzhou. Po příjezdu plavba lodí 
po Velkém kanále a následně dojezd do hotelu, 
ubytování. Večerní procházka po historické části 
Suzhou – Shan Tang Ancient Street. 
6. DEN Prohlídka Zahrady mistra rybářských sítí 
a návštěva centra výroby hedvábí. Přejezd do vodní 
vesnice Tongli, prohlídka. Pokračování do Šanghaje.
7. DEN Prohlídka města – nové oblasti Pudong 
s mrakodrapy, historicky chráněného nábřeží 
Bund, Nanjing Road. Volno na nákupy. 
8. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do ČR.

9. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Peking, 
Šanghaj – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
6× ubytování v hotelu ccc/cccc, 6× snídani, oběd 
(D3, 4, 6, 7), večeři (D2, 3, 4, 5), dopravu a vstupy dle 
programu, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 4 500 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 300 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum do Číny (1 700 Kč), spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Hutongy – malebné domky ve staré 
zástavbě

  Tradiční čínské zahrady v Suzhou

  Tongli, místo, kde se zastavil čas

  Šanghaj – metropole 
s nezaměnitelnou atmosférou

  Jízda rychlovlakem, chloubou 
čínského inženýrství

KULTURA A PAMÁTKY

24. 3. | 30. 6. | 22. 9. 2018 37 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Peking

Šanghaj

Sian
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Č
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A

CENA OD: 37 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/6
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Č
ÍN

A
 A

 T
IB

ET
Čína a tajemný Tibet
ASIE  ČÍNA A TIBET

1. DEN Odlet z Prahy do Chengdu.
2. DEN Přílet do Chengdu, ubytování. Procházka 
po staré části města – Jinli Ancient Street.
3. DEN Přejezd do Lešanu, prohlídka 
areálu Lešanského Buddhy. Následně přejezd 
do chovné stanice pandy velké, prohlídka.  
4. DEN Transfer na letiště, odlet do Lhasy, volno 
na aklimatizaci na nadmořskou výšku. Odpoledne 
procházka uličkami centra města – Barkhor. 
5. DEN Celodenní prohlídka Lhasy – posvátný 
chrám Potála, sídlo dalajlámů, postavené v roce 637. 
Klášter Džókhang, centrum tibetského buddhismu. 
Odpoledne prohlídka kláštera Sera, setkání s místními 
mnichy a návštěva centra výroby tibetských koberců. 
6. DEN Dopoledne přejezd přes sedlo Kambala 
s krásným výhledem na jezero Jamdrok, které 
patří mezi posvátná jezera Tibetu. Krátké zastavení 
u ledovce Karola. Dojezd do města Gyantse, které 
patří k nejkrásnějším v Tibetu. Návštěva kláštera 
Pakhor Čhode. Dojezd do Shigatze, ubytování. 

7. DEN Dopoledne návštěva kláštera 
Tashilumpu, sídla pančenlámů. Odpoledne přejezd 
zpět do Lhasy, zastavení u místní rodiny.
8. DEN Volno do transferu na letiště, 
přelet do Chongqingu, ubytování.
9. DEN Prohlídka historické části města Ciqikou, 
Muzea tří soutěsek a čtvrti Jiefangbei. 
10. DEN Přejezd rychlovlakem do Chengdu. Odpoledne 
prohlídka chrámu Qingyang a obchodní čtvrti Kuanzhai. 
11. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Chengdu – 
Praha, Lhasa – Qingyang, letištní taxy a další poplatky,  
9× ubytování v hotelu ccc/cccc, 9× snídani, oběd (D2, 
3, 5, 6, 7, 9), večeři (D4, 5, 6, 7, 10), dopravu a vstupy dle 
programu, služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 6 600 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízum (1 700 Kč), spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Areál Lešanského Buddhy

  Medvídek panda

  Sídlo dalajlámů Potála

  Malebné město Gyantse

  Setkání s tibetskými mnichy

KULTURA A PAMÁTKY

30. 6. | 26. 8. 2018 79 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Lhasa

Chongquing

Chengdu
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CENA OD: 79 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9
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K
U

B
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1. DEN Odlet z Prahy do Havany. Po příletu 
transfer do hotelu v Havaně. Večeře.
2. DEN Snídaně. Půldenní prohlídka kubánské 
metropole Havany s obědem. Projdete historickou 
částí Havany, uvidíte havanskou katedrálu, hotel 
Ambos Mundos, kde byl ubytován Ernest Hemingway. 
Ve večerních hodinách možnost navštívit vystoupení 
nejznámějšího kubánského kabaretu Tropicana 
(fakultativně, možno zakoupit v destinaci). Večeře v hotelu.
3. DEN Snídaně. Navštívíte botanickou zahradu 
Soroa. Dále budete pokračovat do oblasti Viñales, 
kde je soustředěno nejvíce tabákových plantáží 
na Kubě. V jeskyni Cueva del Indio se projedete 
na malé loďce. Oběd. Navštívíte také Mural de la 
Prehistoria, monumentální dílo na jedné skále 
mogotu. Návrat do Havany. Večeře v hotelu.
4. DEN Snídaně. Transfer na letiště, odlet 
do Santiaga de Cuba nebo Holguinu. 
Po příletu transfer do hotelu a večeře.
5. DEN Snídaně. Celodenní prohlídka města Santiago 
de Cuba, historické centrum – hlavní náměstí Parque 

Central Carlos Manuel de Césped, katedrála 
a řada paláců, muzeum Diega Velázqueze, věznice 
Cuartel Moncada, pevnost Castillo del Morro 
San Pedro de la Roca, perla španělské obranné 
architektury, s expozicí Muzea pirátství. Oběd. Během 
odpoledního programu navštívíte nejznámější kubánské 
poutní místo – baziliku Cobre. Večeře v hotelu.
6. DEN Snídaně. Pokračování do města Bayamo. 
Prohlídka a projížďka na koňských povozech, tradičním 
dopravním prostředku. Oběd. Přejezd do oblasti 
Playa Santa Lucia, jejíž pláže patří mezi nejkrásnější 
na severním pobřeží Kuby. Večeře v hotelu.
7. DEN Snídaně. Návštěva koloniálního města 
Camaguey, které bývá také někdy nazýváno městem 
kostelů. Oběd. V odpoledních hodinách pokračování 
do města, které bylo zapsáno na seznam světového 
dědictví lidstva UNESCO. Večeře v hotelu.
8. DEN Snídaně. Návštěva jedné z přírodních rezervací 
pohoří Escambray s pěší túrou pralesem. Oběd. 
Prohlídka historické části města Trinidad, během 
níž navštívíte hlavní náměstí Plaza Mayor, muzeum 

Romantico, kostel Nejsvětější trojice a okusíte místní 
koktejl La Canchanchara. Pokračování do města 
Cienfuegos, nazývaného Kubánci „perla jihu“. 
9. DEN Snídaně. Jeden z největších zážitků 
na vás čeká během dopoledního programu. 
V delfináriu Cienfuegos navštívíte show cvičených 
delfínů. Prohlídka centra Cienfuegos, kde uvidíte 
divadlo Terry, katedrálu, hlavní park a okolní ulice 
s řadou budov v neoklasicistickém stylu. Oběd.
Pokračování na ostrov Cayo Santa María.
10.–14. DEN Pobyt na ostrově Cayo 
Santa María v hotelu s all inclusive.
15. DEN Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
16. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Havana – Praha, letištní taxy a další poplatky, 14 nocí 
v hotelech střední kategorie, 8× snídani, 7× oběd, 8× 
večeři, 6× program all inclusive (10.–14. den), vstupy 
dle programu, přepravu klimatizovaným autobusem, 
služby místních česky/slovensky mluvících průvodců 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 
(700 Kč), fakultativní výlety, spropitné 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

16. 1. | 13. 3. | 22. 6. | 19. 7. 2018 61 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Velký okruh Kubou
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

  Prohlídka historické části Havany

  Návštěva oblasti Viñales 
a vodopádů Soroa

  Celodenní prohlídka města Santiago 
de Cuba

  Koloniální město Trinidad a pěší túra 
pralesem

  Pobyt na ostrově Cayo Santa María

PŘÍRODA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Cayo Santa María

Trinidad
Cienfuegos

Santiago de Cuba

Bayamo

Havana

Playa Santa Lucia

Camaguey

Soroa
Viñales
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CENA OD: 61 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 16/14
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1. DEN Odlet z Prahy do Havany. Po příletu 
transfer do hotelu v Havaně. Večeře v hotelu.
2. DEN Snídaně. Půldenní prohlídka kubánské 
metropole Havany s obědem. Projedete hlavními 
havanskými čtvrtěmi a třídami a zavedeme vás 
do historické části Havany, zapsané na seznam 
UNESCO. Oběd. Možnost navštívit továrnu na výrobu 
doutníků (doplácí se na místě 10 CUC/osoba, 
prohlídka možná pouze v některých termínech). 
Večeře v hotelu. Ve večerních hodinách možnost 
navštívit vystoupení nejznámějšího kubánského 
kabaretu Tropicana (není zahrnuto v ceně).
3. DEN Snídaně. Tento den poznáte nezapomenutelné 
přírodní scenérie západní části Kuby. Navštívíte oblast 
Soroa s vodopády a botanickou zahradou, odkud budete 
pokračovat do údolí Viñales, kde je soustředěno nejvíce 
tabákových plantáží na Kubě. Zvláštností této oblasti 
jsou strmé mogoty, skalnaté vápencové útvary, které 
jsou vzájemně propojeny říčkami a jeskyněmi. V jedné 
z nich se projedete na malé loďce. Oběd. Navštívíte také 

Mural de la Prehistoria, monumentální dílo na jedné 
skále mogotu, které představuje obraz evolučního vývoje 
života na Kubě. Návrat do Havany. Večeře v hotelu.
4. DEN Snídaně. Z kubánské metropole Havany 
se přesunete do Guamá, kde navštívíte krokodýlí 
farmu, projedete se na člunech po Jezeře pokladů 
a na jednom z ostrovů si prohlédnete malý skanzen 
jedné z předkolumbovských kultur – Tainů. Oběd. 
Odpoledne pokračování do oblasti známé Zátoky 
sviní (zastávka na šnorchlování v Karibiku) a poté 
do města Cienfuegos, nazývaného Kubánci „perla 
jihu“. Ubytování v Cienfuegos, večeře v hotelu.
5. DEN Snídaně. Přejezd do města Trinidad, které 
bylo zapsáno na seznam UNESCO. Oběd. Navštívíte 
hlavní náměstí Plaza Mayor, jeden z městských 
paláců z 18. stol., muzeum Romantico, kostel 
Nejsvětější trojice a samozřejmě nebude chybět ani 
ochutnávka místního koktejlu La Canchanchara, který 
byl pojmenován podle baru, kde se podává. Ubytování 
v Trinidadu nebo Topes Collantes. Večeře v hotelu. 

6. DEN Snídaně. Během dopoledne návštěva jedné 
z přírodních rezervací pohoří Escambray. Cesta 
v terénních vozech horskými vesničkami, následuje 
pěší túra pralesem, během níž poznáte kromě 
nezapomenutelných scenérií i rozmanitou faunu a flóru 
této oblasti, zastávka u vodopádů s možností koupání. 
Oběd. Pokračování na korálový ostrov Cayo Santa María. 
7.–10. DEN Pobyt u moře, 5 nocí 
v Memories Paraiso Azul.
11. DEN Transfer na letiště. Odlet do Prahy.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, 5 nocí v hotelech 
střední kategorie, 5× plnou penzi, 5 nocí v hotelu 
Memories Paraiso Azul, 5× program all inclusive 
na Cayo Santa María, vstupy dle programu, 
přepravu klimatizovaným autobusem, služby 
místních česky/slovensky mluvících průvodců 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 
(700 Kč), fakultativní výlety, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

22. 1. | 21. 2. | 3. 3. | 5. 5. |  
6. 7. | 3. 8. 2018 46 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Malý okruh Kubou
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

  Prohlídka Havany

  Návštěva údolí Viñales 

  Koloniální město Trinidad a pěší túra 
pralesem

  Pobyt na ostrovech

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Guamá

TrinidadCienfuegos

VaraderoHavana
Cayo Santa MaríaSoroa

Viñales

CENA OD: 46 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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Havana a Cayo Largo
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

CENA OD: 61 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/11

1. DEN V odpoledních hodinách přílet do Havany. 
Transfer do hotelu v Havaně. Ubytování na tři noci 
se snídaní (možnost dokoupení polopenze) v centru 
Havany nedaleko pobřežní promenády Malecon.
2.–3. DEN Dva dny volna v Havaně, které 
můžete strávit procházkou koloniální částí Havany či 
návštěvou muzea s ochutnávkou místního rumu.
4. DEN Po snídani transfer na letiště a vnitrostátní přelet 
na korálový ostrov Cayo Largo (cca 45 minut). Ubytování 
na 7 nocí v hotelu Sol Cayo Largo cccc s all inclusive. 
5.–10. DEN Pobyt na korálovém ostrově Cayo Largo.
11. DEN Pobyt v hotelu, během dne 
transfer na letiště a přelet zpět do Havany. 
Ubytování na 1 noc v hotelu v Havaně.
12. DEN Dopoledne možnost prohlídky Havany, 
odpoledne transfer na letiště a odlet do Prahy.
13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Curych – 
Havana – Curych – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
vnitrostátní přelet Havana – Cayo Largo – Havana, 
4 noci v cccc hotelu v Havaně se snídaní, 7 nocí 
v hotelu Sol Cayo Largo cccc s all inclusive, služby 
česky mluvícího delegáta (pouze na telefonu), transfery 
mezi letištěm a hotelem v Havaně a na Cayo Largo
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízovou kartu na Kubu (700 Kč)

  Havana – město automobilových 
veteránů

  Prohlídka Havany s českým 
průvodcem

  Možnost výletu do NP Viñales

  Jedny z nejkrásnějších pláží 
v Karibiku na ostrově Cayo Largo

  Šnorchlování na korálových útesech

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 61 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Havana

Cayo Largo
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1. DEN Přílet do destinace, transfer do hotelu 
Occidental Tucancún cccc se stravou all inclusive.
2. DEN Odjezd do Tulumu, po krátké zastávce 
prohlídka unikátní podzemní řeky cenote, kde 
se budete moci osvěžit. Dále navštívíte město 
Cobá. Po obědě zastávka u Chichén Itzá. 
Návrat do hotelu, večeře a volný program.
3. DEN Po snídani návštěva Chichén Itzá, kde můžete 
obdivovat Kukulkánovu pyramidu, Chrám válečníků 
a další pamětihodnosti. Pokračovat budete do tzv. 
bílého města - Méridy. Den zakončíte ubytováním 
v místním hotelu, poté večeře a volný program.
4. DEN Snídaně v hotelu, odjezd z Méridy 
do Uxmalu, kde si prohlédnete ruiny kulturně 
významného města (památka UNESCO). Spatříte zde 
například Guvernérův palác, Pyramidu kouzelníka 
nebo Želví dům. Další zastávkou je Hacienda 
Sotuta de Peon, kde se bude servírovat také oběd. 
Transfer zpět do Méridy a večeře v hotelu.
5. DEN Po snídani návštěva koloniálního města 
Izamal, pro které jsou charakteristické žluté budovy, 

krásné kláštery a mayské rozvaliny. Výlet pokračuje 
prohlídkou města Valladolid, kde spatříte jeden 
z nejstarších kostelů Ameriky. Na zpáteční cestě 
si uděláte znovu zastávku u cenote. Po obědě 
cesta do hotelu, kde strávíte zbytek dovolené.
6.–9. DEN Pobyt u pláže v hotelu Occidental 
Tucancún cccc se stravou all inclusive.
10. DEN Odlet z Cancúnu do Prahy.
11. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Mexiko – Praha, letištní a palivové taxy, ubytování 
na 3 noci v hotelu ccc, stravu (plná penze) během 
okruhu, vstupy dle programu, služby anglicky 
hovořícího průvodce během okruhu, 6 nocí v hotelu 
Occidental Tucancún cccc se stravou all inclusive.
CENA NEZAHRNUJE: cestovní 
pojištění, nápoje, spropitné.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

Tajemství mayských měst
STŘEDNÍ AMERIKA  MEXIKO

  Kombinace pobytu u moře  
a poznávání

  Nejznámější mexické památky

  Archeologické naleziště Chichén 
Itzá

  Archeologické naleziště Tulum 
a Coba

PŘÍRODA 

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Uxmal

Mérida Izamal Ek Balam

Cancún

Tulum

CobáChichén 
Itzá

celoročně (na vyžádání) od 77 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

CENA OD: 77 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/9
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Havana a pobyt u moře v Cancúnu
STŘEDNÍ AMERIKA  MEXIKO A KUBA

CENA OD: 69 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/11

1. DEN Odlet z Prahy do Havany, ubytování 
v hotelu NH Capri ccccc se snídaní.
2.–3. DEN Individuální program v Havaně dle 
vlastní režie. Havana je perla Karibiku, která vás 
vtáhne zpět do minulosti. Jako tip pro vás máme pěší 
procházku starou částí Havany, která je lemována 
koloniální výstavbou, prohlídku náměstí Plaza de 
Armas s prezidentským palácem či návštěvu muzea 
s ochutnávkou místního rumu. Rozhodně si nesmíte 
nechat ujít také výlet do krasového údolí Viñales.
4. DEN Individuální program v Havaně, v odpoledních 
hodinách přelet do Cancúnu, transfer do hotelu 
Occidental Tucancún cccc se stravou all inclusive.
5.–11. DEN Relaxace na pláži v Cancúnu, informační 
schůzka s česky hovořícím delegátem, možnost zakoupení 
fakultativních výletů za poplatek. Na Yucatánském 
poloostrově se nachází mnoho archeologických 
nalezišť, která jistě stojí za návštěvu, ať už se jedná 
o slavné město Chichén Itzá, Uxmal, či Cobu. Kromě 
starobylých památek můžete také zavítat na panenské 
ostrůvky v Karibském moři Isla Mujeres a Isla Contoy.

12. DEN V podvečerních hodinách transfer 
z hotelu na letiště, odlet zpět do Prahy.
13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana –  
Cancún – Praha, letištní a palivové taxy, transfery 
letiště – hotel v Havaně – letiště, transfery letiště – hotel 
v Cancúnu – letiště, ubytování na 3 noci v NH Capri 
ccccc se snídaní, 8 nocí v hotelu Occidental Tucancún 
cccc se stravou all inclusive, služby česky hovořícího 
průvodce od 5. dne okruhu (při pobytu u moře)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění 
a průvodcovský servis v Havaně
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Kombinace poznání a relaxace 
u moře

  3 noci v Havaně

  8 nocí v Cancúnu v hotelu u pláže

  Nákup tradičních kubánských 
doutníků

  Možnost fakultativních výletů

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Cancún

celoročně (na vyžádání) od 69 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Havana
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1. DEN Odlet z Prahy do Panamy. V odpoledních 
hodinách přílet do Panamy, transfer z letiště do městského 
hotelu RIU Plaza Panama ccccc se snídaní.
2.–3. DEN Individuální program v Panama City 
dle vlastní režie. Hlavní město Panamy má mnoho 
co nabídnout. Velká obchodní centra s nákupními 
možnostmi, výborné restaurace, historickou část 
města s koloniálními budovami a v neposlední řadě 
nejslavnější stavbu Panamy – Panamský průplav.
4. DEN V odpoledních hodinách transfer 
z městského hotelu do hotelu u pláže. Ubytování 
v hotelu Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas 
Panama cccc se stravou all inclusive nebo v RIU 
Playa Blanca ccccc se stravou all inclusive.
5.–10. DEN Relaxace na pláži, informační 
schůzka s česky hovořícím delegátem.
11. DEN V odpoledních hodinách transfer 
z hotelu na letiště, odlet zpět do Prahy.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Panama 
City – Praha, letištní a palivové taxy, transfery, 
ubytování 3 noci v hotelu RIU Plaza Panama ccccc se 
snídaní, 7 nocí v hotelu Royal Decameron Golf Beach 
Resort cccc se stravou all inclusive, služby česky 
hovořicího průvodce (pouze v oblasti Playa Blanca).
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Hotel ve městě či u Tichého oceánu 
lze vyměnit za jiný. Cena a dostupnost na dotaz. 
Kombinaci lze udělat také v opačném pořadí.

Město Panama a Tichý oceán
STŘEDNÍ AMERIKA  PANAMA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

  Ideální kombinace pro ty, kteří chtějí 
poznávat a zároveň relaxovat

  3 noci v hlavním městě Panama City

  7 nocí na pobřeží Tichého oceánu

  Možnost navštívit velkolepé vodní 
dílo - Panamský průplav

RELAX A POZNÁNÍ

od listopadu do dubna (na vyžádání) 36 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Panama City

Playa Blanca
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CENA OD: 36 990 Kč

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

1. DEN Odlet z Prahy do Panamy. V odpoledních 
hodinách přílet do Panamy, transfer z letiště do městského 
hotelu RIU Plaza Panama ccccc se snídaní.
2. DEN Individuální program v Panama City 
(bez průvodce). Hlavní město Panamy má mnoho 
co nabídnout. Velká obchodní centra s nákupními 
možnostmi, výborné restaurace, historickou část 
města s koloniálními budovami a v neposlední řadě 
nejslavnější stavbu Panamy – Panamský průplav.
3. DEN V odpoledních hodinách transfer z městského 
hotelu do hotelu v deštném pralese. Ubytování v hotelu 
Gamboa Rainforest Resort cccd se snídaní.
4. DEN Individuální program. Hotel nabízí několik eko-
výletů po okolí (projížďka lanovkou v korunách stromů, 
pozorování ptactva, projížďka po jezeře Gatún a jiné).
5. DEN V odpoledních hodinách transfer z hotelu 
v pralese do hotelu u Tichého oceánu. Ubytování v hotelu 
Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas 
Panama cccc se stravou all inclusive.
6.–10. DEN Relaxace na pláži, informační 
schůzka s česky hovořícím delegátem.

11. DEN V odpoledních hodinách transfer 
z hotelu na letiště, odlet zpět do Prahy.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Panama 
City – Praha, letištní a palivové taxy, transfery letiště, 
ubytování 2 noci v hotelu RIU Plaza Panama ccccc 
se snídaní, 2 noci v hotelu Gamboa Rainforest 
Resort cccd all inclusive, 6 nocí v hotelu Royal 
Decameron Golf Beach Resort cccc se stravou 
all inclusive, služby česky hovořícího průvodce 
(pouze v oblasti Playa Blanca, tj. D5–D11).
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
výlety z nabídky hotelu Gamboa Resort
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Hotel ve městě či u Tichého oceánu 
lze vyměnit za jiný. Cena a dostupnost na vyžádání. 
Kombinaci lze udělat také v opačném pořadí.

  Ideální kombinace pro ty, kteří chtějí 
poznávat a zároveň relaxovat

  2 noci v hlavním městě Panama City

  2 noci v hotelu uprostřed deštného 
pralesa

  6 nocí na pobřeží Tichého oceánu

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Gamboa

Panama City

Playa Blanca

od listopadu do dubna (na vyžádání) od 41 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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CENA OD: 41 990 Kč

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

CENA OD: 46 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do Panamy. V odpoledních 
hodinách přílet do Panamy, transfer z letiště do městského 
hotelu RIU Plaza Panama ccccc se snídaní.
2. DEN Individuální program v Panama City 
dle vlastní režie. Hlavní město Panamy má mnoho 
co nabídnout. Velká obchodní centra s nákupními 
možnostmi, výborné restaurace, historickou část 
města s koloniálními budovami a v neposlední řadě 
nejslavnější stavbu Panamy – Panamský průplav.
3. DEN Brzy ráno transfer z městského hotelu 
na letiště Albrook, přelet na San Blas, transfer 
člunem, ubytování v hotelu Yandup Island 
Lodge cccd s plnou penzí (bez nápojů).
4. DEN Individuální program – součástí pobytu 
jsou denně 2 lodní výlety na okolní ostrovy (koupání, 
pěší túry, návštěva domorodé vesnice).
5. DEN Brzy ráno transfer na letiště, odlet do 
Panama City, transfer do hotelu u Tichého oceánu. 
Ubytování v hotelu Royal Decameron Golf Beach Resort 
& Villas Panama cccc se stravou all inclusive.

6.–10. DEN Relaxace na pláži, informační 
schůzka s česky hovořícím delegátem.
11. DEN V odpoledních hodinách transfer 
z hotelu na letiště, odlet zpět do Prahy.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Panama 
City – Praha, letištní a palivové taxy, transfery, ubytování 
na 2 noci v hotelu RIU Plaza Panama ccccc se snídaní, 
2 noci v hotelu Yandup Island Lodge cccd s plnou penzí 
bez nápojů, 6 nocí v hotelu Royal Decameron Golf Beach 
Resort cccc se stravou all inclusive, služby česky 
mluvícího průvodce (pouze v oblasti Playa Blanca)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Hotel ve městě či u Tichého oceánu lze 
vyměnit za jiný. Cena a dostupnost na dotaz. Kombinaci 
lze udělat také v opačném pořadí. Přelet na San Blas  
je uskutečněn prostřednictvím menšího letadla –  
váhové omezení pro zavazadla je 14 kg/osoba.

  2 noci na souostroví San Blas 
v Karibském moři

  Ostrůvky jsou osídleny pouze 
indiány kmene Guna Yala

  2 noci v hlavním městě Panama – 
ideální pro poznávání 

  6 nocí na pobřeží Tichého oceánu 
v hotelu s all inclusive

RELAX A POZNÁNÍ

od listopadu do dubna (na vyžádání) 46 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

San Blas

Panama City

Playa Blanca
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To nejlepší z Panamy

1. DEN Přílet do Panama City. Privátní 
transfer do hotelu v centru.
2. DEN Dopoledne přejezd napříč Panamskou 
šíjí ke Karibiku, starobylé přímořské koloniální 
městečko a pevnost Portobelo – San Lorenzo, 
dále Panamský průplav – pozorování lodí a obdivuhodná 
práce atlantského moderního zdymadla 
Gatún z bezprostřední blízkosti.
3. DEN Celodenní prohlídka Panama City. 
Zdymadla Miraflores, historická čtvrť Panama Vieja
4. DEN Přejezd do údolí Valle de Anton a odpolední 
tour tradičním údolím Panamy, řada zajímavostí: 
indiánské petroglyfy, horké prameny, vodopády. 
5. DEN Přejezd do horského městečka 
Boquete, prohlídka městečka. 
6. DEN Dopoledne návštěva kávových plantáží místní 
ekofarmy na zpracování a pěstování kávy, seznámení 
s procesem pěstování, zpracování včetně ochutnávky. 
Odpoledne se seznámíte s tamním unikátním mlžným 

lesem, vydáte se na panoramatickou vycházku, která vás 
zavede na malebná místa v tomto horském městečku. 
7. DEN Dopoledne přejezd do přístavu Almirante. 
V přístavu přesednete na loď, která vás během 30–40 
min zaveze na souostroví Bocas del Toro, kde najdete 
tu pravou karibskou atmosféru. Toto souostroví je 
zároveň i významným mořským národním parkem Isla 
Bastimenos díky podmořské biodiverzitě a korálovým 
útesům. Žije zde mnoho ryb, želv, ale i krokodýlů.
8. DEN Ráno odjezd  na celodenní výlet lodí 
za největšími lákadly souostroví Bocas del Toro 
– zátoka delfínů, korálový ostrůvek, šnorchlování 
a plavání. Na lodi k dispozici nápoje v chladicím boxu, 
vstupné do NP je v ceně výletu, možnost zapůjčení 
výbavy na šnorchlování. Návrat v podvečer.
9. DEN Volný den na plážích Bocas del Toro, 
široké možnosti vodních aktivit a dalších výletů.
10. DEN Volný den na plážích Bocas del 
Toro. Odpolední přelet do Panama City.

11. DEN Transfer na letiště Panama 
City a odlet do Evropy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–
Panama–Praha, letištní taxy a další poplatky, 
10 nocí v hotelu ccc, 10× snídani, transfery, 
výlety a vstupy dle programu, česky mluvícího 
průvodce po celou dobu programu 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj 9 790 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 
(700 Kč), fakultativní výlety, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12

22. 4. | 9. 12. 2018 53 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

STŘEDNÍ AMERIKA  PANAMA

  Stoletá historie panamského 
průplavu

  Historická část Panama City

  Ochutnávka kávy

  Koupání na ostrovech v Karibiku

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

CENA OD: 53 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

Panama City

Valle de Anton
Boquete

Bocas del Toro

NOVINKA
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To nejlepší z Guatemaly
JIŽNÍ AMERIKA  GUATEMALA

1. DEN Odlet z Prahy, dolet do Guatemaly. 
Transfer z letiště do Antiquy Guatemala.
2. DEN Dopoledne prohlídka města: La Plaza Central, 
El Palacio de los Capitanes Generales, katedrálu, kostel 
San Francisco El Grande, kostel La Merced, muzeum 
Casa Santo Domingo, řemeslný trh. Pokračování 
do vesnic San Juan del Obispo a San Antonio Aguas 
Calientes vyhlášených svými textilními „hand-made“ 
výrobky, dále plantáž Nuez de Macadami. 
3. DEN Odjezd směrem Panajachel, městečka, které 
se nachází u jezera Atitlán. Zde nastoupíte na loď, 
plavba po jezeru, návštěva 3 vesnic na druhé straně 
jezera – v této části Guatemaly budete moci vidět 
tradiční místní kroje. Ukázka tradiční výroby a barvení 
textilií. Vyhlídka Iglesia Bautista, okruh po jezeře, 
lehký trek centrálním parkem a návštěva místního trhu. 
Pokračování do Santiaga Atitlán – zátoka jezera, kde 
ženy z lokální komunity stále udržují tradici praní textilií. 
Návštěva katedrály. Následuje přejezd tuk-tukem 
k návštěvě kostela, který byl postaven již roku 1547. 

4. DEN Ráno odjezd na slavný trh 
Chichicastenango. Trh září barevnými látkami, 
domorodci v tradičních oděvech a také navštívíte 
kostel Santo Tomas, který velice jedinečně 
spojuje katolické a mayské prvky. Později 
odpoledne odjezd do města Antigua Guatemala.
5. DEN Časně ráno odjezd na místní letiště a přelet 
do Tikalu. Dopolední exkurze Národního parku Tikal, 
tamních chrámů Templos I, II, III a IV a centrální akropole, 
náměstí „Ztraceného světa“ (Plaza del Mundo Perdido) 
a dalších míst. V ceně oběd, restaurace s lokálními 
specialitami, bez nápojů. Odpoledne individuální prohlídka 
muzea a poté odjezd do hotelu poblíž Národního parku.
6. DEN Brzy ráno odjezd z hotelu – svítání budete 
pozorovat u chrámu Templo Tikal IV, jedinečný zážitek! 
Později návrat do hotelu na snídani a pokračování 
na návštěvu archeologického naleziště Yaxhá. Váš okruh 
návštěvy zahrnuje oblast A, B a C, chrám Templo 2016, 
akropoli Malher, laguny Sacnab a Yaxhá a také část 
džungle v Národním parku Yaxhá. Oběd a poté návštěva 
archeologického naleziště Topoxté, plavba po jezeře 

Yaxhá. Odpoledne transfer na letiště Tikal a přelet 
zpět do města Guatemala a transfer na váš hotel.
7. DEN Privátní transfer vás zaveze z hotelu 
na pláž Monterrico, cesta bude trvat něco přes 
2 hodiny. Ubytování a následně volné dny na pláži.
8.–12. DEN Volné dny na pláži.
Jeden z těchto dnů je zahrnut výlet na Canal de 
Chiquimililla, kde se v kánoích projíždí tamním 
mangrovníkovým hájem, pozorujete různé druhy ptactva, 
které žijí především v této oblasti. Sami si můžete zvolit, 
zda preferujete ranní vyjížďku a pozorování východu 
slunce, nebo spíše odpolední tour se západem slunce! 
13. DEN Volno do transferu na letiště, odlet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha–
Guatemala–Praha, letištní taxy a další poplatky, zpáteční 
přelet na Tikal, 12 nocí v hotelu ccc, 12× snídaní, 
2× obědy (D5, D6), transfery a výlety či plavby jsou 
sdílené s menší skupinkou mezinárodních turistů 
(klimatizovaná a moderní vozidla), vstupy dle programu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj 15 000 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 600 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
spropitné, fakultativní výlety
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Antugia Guatemala – město 
v dolíčku mezi třemi vulkány

  Jezero Antitlán – nejkrásnější jezero 
světa

  Národní park Tikal

  Východy slunce nad chrámy

KULTURA A PAMÁTKY

29. 6. | 10. 11. 2018 92 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

NOVINKA

Tikal

Atitlán

Antigua Guatemala
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CENA OD: 92 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/12
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Bora Bora, Moorea a Tahiti
ASIE  FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

CENA OD: 139 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9

1. DEN Odlet z Prahy do Papeete (mezipřistání 
v USA, nutná ESTA nebo vízum).
2. DEN Přílet do Papeete, přivítání anglicky hovořící 
asistencí, předání letenek na následující úseky. Poté 
budete pokračovat vnitrostátním přeletem na Bora Bora 
(cca 45 minut). Na Bora Bora budete ubytováni v hotelu Le 
Méridien Bora Bora ccccc se snídaní, volný program.
3.–4. DEN Relaxace na pláži, volný program.
5. DEN V dopoledních hodinách transfer na letiště, 
přelet na ostrov Moorea, transfer do hotelu Sofitel 
Moorea Ia Ora Beach Resort cccc 
se snídaní, ubytování, volný program.
6.–7. DEN Relaxace na pláži, volný program.
8. DEN V dopoledních hodinách transfer na letiště, 
přelet na Tahiti, transfer do hotelu Le Méridien Tahiti 
cccc se snídaní, ubytování, volný program.
9.–10. DEN Relaxace na pláži, volný program.
11. DEN Brzy ráno transfer na letiště,  
odlet zpět do Prahy.
12. DEN Ve večerních hodinách přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Papeete – 
Praha, přelet Papeete – Bora Bora – Moorea – Papeete, 
letištní a palivové taxy, transfery, anglicky hovořící 
asistenci na letišti, ubytování na 3 noci v hotelu  
Le Meridien Bora Bora ccccc se snídaní, 3 noci  
v hotelu Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort cccc, 
3 noci v hotelu Le Meridien Tahiti cccc
CENA NEZAHRNUJE: poplatek za ESTA/vízum do USA, 
místní pobytovou taxu (cca 1,64 EUR), spropitné, pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Na vnitrostátních přeletech je 
váhový limit omezen na 23 kg/osoba. ESTA či 
vízum do USA si zařizuje klient individuálně.

  Kombinace nejznámějších ostrovů 
ve Francouzské Polynésii

  3 noci na ostrově Bora Bora

  3 noci na ostrově Moorea

  3 noci na ostrově Tahiti

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Tahiti

celoročně (na vyžádání) od 139 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Moorea

Bora Bora
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Bora Bora a Tahiti

1. DEN Odlet z Prahy do Papeete (mezipřistání 
v USA, nutná ESTA nebo vízum).
2. DEN Přílet do Papeete, přivítání anglicky hovořící 
asistencí, předání letenek na následující úseky. Poté 
budete pokračovat vnitrostátním přeletem na Bora Bora 
(cca 45 minut). Na Bora Bora budete ubytováni v hotelu Le 
Méridien Bora Bora ccccc se snídaní, volný program.
3.–6. DEN Relaxace na pláži, volný program.
7. DEN V dopoledních hodinách transfer na letiště, 
přelet na Tahiti, transfer do hotelu Le Méridien Tahiti 
cccc se snídaní, ubytování, volný program.
8.–9. DEN Relaxace na pláži, volný program.
10. DEN Brzy ráno transfer 
na letiště, odlet zpět do Prahy.
11. DEN Ve večerních hodinách přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Papeete – 
Praha, přelet Papeete – Bora Bora – Papeete, letištní 
a palivové taxy, transfery, anglicky hovořící 
asistenci na letišti, ubytování na 5 nocí v hotelu 

Le Meridien Bora Bora ccccc se snídaní, 3 noci 
v hotelu Le Meridien Tahiti cccc se snídaní
CENA NEZAHRNUJE: poplatek za ESTA/vízum do USA, 
místní pobytovou taxu (cca 1,64 EUR), spropitné, pojištění.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Na vnitrostátních přeletech je 
váhový limit omezen na 23 kg/osoba. ESTA či 
vízum do USA  si zařizuje klient individuálně.

  Kombinace dvou ostrovů

  5 nocí na ostrově Bora Bora

  3 noci na ostrově Tahiti

  Možnost ubytování ve vodních 
bungalovech

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 145 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

ASIE  FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

CENA OD: 145 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8

Tahiti

Bora Bora
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U
S

A
New York
SEVERNÍ AMERIKA   USA

CENA OD: 37 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/3

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, transfer do hotelu.
2. DEN Prohlídka Lower Manhattanu – plavba  
lodí po řekách Hudson a East River. Následně  
okružní prohlídka největších atrakcí Manhattanu –  
Battery Park, Wall Street se slavnou burzou, 
China Town, Brooklyn Bridge aj. – vyhlídkovým 
autobusem. Během dne možnost fakultativního letu 
helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody.
3. DEN Pokračování prohlídky Manhattanu, 
částí Midtown a Uptown Manhattan. Poznejte 
Broadway, oblast Central Parku a 5. Avenue. Společně 
navštívíte vyhlídku na střeše mrakodrapu Rockefeller 
Center a projdete si slavné Times Square. 
4. DEN Celodenní volno na Manhattanu, 
možnost individuální návštěvy muzeí, galerií nebo 
turistických atrakcí. Jako bonus dostanete vstupenku 
na Empire State Building, dominantu Manhattanu. 
Pozdní odpoledne transfer na letiště, odlet.
5. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
New York – Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci  
v hotelu ccc, dopravu klimatizovaným minibusem, vstupy 
dle programu, službu česky mluvícího průvodce, plavbu 
lodí kolem sochy Svobody, vstupenku na Empire State 
Building a Rockefeller Center – vyhlídka na Manhattan 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 
jednolůžkový pokoj 10 400 Kč 
let helikoptérou 4 990 Kč 
vstupenka na muzikál od 2 700 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 200 Kč
CENA NEZAHRNUJE: snídani, spropitné, 
poplatek za ESTA (cca 14 USD) 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
POZNÁMKA: poskytovatelem a organizátorem 
služeb je CK AMERICA TOURS. Na vyžádání možné 
prodloužení individuálního pobytu v New Yorku.

  Okružní jízda po Manhattanu

  Central Park – oáza klidu  
v jinak rušném velkoměstě

  Ráj pro ty, kteří rádi nakupují

  Neopakovatelná atmosféra 
večerního Times Square

KULTURA A PAMÁTKY

9. 3. | 4. 6. | 27. 6. | 18. 9. | 27. 10. 2018 39 990 Kč
13. 4. 2018 37 990 Kč
5. 5. | 10. 10. 2018 38 990 Kč
27. 7. 2018 46 990 Kč
26. 8. 2018 43 990 Kč
1. 12. 2018 41 990 Kč
29. 12. 2018 73 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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U
S

A

New York s individuálním průvodcem
SEVERNÍ AMERIKA   USA

CENA OD: 34 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/3

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, transfer do hotelu.
2. DEN Dopoledne setkání s průvodcem v hotelu, 
první prohlídka města – plavba lodí okolo Manhattanu, 
výhledy na Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, 
Staten Island a sochu Svobody. Po vylodění 
Times Square, Broadway, Empire State Building 
a kultovní Iron Building. Odpoledne volno na návštěvy 
muzeí, galerií a dalších turistických atrakcí.
3. DEN Dopoledne setkání s průvodcem v hotelu, 
druhá procházka po městě – horní Manhattan, Central 
Park, Dakota, Plaza Hotel, Pátá avenue, které se říká 
nákupní míle, chrám svatého Patrika, Rockefeller Center. 
Odpoledne volno na individuální prohlídky, fakultativně 
let helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 
nebo výhledy na město z Empire State Building.
4. DEN Volno na poslední nákupy, 
transfer na letiště, odlet zpět do ČR.
5. DEN Přílet zpět do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – New York –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci v hotelu ccc, 
služby česky mluvícího průvodce –  
2× půldenní program, plavbu lodí 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 
jednolůžkový pokoj 7 990 Kč 
vstupenka na muzikál od 2 700 Kč 
let helikoptérou 4 100 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, poplatek 
za ESTA (cca 14 USD), spropitné, snídani, 
jízdenky na hromadnou dopravu, vstupy 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Pobyt v New Yorku lze libovolně prodloužit, 
zvýšit kategorii hotelu, prodloužit o pobyt v Miami nebo 
Washingtonu. Doporučujeme prosincové pobyty v New 
Yorku – adventní výzdoba a předvánoční nákupy.

  Central Park – oáza klidu v jinak 
rušném velkoměstě

  Ráj pro ty, kdo rádi nakupují

  Soukromý průvodce – prohlídka 
města šitá na míru

  Neopakovatelná atmosféra nočního 
Times Square

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně od 34 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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U
S

A
New York a Miami Beach
SEVERNÍ AMERIKA   USA

CENA OD: 54 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, transfer do hotelu.
2. DEN Prohlídka Lower Manhattanu – plavba 
lodí, během níž se vám naskytnou jedinečné pohledy 
na Manhattan a sochu Svobody. Následně okružní 
prohlídka největších atrakcí Manhattanu – Battery 
Park, Wall Street se slavnou burzou, China Town, 
Brooklyn Bridge aj. – vyhlídkovým autobusem. Během 
dne možnost fakultativního letu helikoptérou 
nad Manhattanem a sochou Svobody.
3. DEN Pokračování prohlídky Manhattanu, 
částí Midtown a Uptown Manhattan. Poznejte 
Broadway, oblast Central Parku a 5. Avenue. Společně 
navštívíte vyhlídku na střeše mrakodrapu Rockefeller 
Center a projdete si slavné Times Square. 
4. DEN Celodenní volno na Manhattanu, možnost 
individuální návštěvy muzeí, galerií nebo turistických 
atrakcí. Jako bonus dostanete vstupenku na Empire 
State Building – navštivte tuto dominantu 
Manhattanu. V pozdním odpoledni odlet do Miami, 
po příletu transfer do hotelu, ubytování. 

5. DEN Dopoledne orientační okruh po Miami a Miami 
Beach, po zbytek dne volno k pobytu na pláži. 
6. DEN Volno, fakultativní možnost celodenního 
výletu na ostrov Key West – nejjižnější bod 
kontinentálních USA v Karibském moři. 
7. DEN Volno.
8. DEN Dopoledne volno, odpoledne 
transfer na letiště, odlet.
9. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – New 
York, Miami – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
7 nocí v hotelu ccc, 4× snídani (během pobytu 
v Miami), dopravu klimatizovaným minibusem, vstupy 
dle programu, služby česky mluvícího průvodce, plavbu 
lodí kolem sochy Svobody, vstupenku na Empire State 
Building a Rockefeller Center – vyhlídka na Manhattan
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
 jednolůžkový pokoj 17 800 Kč
let helikoptérou 4 990 Kč
vstupenka na muzikál od 2 700 Kč
 celodenní výlet na ostrov Key West 2 500 Kč

SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 1 600 Kč
CENA NEZAHRNUJE: snídani během pobytu v New 
Yorku, spropitné, poplatek za ESTA (cca 14 USD)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 
POZNÁMKA: pobyt v Miami lze prodloužit; poskytovatelem 
a organizátorem služeb je CK AMERICA TOURS

  Plavba lodí a socha Svobody  
na vlastní oči

  Výhled na Manhattan z ptačí 
perspektivy

  Krásné koupání a nekončící  
noční život na Miami Beach

KULTURA A PAMÁTKY

9. 3. | 4. 6. | 18. 9. | 1. 12. 2018 56 990 Kč
13. 4. | 27. 10. 2018 54 990 Kč
5. 5. | 10. 10. 2018 55 990 Kč
27. 6. | 26. 8. 2018 57 990 Kč
27. 7. 2018 64 990 Kč
29. 12. 2018 86 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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Východní Kanada
SEVERNÍ AMERIKA  KANADA

CENA OD: 66 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 15/14

1. DEN Odlet z Prahy do Toronta.
2. DEN Celodenní prohlídka Toronta, plavba po jezeře 
Ontario. Fakultativně let helikoptérou nad Torontem.
3. DEN Odjezd do Midlandu – plavba územím  
30 000 ostrovů. Pokračování do města Collingwood. 
4. DEN Blue Mountain s výhledem na Georgian 
Bay, poloostrov Bruce a NP Bruce Peninsula. 
5. DEN Trajekt Chi-Chueemaun na největší sladkovodní 
ostrov na světě Manitoulin, město Sudbury. 
6. DEN Těžba niklu v oblasti Sudbury, 
pokračování do Ottawy. 
7. DEN Prohlídka Ottawy z obojživelného 
autobusu, následně přejezd do Montrealu. 
8. DEN Prohlídka centra Montrealu, olympijského 
komplexu a odpoledne pokračování do Shawiniganu. 
9. DEN Příroda v okolí Lac Saint-Jean 
a ubytování v oblasti Saguenay. 
10. DEN NP a fjord Saguenay, městečko Tadoussac 
a plavba za velrybami na St. Lawrence. Následně 
trajekt přes úžinu Saguenay a nocleh v Saint-Siméon. 
11. DEN Přejezd do soutěsky St. Anne s divokou řekou

a visutými mosty, katedrála St. Anne de Beaupré. Odpoledne 
návštěva „Sugar Shark“ – farmy na výrobu javorového sirupu. 
12. DEN Prohlídka Quebecu, návštěva mohutných 
vodopádů Montmorency a dojezd do Kingstonu.
13. DEN Plavba oblastí tisíce ostrovů, 
prohlídka města Kingston a přejezd kolem 
jezera Ontario k Niagarským vodopádům. 
14. DEN Prohlídka mohutných vodopádů, odpoledne 
prohlídka města Niagara on the Lake, včetně 
plavby tryskovým člunem do peřejí Whirlpool. 
Možnost fakultativního letu nad vodopády. 
15. DEN Dopoledne volno, transfer na letiště se zastavením 
v outletu na nákupy, odlet zpět do ČR, kam doletíte další den.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Toronto – Praha, letištní taxy a další poplatky, 
14 nocí v hotelu/motelu ccc, 14× snídani, 
dopravu klimatizovaným minibusem, vstupy dle 
programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 19 200 Kč

let helikoptérou – Toronto 3 300 Kč 
let helikoptérou – Niagarské vodopády 2 990 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 12 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
POZNÁMKA: u fakultativního výletu let helikoptérou 
nad Torontem se na místě doplácí poplatek 7 CAD; 
poskytovatelem a organizátorem služeb je CK America Tours

  Plavba lodí k Niagarským 
vodopádům

  Ostrov Manitoulin s původním 
obyvatelstvem

  Lady Dive v Ottawě

  Olympijské město Montreal

  Ústí řeky St. Lawrence – místo 
s největším výskytem různých  
druhů velryb

PŘÍRODA

28. 4. 2018 66 990 Kč
28. 5. | 25. 9. 2018 69 990 Kč 
27. 6. 2018 71 990 Kč 
27. 7. 2018 76 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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U
S

A
Havajské ostrovy Oahu a Maui
SEVERNÍ AMERIKA  USA

1. DEN Odlet z Prahy do Honolulu, transfer do hotelu 
v těsné blízkosti světoznámé pláže Waikiki.
2. DEN Dopoledne návštěva památníku 
křižníku USS Arizona v Pearl Harbour a prohlídka 
centra Honolulu s výkladem o historii Havajských 
ostrovů, odpoledne individuální volno.
3. DEN Celodenní okružní prohlídka ostrova Oahu, 
během níž poznáte nejenom největší atrakce ostrova, 
ale i malebné vesničky a tichá zákoutí. Čeká vás vše 
od pralesa po koupání na jedinečných plážích. 
4. DEN Celodenní volno k relaxaci na pláži nebo 
u hotelového bazénu. Také se můžete vydat do ulic 
Waikiki a objevit jejich kouzlo a přátelskou atmosféru. 
Fakultativní možnost celodenního leteckého výletu 
na ostrov Kauai (v angličtině s místním průvodcem).
5. DEN Transfer na letiště a odlet do Kahului 
na ostrově Maui. Po příletu společně navštívíte správní 
středisko Maui Wailuku a státní park Iao Valley, důležité 
místo v historii ostrova. V odpoledních hodinách ubytování 
a volno k relaxaci na pláži nebo u hotelového bazénu.

6. DEN Celodenní prohlídku ostrova začnete velmi 
časně ráno výjezdem na vrchol sopky Haleakalá, kde 
zhlédnete ve výšce bezmála tři a půl kilometru východ 
slunce. Po prohlídce vrcholových scenérií národního parku 
bude váš výlet pokračovat do městečka Hana cestou se 
stovkami serpentin v hustém tropickém pralese. Odměnou 
vám bude koupel v moři na pohádkové vulkanické 
pláži. Cestou zpět ještě navštívíte plážové středisko 
Kihei. Návrat do hotelu v podvečerních hodinách. 
7. DEN Volno na relaxaci na pláži. Fakultativní 
možnost celodenního výletu na sousední ostrov 
Hawaii (Velký ostrov) s místním průvodcem.
8.–9. DEN Volno na nezapomenutelné 
koupání. Fakultativní možnost letu 
helikoptérou nad ostrovem Maui. 
10. DEN Volno do transferu na letiště, 
odpoledne odlet zpět do ČR.
11. DEN Přestup na americkém 
kontinentu a pokračování vašeho letu.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Honolulu – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, přelet Oahu–Maui,  
9 nocí v hotelu ccc, dopravu během programu, vstupy 
a atrakce dle programu, služby česky mluvícího průvodce
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 19 500 Kč
let helikoptérou nad ostrovem Oahu 5 900 Kč
let helikoptérou nad ostrovem Maui 5 900 Kč 
celodenní výlet na ostrov Kauai (v angličtině) 11 900 Kč
celodenní výlet na ostrov Hawaii (v angličtině) 11 900 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 700 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, snídaně, 
spropitné, poplatek za ESTA (cca 14 USD), odbavení 
zavazadla pro místní přelet (cca 25 USD),  
palivové příplatky u fakultativních výletů
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
POZNÁMKA: poskytovatelem a organizátorem 
služeb je CK AMERICA TOURS

  Malebná příroda

  Sopka Haleakalá

  Koupání na Maui

  Vyhlídkové lety helikoptérou

PŘÍRODA

12. 4. | 9. 10. 2018 78 990 Kč
11. 6. | 23. 11. 2018 83 990 Kč
1. 8. 2018 89 990 Kč 

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Oahu

Maui

Honolulu



153Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 184–185

U
S

A

CENA OD: 78 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9
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27. 2. | 9. 11. 2018 69 990 Kč
14. 3. 2018 71 990 Kč
29. 3. | 28. 5. 2018  75 990 Kč
13. 4. 2018 72 990 Kč
28. 4. | 25. 10. 2018 73 990 Kč
13. 5. | 10. 10. 2018 74 990 Kč
12. 6. | 25. 9. 2018 76 990 Kč
27. 6. | 26. 8. 2018 79 990 Kč
12. 7. | 27. 7. | 11. 8. 2018 84 990 Kč
10. 9. 2018 78 990 Kč
24. 11. 2018 67 990 Kč
26. 12. 2018 96 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Západ USA
SEVERNÍ AMERIKA   USA

1. DEN Odlet z Prahy do Los Angeles.
2. DEN Filmová studia Universal, prohlídka 
Los Angeles, Hollywoodu a okolí.
3. DEN San Diego, ostrov Coronado, 
letadlová loď USS Midway, zábavní park Sea 
World, Yuma – hranice s Mexikem.
4. DEN Město Tucson a Ajo, rezervace 
indiánů kmene Papago, muzeum Pima Air. 
5. DEN Krajina oblasti Apache Trail.
6. DEN NP Grand Canyon, fakultativní let letadlem/
helikoptérou nad kaňonem, návštěva kina Imax. 
Město Page – rezervace indiánů kmene Navaho. 
7. DEN Fakultativně let nad pouštní jezero  
Lake Powel a skalní oblouk Rainbow 
Bridge. Odjezd do Monument Valley, 
fakultativní možnost projížďky v džípech. 
8. DEN Jižní Utah, NP Capitol Reef, oblast Grand 
Staircase of Escalante, NP Bryce Canyon.  
9. DEN NP Zion, Las Vegas – prohlídka. 

10. DEN Celodenní volno v Las Vegas,  
fakultativní výlet k přehradě Hoover Dam. Večer 
fakultativní let helikoptérou – noční Las Vegas. 
11. DEN NP Death Valley, město  
Fresno – Kalifornie. 
12. DEN NP Sequoia a Kings 
Canyon, pohoří Sierra Nevada. 
13. DEN San Francisco – okruh městem, plavba 
lodí pod Golden Gate a kolem ostrova Alcatraz. 
14. DEN Celodenní volno v San Franciscu. 
Fakultativní let helikoptérou – San Francisco, 
Golden Gate, Alcatraz. Přejezd do Los Angeles. 
15. DEN Volno na nákupy, transfer na letiště, odlet.
16. DEN Přílet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Los 
Angeles – Praha, letištní taxy a další poplatky, 14 nocí  
v hotelu/motelu ccc, 14× snídani, dopravu 
klimatizovaným minibusem, vstupy (D2 – Universal 
Studios, D3 – USS Midway, Sea World, D13 – 
plavba lodí), služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj 22 900 Kč 
let letadlem – Grand Canyon 3 800 Kč 
let helikoptérou – Grand Canyon 4 990 Kč 
let nad Lake Powel, Rainbow Bridge 3 200 Kč 
noční let helikoptérou – Las Vegas 2 700 Kč 
let helikoptérou – San Francisco 4 800 Kč 
výlet Hoover Dam 1 300 Kč
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 12 800 Kč
CENA NEZAHRNUJE: spropitné, poplatek za ESTA 
(cca 14 USD)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6 
POZNÁMKA: fakultativně lze zájezd prodloužit 
o pobyt na Havajských ostrovech; zájezd 
může být směrován opačně; poskytovatelem 
a organizátorem služeb je CK America Tours

  Las Vegas – město hazardu 
a nočního života

  Nejnižší a nejteplejší místo západní 
polokoule – Death Valley

   Los Angeles – hlavní město 
filmového průmyslu

KULTURA A PAMÁTKY

San Diego

Los Angeles

San 
Francisco

Capitol Reef

Fresno Las Vegas

Bryce CanyonNP Sequoia

Yuma

Ajo

Zion
Monument Valley

Page
Grand Canyon
Flagstaff

Tucson

Sedona

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz
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POČET DNÍ/NOCÍ: 16/15
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1. DEN Let Praha/Vídeň – Los Angeles, 
převzetí auta a ubytování.
2. DEN Slavné letovisko Palm Springs.
3. DEN Phoenix – hlavní město státu Arizona.
4. DEN Velkolepý národní park Grand Canyon.
5. DEN Přehradní nádrž Lake Powell.
6. DEN Národní park Monument Valley.
7. DEN Archeologická lokalita Mesa Verde.
8.–9. DEN Národní parky Arches a Canyonlands.
10. DEN Národní park Capitol Reef.
11. DEN Národní park Bryce Canyon.
12. DEN Národní park Zion.
13. DEN Las Vegas – hlavní město hazardu.
14. DEN Velkolepé Údolí smrti.
15. DEN Národní park Sequoia 
s největšími stromy na světě.
16. DEN Yosemitský národní park – 
jeden z nejznámějších parků v USA.
17.–18. DEN San Francisco a slavný 
most Golden Gate Bridge.

19. DEN California Central Coast – pobřežní 
silnice s nádhernými výhledy na Tichý oceán.
20. DEN Návrat do Los Angeles.
21. DEN Vrácení auta a odlet z Los Angeles domů.
22. DEN Přílet do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň – 
Los Angeles – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), 
letištní taxy a další poplatky, 20 nocí v hotelu cc 
až ccc ve dvoulůžkovém pokoji, pronájem vozu 
na celou dobu pobytu s neomezenými kilometry 
(v kalkulaci základní typ Chevrolet Spark), mapy 
a podklady k cestě (v angličtině), 24hodinovou 
nehodovou asistenci, navigační systém v autě
SLEVY:  
dítě 2–16 let v doprovodu 2 dospělých osob 37 500 Kč
 3. a 4. dospělá osoba ve společném autě 17 500 Kč
CENA NEZAHRNUJE: stravování, pohonné 
hmoty, parkovné, cestovní pojištění, individuální 
vstupy, poplatek za ESTA (cca 14 USD)

POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 
v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 
je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 
a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

To nejlepší ze západního pobřeží USA
SEVERNÍ AMERIKA  USA

CENA OD: 62 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 22/20

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Sequoia NP

Capitol Reef

Los Angeles

Grand Canyon

  Los Angeles a San Francisco

  Grand Canyon a Údolí smrti

  Yosemitský národní park

  Las Vegas – hlavní město hazardu

  Vyhlídková silnice California Central 
Coast

FLY & DRIVE

Phoenix

Monument Valley

Las Vegas

Yosemite NP
San Francisco

duben–říjen 2018 od 62 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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Na pohodu Floridou
SEVERNÍ AMERIKA  USA

CENA OD: 47 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 16/14

1. DEN Let Praha/Vídeň – Miami, převzetí 
auta a ubytování v hotelu na Miami Beach.
2.–3. DEN Letovisko Fort Lauderdale.
4. DEN Oblast Cocoa Beach – s možností 
návštěvy vesmírného centra na mysu Canaveral.
5. DEN Romantické městečko St. Augustine, 
jedno z nejstarších měst v USA.
6.–8. DEN Orlando – centrum zábavního 
průmyslu se slavným parkem Disney World.
9.–10. DEN  Prosluněný Saint Petersburg 
na západním pobřeží Floridy.
11. DEN Pozorování krokodýlů 
v národním parku Everglades.
12.–13. DEN Florida Keys – ostrovy 
v Mexickém zálivu propojené více než 180 km 
dlouhou silnicí Overseas Highway.
14. DEN Návrat do Miami.
15. DEN Vrácení auta a odlet z Miami domů.
16. DEN Přílet do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Vídeň –  
Miami – Praha/Vídeň (v optimální knihovací třídě), 
letištní taxy a další poplatky, 14 nocí v hotelu cc 
až ccc ve dvoulůžkovém pokoji, pronájem vozu 
na celou dobu pobytu s neomezenými kilometry 
(v kalkulaci základní typ Chevrolet Spark), mapy 
a podklady k cestě (v angličtině), 24hodinovou 
nehodovou asistenci, navigační systém v autě
SLEVY:  
dítě 2–16 let v doprovodu 2 dospělých osob 23 500 Kč
 3. a 4. dospělá osoba ve společném autě 11 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: stravování, pohonné 
hmoty, parkovné, cestovní pojištění, individuální 
vstupy, poplatek za ESTA (cca 14 USD)
POZNÁMKA: v případě zájmu o jiný typ vozu, než je 
v kalkulaci, je cena na vyžádání; pro zapůjčení auta 
je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 
a kreditní karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz

  Slavná pláž Miami Beach

  Orlando – centrum zábavního 
průmyslu

  Vesmírné centrum na mysu 
Canaveral

  NP Everglades s aligátory

  Pobřežní silnice na Key West

FLY & DRIVE

leden–prosinec 2018 od 47 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Cape Canaveral

Fort
Lauderdale
Miami

Orlando

St. Augustine

Saint Petersburg

NP Everglades

Key West
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Stále více cestovatelů si oblíbilo plavby 
na luxusních lodích. A že je na co se těšit! Poznejte 
s námi svět z paluby plujících velikánů a vydejte se 
vstříc neopakovatelným zážitkům. Váš lodní lístek 
vždy zahrnuje ubytování v kajutě, plnou penzi, 
veškeré aktivity na lodi během dne a samozřejmě 
také bohatý večerní program. Jakmile loď zakotví 
v přístavišti, budete mít možnost objevovat místní 
krásy. A jen na vás záleží, zda je budete chtít 
poznávat sami, nebo s průvodcem. Vždy ale 
myslete na to, že loď nečeká!

CHARAKTERISTIKA
Zaoceánská loď je vlastně takové plující městečko. Najdete tu restaurace, bary, obchody, 
wellness centrum, posilovnu, venkovní a vnitřní bazény, kasino, umělecké galerie, kino, 
divadlo, dětské koutky, cestovní kancelář a mnoho dalšího. Pokud trávíte den na moři, 
o vaši zábavu se postará pestrý animační program, který zahrnuje i sportovní aktivity, 
přednášky nebo různá taneční či pěvecká vystoupení. Po večeři si můžete zajít do někte-
rého z mnoha barů, posedět u sklenky vína nebo drinku, a budete-li mít náladu, třeba 
si i zatančit. Pokud byste se snad obávali houpání lodi a mořské nemoci, můžeme vás 
uklidnit, protože lodě jsou vybaveny stabilizátory, a pohyb tak téměř není znát. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Nabídka je široká a zahrnuje celý svět. V rámci plaveb můžete spojit pobyt na Kubě 
či v Dominikánské republice s cestou po dalších karibských ostrovech. Nebo navštívit 
New York, Karibik, Floridu, sluncem zalité Bahamy či Střední Ameriku. Preferujete ev-
ropské destinace? Poplujte s námi na Sicílii, Sardinii, Maltu nebo na Baleárské ostrovy. 
Lákají vás přírodní krásy Aljašky nebo Nového Zélandu? I tam míří luxusní zaoceánské 
lodě. Skutečnou lahůdkou je Japonsko, kam směřuje jedna z nejmodernějších lodí 

světa Quantum of the Seas. Novinkou v naší nabídce je plavba za krásami Orientu, 
kterou si vychutnáte už z hladiny Perského zálivu. Spojit můžete návštěvu nikdy nespící 
Dubaje s Bahrajnem nebo Katarem. V našem katalogu ale toho najdete mnohem víc, 
podívejte se, že je skutečně z čeho vybírat.

PRAKTICKÉ TIPY
Zajistíme pro vás plavbu také v jiných termínech nebo destinacích. Rádi pro vás zpro-
středkujeme i incentivní a skupinové cestování, samozřejmě vždy s ohledem k vašim 
požadavkům. Jsme otevřeni všem vašim speciálním přáním a uděláme maximum pro to, 
aby vaše plavba byla zážitkem na celý život.

Za poznáním světa na palubě zaoceánských lodí

TO NEJLEPŠÍ – VÝBĚR NAŠICH TIPŮ

   Plavby na Island, do Střední Ameriky a Karibiku

   Plavby z Kuby s pobytem ve Varaderu

   Plavby v Karibiku s pobytem v Dominikánské republice

   Široká nabídka plaveb ve Středozemním moři

   Plavby po Nilu
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QUANTUM OF THE SEAS  
CHORVATSKO  Dubrovník.
ROYAL CARIBBEAN  
GRAND CAYMAN – KAJMANSKÉ OSTROVY  
ALJAŠKA 

Pl
av
by
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Plavba po Nilu, program Roulette
EGYPT  HURGHADA

1. DEN Odlet z Prahy/Ostravy do Hurghady,  
ubytování v hotelu.
2. DEN Přelet Hurghada –Luxor, nalodění a prohlídka 
chrámů v Karnaku a Luxoru. Karnak je velmi dobře 
zachovalý komplex chrámů, které vznikaly od  
r. 2000 do r. 30 př. n. l. Luxor je nejnavštěvovanějším 
městem Egypta, známým, známé také jako Veset 
nebo Théby. Přenocování na lodi v Luxoru. 
3. DEN Návštěva západního břehu Nilu. Prohlídka 
světoznámého Údolí králů, chrámu královny Hatšepsut, 
chrámu Medinet Habu a Memnonových kolosů. 
Plavba do Edfu, přenocování na lodi v Edfu.
4. DEN Prohlídka největšího egyptského chrámu, 
který je zasvěcený bohu Horovi. Pokračování do Kom 
Omba, místa, jehož jméno znamená hora zlata. 
Prohlídka chrámu zasvěceného dvěma bohům – 
Sobkovi, bohu zla, který je znázorňován s krokodýlí 
hlavou, a bohu Horovi. Přenocování na lodi.
5. DEN Plavba do Asuánu, města  
na jihu Egypta, které je nejsušším obydleným  
místem na světě. Město zde vzniklo proto, že tu  

bylo naleziště nejkvalitnějšího granitu, který byl  
použit pro stavbu pyramid v Gíze. Návštěva přehrady, 
nedokončeného obelisku a chrámu ve Philae, který byl 
díky záchranné akci UNESCO v 70. letech přemístěn 
v souvislosti s výstavbou přehrady. Odpoledne 
projížďka na feluce kolem ostrova a prohlídka 
botanické zahrady. Přenocování na lodi v Asuánu.
6. DEN Po závěrečné snídani vylodění, přejezd zpět 
do Luxoru a přelet do Hurghady, ubytování v hotelu.
7. DEN Volno na hotelu v Hurghadě.
8. DEN Transfer na letiště, odlet do Prahy/Ostravy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/Ostrava 
– Hurghada – Praha/Ostrava, přelet Hurghada – Luxor/
zpět, letištní taxy a další poplatky, 4 noci při plavbě 
po Nilu, 4× plnou penzi, vstupy dle programu (kromě 
vstupu do Tutanchamonovy hrobky v Údolí králů), 3 nocí 
v hotelu cccc v Hurghadě, 3× program all inclusive, 
služby česky mluvícího místního průvodce a česky 
mluvícího průvodce CK FISCHER při pobytu v Hurghadě. 

CENA NEZAHRNUJE: cestovní 
pojištění, spropitné, vízum. 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
Jednolůžkový pokoj  6 300 Kč
SLEVY:
Dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 2 800 Kč 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10
Změna programu vyhrazena! 

  Edfu – chrám boha Hora

  Luxor, největší klenot Egypta

  Unikátně položený chrám ve Philae

  Hurghada – koupání a odpočinek

  Přelet Hurghada – Luxor – zpět

PLAVBA

Luxor

Hurghada

Asuán

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

1. 5. 2018 19 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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CENA OD: 19 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Spojené arabské emiráty a Omán po moři na MSC Splendida
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

1. DEN Dubaj, SAE – Přílet do Dubaje s následným 
naloděním na loď MSC Splendida. Vychutnejte si pobyt 
v jedné z nejbohatších zemí světa, která díky své poloze 
zaručuje celoroční slunečné počasí. Poznejte kulturu, 
přírodu a vynikající kuchyni arabského světa a zažijte kromě 
koupání a nákupů i atmosféru pravé písečné pouště!
2. DEN Abú Dhabi, SAE – Hlavní město Spojených 
arabských emirátů, které leží na ostrově u centrálního 
západního pobřeží, je známé jako „nejbohatší město 
na světě“. Abú Dhabi je dokonalé a luxusní: nakupování 
je „národním sportem“ a město je orientováno 
na zábavu a na neustálé koupání v celoročním slunci.
3. DEN Sir Bani Yas Island, SAE – Sir Bani Yas 
je největším přírodním ostrovem Spojených arabských 
emirátů, vzdáleným cca 170 km od hlavního města 
Abú Dhabíi Celý ostrov je vůbec největším arabským 
přírodním parkem, který byl založen už v r. 1977, 
a díky příkladné ochraně přírody je dnes zcela unikátní 
přírodní rezervací s bohatou vegetací i faunou. Sir 
Bani Yas tak nabízí celou škálu aktivit, jako je safari, 

šnorchlování, jízdy na kajaku, procházky přírodou či jen 
odpočinek na čistých plážích s bohatým zázemím.
4. DEN Na moři.
5. DEN Muscat, Omán – Ománská metropole 
Muscat, patří bezpochyby k těm nejkrásnějším městům 
Arabského poloostrova. Je nádhernou mozaikou 
poskládanou z pestrobarevných kamínků, kde každý 
představuje jinou tvář města – staré hliněné pevnosti 
sousedící s moderními naleštěnými stavbami, rovnými 
třídami plnými květin i překrásnými paláci a mešitami 
vyjadřujícími bohatství sultanátu. Ať už zavítáte kamkoliv, 
Muscat ve vás vždy zanechá jen to nejlepší! Vyzkoušejte 
si život beduínů, projeďte se na velbloudech, ochutnejte 
místní lahodnou orientální kuchyni a pokochejte 
se dechberoucími výhledy. Omán, turisty dosud 
ještě neprobádaný, má skutečně co nabídnout.
6. DEN Khor al Fakkan, SAE – Jedním z nejkrásnějších 
letovisek v Dubaji je Khor Fakkan. Najdete zde luxusní 
hotely, nádherné pláže s bělostným pískem a veškeré 
zázemí, které jen taková destinace může nabídnout. 
Obzvlášť velký výběr je zde co do vodních sportů. To 

je způsobeno charakterem moře v této oblasti. Voda 
dosahuje mnohem větších hloubek, avšak z toho 
důvodu je také chladnější než v jiných oblastech.
7. DEN Dubaj, Spojené arabské emiráty.
8. DEN Dubaj, Spojené arabské emiráty –  
transfer na letiště a odlet do Prahy.

ZÁBAVA NA LODI PRO DĚTI: diskotéka Teens Disco, 
minibowling, herní konzole Nintendo Wii, simulátor 
formule 1, kino 4D, videohry na většině lodí flotily, 
aquapark, fontány, tobogan, dětská brouzdaliště na většině 
lodí, minigolf, shuffleboard, multifunkční hřiště aj.;
pro dospělé je na výběr velká řada animačních 
programů, večerní taneční a hudební 
představení v divadle, bary s živou hudbou
VYBAVENÍ KAJUT: koupelna se sprchou a WC, 2 lůžka 
(v některých kajutách možnost 1–2 přistýlek), dostatek 
úložných prostor, TV/sat., klimatizace, minibar, telefon, fén
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Dubaj – Praha, letištní poplatky, transfery, 
kajutu vybrané kategorie, plnou penzi
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety v přístavech, 
nápoje (kromě nápojů z nápojových automatů 
v samoobslužné restauraci během dne), individuálně 
objednané služby (masáže, wellness procedury, 
telekomunikace apod.), povinný servisní poplatek 
(spropitné) podle oblasti 10 EUR/noc nebo  
12,50 USD/noc, děti 4–13 let platí 50 %, děti do 3 let 
neplatí, příplatek za neobsazené lůžko, cestovní pojištění 
a pojištění storna zájezdu, pojištění zavazadel (není kryto 
cestovním pojištěním ani dopravcem; u lodní společnosti 
možno sjednat pojištění ve výši 7,30 EUR, zahrnující 
pojištění zavazadel pro případ poškození při manipulaci 
lodními zaměstnanci během nalodění a vylodění), víza

  Plavba na luxusní lodi 

  Plná penze – výběr z mnoha 
restaurací 

  Aquapark na lodi 

  Novinka v nabídce 

  Bohatý večerní program v režii MSC 
Cruises

PLAVBA

Muscat

Dubaj

Abú DhabiSir Baniyas Island

Khor Al Fakkan
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POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

6. 1. | 13. 1. | 3. 2. | 17. 2. 
| 24. 2. | 10. 3. 2018 od 19 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

CENA OD: 19 990 Kč
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Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Katar po moři na MSC Splendida
BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, BAHRAJN A KATAR

1. DEN Dubaj, SAE – Přílet do Dubaje s následným 
naloděním na loď MSC Splendida. Vychutnejte si pobyt 
v jedné z nejbohatších zemí světa, která díky své poloze 
zaručuje celoroční slunečné počasí. Poznejte kulturu, 
přírodu a vynikající kuchyni arabského světa a zažijte kromě 
koupání a nákupů i atmosféru pravé písečné pouště!
2. DEN Abí Dhabi, SAE – Hlavní město Spojených 
arabských emirátů, které leží na ostrově u centrálního 
západního pobřeží, je známé jako „nejbohatší město 
na světě“. Abú Dhabi je dokonalé a luxusní: nakupování 
je „národním sportem“ a město je orientováno 
na zábavu a na neustálé koupání v celoročním slunci.
3. DEN Spojené arabské emiráty – Sir Bani Yas 
je největším přírodním ostrovem Spojených arabských 
emirátů, vzdáleným cca 170 km od hlavního města 
Abú Dhabi. Celý ostrov je vůbec největším arabským 
přírodním parkem, který byl založen už v r. 1977 
a díky příkladné ochraně přírody je dnes zcela unikátní 
přírodní rezervací s bohatou vegetací i faunou. Sir 
Bani Yas tak nabízí celou škálu aktivit, jako je safari, 

šnorchlování, jízdy na kajaku, procházky přírodou či jen 
odpočinek na čistých plážích s bohatým zázemím.
4. DEN Relaxační den na moři.
5. DEN Bahrajn – Bahrajnské království  je ostrovní 
stát v jižní části Perského zálivu, vůbec nejmenší stát 
v této oblasti, a je jednou z nejoblíbenějších turistických 
destinací na Blízkém východě. Turisty láká místní 
pevnost, jež spadá pod patronát organizace UNESCO. 
V nabídce cestovní kanceláře jsou výlety po městě 
i transfery na pláž. Ženy ocení nákupy v tradiční tržnici 
nebo v moderním nákupním centrum Seef Mall. 
6. DEN Port Hamad, Doha/Katar – Katar se stal 
velmi bohatým státem díky nalezištím ropy. Nabízí mnoho 
zajímavých atrakcí a aktivit, jak strávit čas. Můžete se 
opalovat na písečných plážích, plavat v teplém moři 
nebo se potápět na korálových útesech. Obdivuhodná 
je i pouštní architektura či starověké skalní rytiny.
7. DEN Dubaj, SAE.
8. DEN Dubaj, SAE – Transfer na letiště a odlet do Prahy. 

ZÁBAVA NA LODI PRO DĚTI: diskotéka Teens Disco, 
minibowling, herní konzole Nintendo Wii, simulátor formule 
1, kino 4D, videohry na většině lodí flotily, aquapark, 
fontány, tobogan, dětská brouzdaliště na většině 
lodí, minigolf, shuffleboard, multifunkční hřiště aj.;
pro dospělé je na výběr velká řada animačních 
programů, večerní taneční a hudební 
představení v divadle, bary s živou hudbou
VYBAVENÍ KAJUT: koupelna se sprchou a WC, 2 lůžka 
(v některých kajutách možnost 1–2 přistýlek), dostatek 
úložných prostor, TV/sat., klimatizace, minibar, telefon, fén
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –  
Dubaj – Praha, letištní poplatky, transfery, 
kajutu vybrané kategorie, plnou penzi
CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety v přístavech, 
nápoje (kromě nápojů z nápojových automatů 
v samoobslužné restauraci během dne), individuálně 
objednané služby (masáže, wellness procedury, 
telekomunikace apod.), povinný servisní poplatek 
(spropitné) podle oblasti 10 EUR/noc nebo  
12,50 USD/noc, děti 4–13 let platí 50 %, děti do 3 let 
neplatí, příplatek za neobsazené lůžko, cestovní pojištění 
a pojištění storna zájezdu, pojištění zavazadel (není kryto 
cestovním pojištěním ani dopravcem; u lodníspolečnosti 
možno sjednat pojištění ve výši 7,30 EUR zahrnující 
pojištění zavazadel pro případ poškození při manipulaci 
lodními zaměstnanci během nalodění a vylodění), víza

  Plavba na luxusní lodi 

  Plná penze – výběr z mnoha 
restaurací 

  Aquapark na lodi 

  Novinka v nabídce 

  Bohatý večerní program v režii MSC 
Cruises

PLAVBA

10. 2. | 3. 3. | 24. 3. 2018 od 21 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Doha
Dubaj

Abú DhabiSir Baniyas Island

Bahrajn
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1. DEN Havana, Kuba – Přílet na Kubu, 
transfer do přístavu a následné nalodění 
na MSC Opera nebo MSC Armonia.
2. DEN Havana, Kuba – Havana je hlavní město 
Kuby s neopakovatelnou atmosférou, v němž 
naleznete pestrobarevnou směsici koloniálních 
památek. Můžete navštívit místní muzea a galerie, 
projít se křivolakými uličkami La Habana Vieja, 
ochutnat tradiční mojito nebo relaxovat na pláži.
3. DEN Den na moři. 
4. DEN Belize City, Belize – Belize, ač malé 
rozlohou, je velké svým přírodním, kulturním 
a historickým bohatstvím. Najdete tu mayská 
naleziště, korálové útesy, deštný prales i jeskyně.
5. DEN Roatan, Honduras – Ostrov Roatan 
je bezpochyby jedním z nejkrásnějších ostrovů 
v Karibiku a také jedním z posledních míst, která 
odolávají nájezdům turistů. Kolem ostrova jsou 
nádherné korálové útesy, jež jsou součástí druhého 
největšího bariérového útesu na světě. Nejvíce 
návštěvníků míří na pláže West Bank a Tabyana.

6. DEN Costa Maya, Mexiko – Toto poměrně nové 
letovisko nabízí řadu příležitostí k nákupům, můžete si 
tu zaplavat s delfíny, strávit den na pláži nebo se vydat 
za mayskými památkami – Kohunlich či Chacchoben.
7. DEN Cozumel, Mexiko – Tento ostrov je 
vyhledávaný zejména kvůli potápění, šnorchlování 
a fantastickému podmořskému životu korálových útesů.
8. DEN Havana, Kuba – Transfer 
na letiště a následný odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Havana 
– Praha plus letištní poplatky, transfery, ubytování 
v kajutě vybrané kategorie, přístavní poplatky, portýrské 
služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 
neomezené vylodění/nalodění v navštívených přístavech.
Strava: rozšířená plná penze – 3 hlavní jídla 
denně v servírované či rautové restauraci, 
svačiny a půlnoční bufet, nápoje (čaj, káva, 
voda z automatu v rautové restauraci po celý 
den), galavečeře a přípitek s kapitánem

Zábava: volné využití veřejných prostor, např. bazénu, 
vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních 
zařízení, bezplatné zapůjčení plážových osušek, 
účast na všech akcích pořádaných na palubě – 
animační programy pro děti i dospělé, dětský klub 
(pro všechny věkové kategorie), večerní představení 
v divadle, živá hudba, lekce tance apod.
Vybavení kajut: koupelna se sprchou a WC, 
2 lůžka (v některých kajutách možnost 1–2 
přistýlek), dostatek úložných prostor, TV/
sat., klimatizace, minibar, telefon, fén
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní 
výlety a místní vstupy, povinný servisní poplatek 
10 EUR/noc/osoba, vízovou kartu na Kubu 
v ceně 700 Kč/osoba, 2× nápojové balíčky 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

celoročně (na vyžádání) 29 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Kuba, Belize, Honduras a Mexiko na luxusní lodi MSC Armonia 
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA, BELIZE, HONDURAS A MEXIKO

  Plavba na luxusní lodi po ostrovech 
Karibiku

  Plná penze 

  Kombinace historie, památek 
a krásných pláží 

  Bohatý animační a večerní program

PLAVBA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Havana

Cozumel

Costa Maya

Belize 
City Isla de Roatan
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1. DEN Havana, Kuba – Přílet na Kubu, 
transfer do přístavu a následné nalodění 
na luxusní loď MSC Armonia.
2. DEN Havana, Kuba – Havana je hlavní město 
Kuby s neopakovatelnou atmosférou, v němž 
naleznete pestrobarevnou směsici koloniálních 
památek. Můžete navštívit místní muzea a galerie, 
projít se křivolakými uličkami La Habana Vieja, 
ochutnat tradiční mojito nebo relaxovat na pláži.
3. DEN Havana, Kuba – Odpolední 
vyplutí směrem na Jamajku.
4. DEN Den na moři.
5. DEN Montego Bay, Jamajka – Tento přístav 
má úžasnou polohu kousíček od pláží, vodopádů 
i deštného pralesa. Dunn´s River Falls neboli 
vodopády na řece Dunn jsou jednou z nejznámějších 
turistických atrakcí na Jamajce. Jde o přírodní park 
s bohatou faunou, flórou a kaskádovitými vodopády. 
Vyhledáván je však především pro možnost procházet 
se mezi vodopády. Sestup nebo výstup není nikterak 
nebezpečný, neboť voda protéká pouze do výšky kotníků.

6. DEN Georgetown, Kajmanské ostrovy – Jednou 
z nejoblíbenějších atrakcí, které se zde nachází, je 
světově známá pláž Seven Mile Beach, podél níž 
stojí několik špičkových hotelů. Kajmanské ostrovy 
jsou díky své křišťálové vodě, množství korálových 
útesů a několika historickým vrakům lodí považovány 
za jednu z nejlepších oblastí pro potápění, a to i pro 
nováčky. Nejvíce turistů míří do města rejnoků, což 
je místo uprostřed moře obklopené korálovým útesem, 
kde si můžete zaplavat a zašnorchlovat s rejnoky.
7. DEN Cozumel, Mexiko – Cozumel je největší 
mexický obydlený ostrov a místo, kde dovolenou tráví 
stále více lidí. Díky plážím, potápění a atrakcím se stalo 
oblíbenou rodinnou destinací. Můžete si tu zaplavat 
s delfíny nebo strávit den v aquaparku Playa Mia.
8. DEN  Havana, Kuba – Transfer 
na letiště a odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha – Havana 
– Praha plus letištní poplatky, transfery, ubytování 
v kajutě vybrané kategorie, přístavní poplatky, portýrské 

služby při nalodění a vylodění, denní úklidový servis, 
neomezené vylodění/nalodění v navštívených přístavech 
Strava: rozšířená plná penze – 3 hlavní jídla 
denně v servírované či rautové restauraci, 
svačiny a půlnoční bufet, nápoje (čaj, káva, 
voda z automatu v rautové restauraci po celý 
den), galavečeře a přípitek s kapitánem
Zábava: volné využití veřejných prostor, např. bazénu, 
vířivek, fitness centra a jiných sportovně-rekreačních 
zařízení, bezplatné zapůjčení plážových osušek, 
účast na všech akcích pořádaných na palubě – 
animační programy pro děti i dospělé, dětský klub 
(pro všechny věkové kategorie), večerní představení 
v divadle, živá hudba, lekce tance apod.
Vybavení kajut: koupelna se sprchou a WC,  
2 lůžka (v některých kajutách možnost 1–2 přistýlek), 
dostatek úložných prostor, TV/sat., klimatizace,  
minibar, telefon, fén
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:
jednolůžkový pokoj cena na vyžádání
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní 
výlety a místní vstupy, povinný servisní poplatek 
10 EUR/noc/osoba, vízovou kartu na Kubu 
v ceně 700 Kč/osoba, 2× nápojové balíčky 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

celoročně (na vyžádání) 29 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Kuba, Jamajka, Kajmanské ostrovy a Mexiko na luxusní lodi MSC Armonia 
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA, JAMAJKA A MEXIKO

  Plavba na luxusní lodi

  Ostrovy v Karibiku 

  Starobylá Havana

  Plná penze 

  Bohatý animační a večerní program

PLAVBA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Havana

Isla de la Juventud

Costa Maya

Belize 
City Isla de Roatan
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Plavba po Malých Antilách a pobyt v Dominikánské republice
STŘEDNÍ AMERIKA DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA A KARIBIK

1. DEN Odlet z Prahy do Dominikánské 
republiky, transfer do cccc hotelu v Punta Cana.
2. DEN Transfer z Punta Cana do La Romana 
s následným naloděním na loď Costa Pacifica. La 
Romana byla založena na počátku 19. století původně 
jako region pro výrobu cukru, který se postupem času 
rozvinul v obchodní přístav pro transport cukrové třtiny 
a dřeva. Dnes je La Romana se svými průzračnými 
vodami, tropickými lesy a pestrou nabídkou aktivit ideální 
destinací pro rodiny, novomanžele, potápěče či golfisty.
3. DEN La Catalina, Dominikánská republika – 
Tento neobydlený ostrůvek je jako stvořený k vodním 
sportům nebo odpočinku na pláži. V nabídce výletů 
najdete i plavby na katamaránu či ziplining.
4. DEN St. Kitts, Antily – Ostrovy Svatý Kryštof 
a Nevis jsou obklopeny korálovými útesy, proto 
zde máte ideální podmínky pro šnorchlování 
a potápění. Zaplavat si tu ale můžete i s delfíny.
5. DEN Antigua, Antily –  Antigua právem patří 
mezi nejnavštěvovanější destinace Karibiku. Nabízí  
desítky krásných pláží s bílým pískem a tyrkysovým 

mořem. Jsou tu i výborné podmínky pro jachting, 
šnorchlování nebo potápění, okolní vody totiž ukrývají 
desítky vraků lodí. V nabídce výletů ale najdete 
i výlety po ostrově nebo vyhlídkový let vrtulníkem.
6. DEN Martinik, Antily – Během pobytu na Martiniku 
můžete obdivovat pláže s jemným pískem, bujnou 
tropickou vegetaci, banánové plantáže či rozlehlá 
pole s cukrovou třtinou a pestrobarevný podmořský 
svět. Příjemnou atmosféru dotváří zdejší obyvatelé či 
oblíbená ochutnávka místního rumu z cukrové třtiny.
7. DEN Guadeloupe, Antily – Pokud se nepotápíte, tak 
byste si měli v Karibiku alespoň jednou zajít zašnorchlovat. 
Kromě hejn barevných rybiček tu můžete vidět také 
želvy. Najdete tu pláže s jemným pískem a hory zarostlé 
hustým pralesem, kde občas vykukuje i činná sopka.
8. DEN Relaxační den na moři. 
9. DEN Vylodění v přístavu La Romana 
a transfer do hotelu v Punta Cana.
10. DEN Ubytování v cccc hotelu v Punta Cana.
11. DEN Ubytování v cccc hotelu v Punta Cana.
12. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Punta 
Cana – Praha, letištní taxy a další poplatky, transfery 
letiště – hotel, hotel – La Romana, La Romana – hotel, 
hotel – letiště, 4 noci v cccc hotelu v Punta Cana, 
4× program all inclusive, 7× plnou penzi, 7 nocí 
na lodi v kajutě vybrané kategorie, přístavní a jiné 
poplatky, volné využití veřejných prostor a vybavení 
lodi k odpočinku a sportu (bazény, vířivky, lehátka 
a osušky, fitness), animační programy pro děti 
i dospělé, večerní show, živou hudbu k poslechu 
i tanci, diskotéku, dětské kluby a dětské menu 
v restauracích, pojištění lodní společnosti proti úpadku
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

 Karibské ostrovy

 Luxusní loď Costa Pacifica

 Bohatý animační a večerní program

 Velký výběr barů a restaurací

 Pobyt v Dominikánské republice

PLAVBA

leden–březen | listopad–prosinec 2018 od 48 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

La Romana
Antigua

Sv. Martin

Guadeloupe

Martinik

La Catalina
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Plavba západním Karibikem s ubytováním v Miami Beach

1. DEN Odlet z Prahy do Miami, ubytování 
v ccc hotelu na Miami Beach.
2. DEN Individuální program s možností výletů.
3. DEN Po snídani transfer do přístavu Fort 
Lauderdale, nalodění na luxusní loď Costa Deliziosa. 
4. DEN Nassau, Bahamy – celé Bahamské ostrovy se 
považují za karibský ráj – a Nassau je jejich klenotem.
5. DEN Ocho Rios, Jamajka – tento přístav 
má úžasnou polohu. Kousíček od pláží, vodopádu 
i deštného pralesa. Dunn‘s River Falls neboli 
vodopády na řece Dunn jsou jednou z nejznámějších 
turistických atrakcí na Jamajce. Jde o přírodní park 
s bohatou faunou, flórou a kaskádovitými vodopády. 
6. DEN Relaxační den na moři.
7. DEN Roatan, Honduras – najdete zde tropické 
lesy, bílé pláže, azurově modré moře a korálové útesy, 
které přímo vybízejí k potápění a šnorchlování, což 
je také jedna z nejoblíbenějších aktivit na ostrově. 
8. DEN Belize City, Belize – Belize nabízí 
nádherné pláže podobně jako v Mexiku, četné 
mayské památky a výlety do deštného pralesa.

9. DEN Costa Maya, Mexiko – místo je výborným 
výchozím bodem pro celou řadu výletů do přírody 
nebo za koloniální historií či starověkými mayskými 
památkami. Nejbližší Chacchoban a Kohunlich 
jsou vzdálené asi hodinu jízdy, proto je ideální si 
sem zakoupit výlet přímo u lodní společnosti.
10. DEN Cozumel, Mexico – Cozumel je největší 
mexický obydlený ostrov a místo, kde dovolenou tráví 
stále více lidí a díky plážím, potápění a atrakcím se stalo 
oblíbenou rodinnou destinací. Zaplavat si zde můžete 
s delfíny nebo strávit den v auqaparku Playa Mia. 
11. DEN Relaxační den na moři. 
12. DEN Fort Lauderdale, Florida – 
transfer na letiště a odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenky na trase 
Praha–Miami, transfery do hotelu a do přístavu, 
2 noci se snídaní v hotelu u pláže v Miami Beach
ubytování na lodi v rezervované kajutě, 11denní plavba 
Karibikem, služby českého delegáta, přístavní poplatky, 
plnou penzi, animační programy pro děti i dospělé.

CENA NEZAHRNUJE: transfer přístav – letiště 
po plavbě (lodní společnost nabízí výlet končící na letišti 
v Miami), fakultativní výlety v přístavech, nápoje, 
individuálně objednané služby, povinný servisní poplatek 
(spropitné) 125 EUR/osobu od 14 let, děti 4–13 let 
platí 50 %, děti do 3 let neplatí, cestovní pojištění 
a pojištění storna zájezdu,vyřízení registrace ESTA

10. 2. – 23. 2. 2018 58 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

STŘEDNÍ AMERIKA  KARIBIK

  Plavba na luxusní lodi Costa Cruises 

  2 noci v hotelu na Miami Beach

  Nejnavštěvovanější ostrovy Karibiku 

  Český delegát 

  Možnost fakultativních výletů 

PLAVBA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Ocho Rios

Port Everglades

Nassau

Roatan
Belize

Costa Maya

Cozumel

NOVINKA
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Plujte s námi z Norska přes Rusko až za polární kruh na Špicberky

1. DEN Odlet do Trondheimu, ubytování ve ccc 
hotelu, dle časových možností prohlídka Trondheimu. 
Trondheim je jedním z nejstarších měst v zemi. 
Leží na řece Nidelva, která se přímo v centru vlévá 
do dlouhého Trondheimfjordu, a díky jeho centrální 
poloze je mu přezdíváno „brána Norska“.
2. DEN Trondheim / Norsko – Nalodění na loď Zenith. 
3. DEN Relaxační den na moři.
4. DEN Leknes / Norsko – Arktické souostroví 
Lofoty se rozkládá za severním polárním kruhem 
na severozápadním pobřeží Norska. Pět hlavních 
ostrovů Lofot je spojeno silnicí a poseto malebnými 
vesničkami a nespočtem stojanů na sušení ryb.
5. DEN Relaxační den na moři.
6. DEN Murmansk / Rusko – Přestože město 
leží nad severním polárním kruhem, těší se díky 
vlivu Golfského proudu o něco mírnějším teplotám. 
„Půlnoční slunce“, které nikdy nezapadne za horizont, 
si tady užijete od 22. května do 23. července.
7. DEN Honningsvag / Norsko – Toto nejsevernější 
město Evropy má malebné centrum s pastelovými domky. 

Jen necelých 23 km odsud je totiž slavný Nordkapp, 
který patří mezi nejsevernější výběžky Evropy.
8. DEN Lakselv / Norsko – Obdivovat zde můžete 
typickou krajinu severního Norska – drsné hory, rozlehlé 
plošiny, divokou řeku Stabburselva i nádherné vodopády.
9. DEN Relaxační den na moři. 
10. DEN Longyearbyen (Špicberky) / Norsko 
– Se svými dvěma tisíci lidmi je největším městem 
Špicberků a také nejsevernějším osídlením na světě 
s populací přesahující tisíc stálých obyvatel.
11. DEN Relaxační den na moři.  
12. DEN Alta / Norsko – Okolí Alty je ideálním 
místem pro příznivce pěší turistiky a outdoorových 
sportů. 400 metrů hluboký kaňon Sautso-Alta 
je jedním z největších kaňonů na světě. 
13. DEN Tromso / Norsko – Tomuto městu 
je často přezdívána ,,Paříž severu“ a je oblíbenou 
zastávkou řady turistů, kteří sem přijíždějí obdivovat 
krásnou přírodu, památky i moderní architekturu.
14. DEN Narvik / Norsko – Je obklopený 
horami, které se tady strmě zvedají už téměř 

od hladiny fjordu, a to až do výšky 1 700 metrů 
nad mořem, kde se nachází ledovec Frostisen. 
15. DEN Relaxační den na moři. 
16. DEN Trondheim, transfer na letiště 
a následný odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: zpáteční letenky na trase 
Praha–Trondheim, transfery do hotelu a do přístavu, 
služby česky mluvícího průvodce. Ubytování: 1× 
noc ve cccc hotelu Comfort Hotel Trondheim 
se snídaní, ubytování v kajutě vybrané kategorie 
(14 nocí), all Inclusive, neomezené množství 
alkoholických a nealkoholických nápojů
CENA NEZAHRNUJE: nápoje, které 
nejsou obsaženy v programu all inclusive, 
nadstandardní služby, fakultativní výlety, 
spropitné pro obsluhu na lodi: 144 €/osoba

6. 7. – 25. 7. 2018 56 980 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

EVROPA  NORSKO, RUSKO A ŠPICBERKY

  Plavba na luxusní lodi společnosti 
Pullmantur 

  Plavba s českým delegátem  

  Norsko, Rusko, Špicberky

  All inclusive v ceně

  Možnost fakultativních výletů 

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Trondheim

Leknes
Narvik

Alta Lakselv

Longyearbyen

Murmansk

Tromso

Honningsvag

NOVINKA

PLAVBA
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1. DEN Odlet z Prahy do Hamburku, 
ubytování v ccc hotelu. 
2. DEN Hamburk / Německo – transfer 
do přístavu, společné nalodění na MSC Meraviglia.
3. DEN Relaxační den na moři.
4. DEN Lerwick / Velká Británie – nejsevernější 
město Spojeného království. Obyvatele Lerwicku živí 
hlavně rybolov a v blízkosti města probíhá těžba ropy.
5. DEN Relaxační den na moři. 
6. DEN Reykjavík / Island – je ideálním výchozím 
bodem pro návštěvu tzv. „zlatého okruhu“, který 
zahrnuje tři nejvýznamnější přírodní atrakce – vodopád 
Gullfoss, slavný gejzír Geysir i národní park Thingvellir. 
7. DEN Reykjavík / Island.
8. DEN Isafjordur / Island – zhruba uprostřed 
krátkého fjordu Skutulsfjördur, obklopeného více než 
800 m vysokými stolovými horami, leží rybářské městečko 
Isafjördur, jehož nezaměnitelné panoráma i nádherná 
okolní krajina s množstvím hor, vodopádů i fjordů z něj 
v současnosti udělala oblíbenou turistickou lokalitu.

9. DEN Akureyri / Island – přístav vzdálený 
pouhých 98 km od severního polárního kruhu je 
obklopený nádhernou přírodou a je významným 
lyžařským střediskem. V letní sezóně jsou jeho 
okolní vody zase ideálním místem pro pozorování 
velryb i dalších mořských savců a ptactva.
10. DEN Relaxační den na moři.
11. DEN Invergordon / Velká Británie – je skvělým 
výchozím bodem pro poznávání Skotské Vysočiny. 
A tato nádherná panenská krajina opředená mnoha 
mýty i historickými příběhy, plná temných jezer, hor 
i středověkých hradů musí okouzlit snad úplně každého.
12. DEN Relaxační den na moři.
13. DEN  Hamburk / Německo – transfer 
na letiště a odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: služby česky mluvícího průvodce, 
leteckou dopravu z Prahy do Hamburku a z Hamburku 
do Prahy, transfery z letiště na hotel, z hotelu 
do přístavu a z přístavu na letiště v Hamburku. 1× 
noc ve ccc hotelu v Hamburku se snídaní, ubytování 

v kajutě vybrané kategorie, rozšířenou plnou penzi, 
volné využití veřejných prostor – bazénu, vířivek, 
fitness centra a jiných sportovně-rekreačních 
zařízení, animační programy pro děti i dospělé.
CENA NEZAHRNUJE: nápoje k obědu a večeři 
v servírované restauraci, alkoholické nápoje, 
nadstandardní služby, fakultativní výlety, spropitné 
pro obsluhu na lodi: pro osoby od 12 let: 10 €/
osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 5 €/osoba/noc. 
Na plavbách z Miami: pro osoby od 12 let: 12,5 $/
osoba/noc, od 2 do 11 let včetně: 6,25 $/osoba/noc.

28. 7. – 9. 8. 2018 57 320 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Poznejte magický Island z paluby MSC Meraviglia
EVROPA  NĚMECKO, VELKÁ BRITÁNIE A ISLAND

  Německo, Velká Británie, Island

  Plavba na luxusní lodi MSC 
Meraviglia

  Dvoudenní pobyt v Reykjavíku 

  Český delegát 

  Možnost fakultativních výletů 

PLAVBA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

Lerwick

Akureyri
Isafjordur

Invergordon

Hamburk

Reykjavik

NOVINKA
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1. DEN Setkání s průvodcem 
na letišti Václava Havla a odlet.
Odlet do Barcelony, ubytování v ccc hotelu. 
2. DEN Barcelona / Španělsko – transfer do přístavu, 
společné nalodění na Symphony of the Seas. 
3. DEN Palma de Mallorca / Španělsko – historické 
jádro Palmy je architektonicky velmi zajímavé, najdete zde 
řadu významných památek. Oblíbených turistickým cílem 
je městečko Valldemossa nebo nádherné písečné pláže. 
4. DEN Marseille / Francie – Město Marseille je 
hlavním městem Provence, leží na Côte d‘Azur – 
Azurovém pobřeží v jihovýchodní části země a patří 
mezi největší evropské přístavy. Je multikulturním 
městem, kde žije bohatá směsice národů nejen 
ze Středomoří, ale dnes už z celého světa.
5. DEN La Spezia / Itálie je branou do Cinque 
Terre – oblasti, která byla zapsána na seznam 
světového dědictví UNESCO a vyhlášena národním 
parkem. A to zcela právem, protože jde o jednu 
z nejmalebnějších pobřežních částí Itálie. La Spezia 

leží nedaleko hranice s Toskánskem a je zároveň 
dobrým výchozím bodem pro návštěvu Pisy.
6. DEN Civitavecchia / Itálie – naprostá 
většina turistů odsud vyráží na prohlídku Říma. 
Město je plné památek ze všech období historie. 
Další turistickou atrakcí je Tarquinia, malé město 
ležící v provincii Viterbo, 20 km od přístavu.
7. DEN Neapol / Itálie – Neapol leží 
ve stejnojmenném zálivu, mezi spícím masivem 
Vesuvu. Celá oblast včetně známých ostrovů Capri 
a Ischia patří mezi nejkrásnější a nejnavštěvovanější 
oblasti Itálie. Velkým lákadlem jsou zachovalá antická 
města – Pompeje a Herkuláneum, která byla 
zakonzervována při výbuchu sopky Vesuv v r. 79 n. l.
8. DEN Relaxační den na moři.
9. DEN Barcelona.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu Praha–Barcelona, 
služby česky/slovensky mluvícího průvodce po celou 
dobu zájezdu, 1× ubytování ve ccc hotelu v Barceloně 

se snídaní, spropitné pro posádku (88 €/osoba), 
ubytování v kajutě vybrané kategorie (7 nocí)

CENA NEZAHRNUJE: nápoje k obědu a večeři 
v servírované restauraci, alkoholické nápoje, možnost 
doobjednání nápojových balíčků, nadstandardní 
služby – prádelna, fotograf, internet, salón krásy, 
lékařské služby na lodi apod., fakultativní výlety. 

6. 10. – 14. 10. 2018 46 510 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Kouzelným Středomořím na největší lodi světa
EVROPA  ŠPANĚLSKO, FRANCIE A ITÁLIE

  Plavba na největší lodi světa

  Nejpopulárnější trasa Středomoří 

  Rozšířená plná penze

  Český delegát 

  Možnost fakultativních výletů 

PLAVBA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 5
www.fischer.cz

La Spezia

Marseille

Mallorca

Barcelona
Řím

Neapol

NOVINKA
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE
POČET 
DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA TYP

PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS TERMÍNY STRANA

Velká Británie a Irsko
letecký víkend Londýn – perla na Temži 4/3 kultura, nákupy skupina čeština 1. 2., 20. 3., 5. 5., 5. 7., 9. 8.,  

27. 9., 27. 10., 15. 11., 
6. 12., 22. 12. 2018

14

fly & drive Ochutnávka Skotska 5/4 fly & drive, kultura, příroda individuálně není květen–říjen 2018 15
okruh Po stopách Harryho Pottera 8/7 rodiny s dětmi, pro náročné skupina čeština 4. 7., 22. 8, 26. 10. 2018 16
letecký víkend Dublin – město sv. Patrika 4/3 památky, gastronomie individuálně čeština 26. 7., 27. 9. 2018 17
okruh Irsko – zelený ostrov 8/7 fly & drive, příroda, gastronomie individuálně není květen–říjen 2018 18
Rusko
letecký víkend Unikátní krása Petrohradu 4/3 památky, kultura skupina čeština 1. 2., 29. 3., 5. 5., 5. 7., 

23. 8., 27. 9., 27. 10., 
22. 11., 22. 12. 2018 

19

letecký víkend Bílé noci v Petrohradu 4/3 památky, kultura skupina čeština 7. 6. 2018 20
letecký víkend Moskva – královna měst 4/3 památky, kultura skupina čeština 5. 5., 3. 7., 27. 9. 2018 21
letecký víkend Metropole Ruska – Moskva a Petrohrad 7/6 památky, kultura skupina čeština 5. 5., 3. 7., 27. 9. 2018 22
okruh Magická krása Bajkalu 10/8 příroda individuální angličtina/

čeština
celoročně/18. 8. 2018 24

Bělorusko
Prodloužený víkend Minsk 4/3 památky, kultura skupina 5. 7., 30. 8., 27. 9. 2018 23

Gruzie
okruh Gruzie – země v klínu hor 9/8 památky, příroda skupina 30. 6., 22. 9. 2018 26
Uzbekistán
okruh Uzbekistán – perly Hedvábné stezky 9/8 památky, příroda skupina 5. 5., 22. 9. 2018 27
Island
okruh Velký okruh Islandem 6/5 památky, příroda skupina čeština 3. 7., 28. 8. 2018 28
fly & drive Cesta kolem Islandu za sedm dní 8/7 fly & drive, příroda,  individuálně není celoročně 29
Skandinávie
okruh Laponsko, Nordkapp, Lofoty, Špicberky 10/9 příroda skupina čeština 29. 4., 1. 7. 2018 30
fly & drive Norské panorama 8/7 fly & drive, příroda individuálně není květen–říjen 2018 31
okruh Zimní Skandinávie 6/5 příroda individuálně angličtina leden–duben 2018/2019 32
Benelux
letecký víkend Amsterdam – město kultury 4/3 kultura skupina čeština 2. 2., 31. 3., 29. 4., 31. 8., 

28. 10., 21. 12. 2018
34

letecký víkend Brusel a Bruggy, města pro požitkáře 4/3 kultura, gastronomie skupina čeština 8. 2., 30. 3., 12. 5., 5. 7., 
30. 8., 27. 10. 2018

36

okruh Pivní festival v Bruselu 3/2 kultura, gastronomie skupina čeština 7. 9. 2018 37
okruh Amsterdam exclusive 4/3 kultura, gastronomie skupina čeština 23. 8., 27. 10. 2018 35
okruh Belgie – cesta za památkami a pivem 4/3 památky, gastronomie skupina čeština 5. 7., 27. 9. 2018 38
Francie
letecký víkend Paříž nejen pro zamilované 4/3 kultura, rodiny s dětmi skupina čeština 1. 2., 20. 3., 29. 4., 28. 6.,  

5. 7., 23. 8., 27. 9., 27. 
10., 29. 12. 2018

40

okruh Francouzská riviéra 4/3 památky, kultura skupina čeština 28. 6., 27. 9. 2018 39
Itálie
letecký víkend Věčné město Řím 4/3 kultura, gastronomie skupina čeština 1. 2., 5. 5., 5. 7., 30. 8.,  

27. 9., 27. 10., 6. 12. 2018
42

letecký víkend Řím a Florencie 4/3 kultura, gastronomie skupina čeština 1. 2., 5. 5., 5. 7., 30. 8.,  
27. 9., 27. 10., 6. 12. 2018

43

okruh Toskánsko pro gurmány 5/4 gastronomie  skupina čeština 5. 5., 4. 7., 27. 10. 2018 44
okruh Krásy jižní Itálie 4/3 památky, kultura skupina čeština 4. 5., 6. 7. 2018 46
Maďarsko
self drive Putování Madarskem 6/5 příroda, památky, gastronomie individuálně není celoročně 51
self drive Malebné Maďarsko 6/5 příroda, památky, gastronomie individuálně není celoročně 50
Řecko
okruh Bájná Kréta 8/7 památky, pobyt u moře skupina čeština 5. 5., 22. 9. 2018 47
okruh Olympská riviéra a kláštery Meteora 8/7 památky, pobyt u moře skupina čeština 3. 6., 23. 9. 2018 48
letecký víkend Athény – město bohů 5/4 památky, gastromie, pobyt u moře skupina čeština 4. 7., 26. 9. 2018 49
Španělsko
letecký víkend Barcelona – perla Středomoří 4/3 kultura, pobyt u moře skupina čeština 1. 2., 29. 3., 28. 4., 7. 6., 5. 7., 

16. 8., 27. 9., 27. 10., 15. 11., 
22. 12., 29. 12. 2018

52

letecký víkend Barcelona a Madrid 5/4 památky, gastronomie skupina čeština 4. 7., 29. 8., 26. 9. 2018 53
letecký víkend Královské město Madrid 4/3 památky, gastronomie skupina čeština 5. 5., 2. 8., 27. 9. 2017 54
okruh Krása vášnivé Andalusie 8/7 památky, pobyt u moře skupina čeština 3. 7., 21. 9. 2018 56
okruh Malebná Andalusie 8/7 památky, kultura skupina čeština 4. 7., 29. 8., 19. 9. 2018 55
okruh Španělsko degustační 7/6 památky, gastronomie skupina čeština 1. 6., 1. 10. 2018 58

Evropa

Přehled okruhů a kombinací
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE
POČET 
DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA TYP

PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS TERMÍNY STRANA

Turecko
okruh Istanbul – město dvou kontinentů 4/3 kultura, nákupy skupina čeština 5. 5., 5. 7., 27. 9. 2018 64
okruh Turecko – Kappadokie, země snů 8/7 kultura, gastronomie skupina čeština 3. 6., 27. 9. 2018 65
Izrael
okruh Krásy Izraele 8/7 kultura, příroda skupina čeština 15. 2., 18. 3., 10. 4., 8. 5., 24. 5., 

3. 6., 1. 7., 7. 10., 21. 10., 
11. 11., 24. 11. 2018

68

okruh Okruh po Svaté zemi 8/7 kultura, příroda, pobyt u moře skupina čeština 8. 5., 7. 10. 2018 66
Írán
okruh Tajemná Persie 11/10 památky skupina čeština 29. 4., 27. 10. 2018 79
Libanon
okruh Libanon – křižovatka civilizací 8/7 památky skupina čeština  4. 7., 1. 9. 2018 69
Maroko
okruh Maroko – okruh z Oujdy 8/7 památky skupina čeština  20. 6.– 27. 6., 27. 9. – 3. 10. 2018 70
SAE
kombinace Dubaj a Abú Dhabi 8/7 města a pobyt u moře individuálně čeština celoročně 78
kombinace Dubaj a Ras Al Khaimah 8/7 města a pobyt u moře individuálně čeština celoročně 76
kombinace Dubaj a Írán 8/7 města a památky individuálně čeština/

angličtina
celoročně 74

Omán
kombinace Dubaj a Omán – Muscat 8/7 města a památky indivudálně čeština/

angličtina
celoročně 80

kombinace Dubaj a Omán – Salalah 9/7 města, památky a pobyt u moře indivudálně čeština celoročně, mimo červen–září 81
okruh Muscat a středověké pevnosti 9/8 města a památky skupina čeština/

angličtina
celoročně, mimo červen–září 82

okruh Malý okruh Salalah s relaxací u moře 8/7 města, památky a pobyt u moře skupina čeština celoročně, mimo červen–září 84
Madagaskar
okruh Malebná příroda Madagaskaru 10/9 příroda, památky individuálně angličtina 1. 7. – 15. 9. 2018 103
okruh Ka krásami Madagaskaru 10/8 příroda, památky skupina čeština 27. 10. 2018 104
Mauricius
kombinace Mauricius a Kapské město 12/9 příroda individuálně čeština/

angličtina
celoročně 101

Tanzánie
kombinace Třídenní Selous safari  

a pobyt na Zanzibaru
9/7 příroda  individuálně čeština/

angličtina
celoročně, mimo duben–květen 92

kombinace Národní parky Tanzanie  
a pobyt na Zanzibaru

13/10 příroda  individuálně angličtina celoročně, mimo duben–květen 93

Keňa
kombinace Národní parky Amboseli, Tsavo West 10/9 příroda, pobyt u moře individuálně angličtina celoročně 98
kombinace Národní parky Keni + pobyt u moře 14/12 příroda individuálně angličtina celoročně 96
Uganda
okruh Uganda a gorily 7/6 příroda skupina angličtina celoročně 105
JAR
okruh Velký okruh Jihoafrickou republikou 12/11 příroda skupina čeština 20. 11. 2018 106
okruh Ochutnávka Jihoafrické republicky 8/6 příroda skupina čeština 10. 11. 2018 107
Réunion
fly & drive Malý okruh fly & drive 10/7 příroda, poznání individuálně angličtina celoročně 102
fly & drive Miniokruh fly & drive 6/3 příroda, poznání individuálně angličtina celoročně 102
Seychely
kombinace Seychely a Mauricius 13/10 příroda individuálně čeština/

angličtina
celoročně 100

Zanzibar
kombinace Dubaj s pobytem na Zanzibaru 15/13 příroda, poznání individuálně angličtina celoročně 95

Afrika a Blízký východ

TYP ZÁJEZDU DESTINACE
POČET 
DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA TYP

PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS TERMÍNY STRANA

Portugalsko
letecký víkend Lisabon – perla Portugalska 4/3 kultura, gastronomie skupina čeština 1. 2., 20. 3., 5. 5., 5. 7., 

24. 8., 28. 9., 27. 10., 
22. 12, 29. 12. 2018

60

okruh Podmanivé Portugalsko 8/7 fly & drive skupina čeština 1. 5., 30. 6., 22. 9. 2018 61
okruh Portugalsko po vlastní ose 8/7 kultura, gastronomie individuálně není celoročně 62
Madeira
okruh Poznávací týden na Madeiře 8/7 památky, pobyt u moře skupina čeština 11. 5., 8. 6., 17. 8., 14. 9. 2018 63
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE
POČET 
DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA TYP

PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS TERMÍNY STRANA

USA/Kanada
letecký víkend New York 5/3 památky skupina čeština 9. 3., 13. 4., 5. 5., 4. 6., 27. 6., 

27. 7., 26. 8., 18. 9., 10. 10., 
27. 10., 1. 12., 29. 12. 2018 

148

letecký víkend New York s individuálním průvodem 5/3 památky individuálně čeština celoročně 149
okruh New York a Miami Beach 9/8 přiroda, kultura skupina čeština 9. 3., 13. 4., 5. 5., 4. 6., 27.6., 

27. 7., 26. 8., 18. 9., 10. 10., 
27. 10., 1. 12., 29. 12. 2018 

150

okruh Západ USA 9/7 památky skupina čeština 27. 2., 14. 3., 29. 3., 13. 4., 
28. 4., 13. 5., 28. 5., 12. 6., 
27. 6., 12. 7., 27. 7., 26. 8., 
10. 9., 25. 9., 10. 10., 25. 10., 
9. 11., 24. 11., 26. 12. 2018 

154

okruh Východní Kanada 10/8 památky, přiroda skupina čeština 28. 4., 28. 5., 27. 6., 
27. 7., 25. 9. 2018

151

okruh Havajské ostrovy – Oahu a Maui 10/9 příroda, pobyt u moře skupina čeština 12. 4., 11. 6., 1. 8.,  
9. 10., 23. 11. 2018

152

fly and drive To nejlepší ze západního pobřeží USA 10/9 památky, příroda individuálně není celoročně 156
fly and drive Na pohodu Floridou 10/9 památky, příroda individuálně není celoročně 157
Kuba
okruh Velký okruh Kubou 16/14 kultura, památky skupina čeština 16. 1., 13. 3., 22. 6., 19. 7. 2018 132
okruh Malý okruh Kubou 12/10 kultura, památky skupina čeština 22. 1., 21. 2., 3. 3., 5. 5.,  

6. 7., 3. 8. 2018
134

kombinace Havana a Cayo Largo 13/11 kultura, pobyt u moře indivuduálně angličtina celoročně 135
Mexiko
okruh Tajemství mayských měst 11/9 kultura, památky, pobyt u moře skupina angličtina 20. 11. 2017, 27. 1. 2018 136
kombinace Havana a pobyt u moře v Cancúnu 13/11 kultura, pobyt u moře individuálně čeština celoročně 137
Panama
kombinace Město Panama a Tichý oceán 12/10 kultura, pobyt u moře individuálně čeština celoročně 138
kombinace Město Panama, Gamboa a Tichý oceán 12/10 příroda, kultura, pobyt u moře individuálně čeština celoročně 140
kombinace Město Panama, San Blas a Tichý oceán 12/10 kultura, pobyt u moře individuálně čeština celoročně 142
okruh To nejlepší z Panamy 14/11 příroda, poby u moře skupina čeština 22. 4., 9. 12. 2018 143
Francouzská Polynésie
kombinace Bora Bora a Tahiti 11/8 příroda, pobyt u moře individuálně angličtina celoročně 147
kombinace Bora Bora, Moorea a Tahiti 12/9 příroda, pobyt u moře individuálně angličtina celoročně 146
Guatemala
okruh To nejlepší z Guatemaly 13/12 kultura, památky skupina čeština 29. 6., 10. 11. 2018 144

Amerika
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE
POČET 
DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA TYP

PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS TERMÍNY STRANA

Indie
okruh Památky zlatého trojúhelníku a Goa 12/10 památky, pobyt u moře skupina čeština 8. 2., 15. 11. 2018 108
Čína
okruh Čína, jak ji neznáte 12/10 památky, kultura, příroda skupina čeština 28. 4., 20. 10. 2018 126
okruh Metropole Číny rychlovlakem 12/10 památky, kultura, příroda skupina čeština 24. 3., 30. 6., 22. 9. 2018 128
okruh Čína a tajemný Tibet 12/10 památky, kultura, příroda skupina čeština 30. 6., 26. 8. 2018 130
Filipíny
okruh Krásy jižních Filipín 12/9 příroda, kultura, pláže individuálně angličtina celoročně 118
kombinace Ostrovy Cebu, Bohol a pobyt u moře 12/9 příroda, kultura, pláže individuálně angličtina celoročně 120
Srí Lanka
okruh To nejlepší ze Srí Lanky 12/9 kultura, příroda, pobyt u moře skupina čeština celoročně 88
okruh Duše Srí Lanky 12/9 kultura, příroda, pobyt u moře skupina čeština celoročně 87
okruh Malý okruh Srí Lankou 12/9 kultura, příroda, pobyt u moře skupina čeština celoročně 86
kombinace Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy12/10 kultura, příroda, pobyt u moře skupina čeština celoročně 90
Vietnam
okruh Vietnamem od severu k jihu 12/10 kultura, příroda, pobyt u moře skupina čeština celoročně 115
okruh Miniokruh jižní Vietnamem 12/10 kultura, příroda, pobyt u moře skupina čeština celoročně 114
Thajsko
okruh Za krásami jižního Thajska 12/10 příroda, pobyt moře skupina čeština 30. 6., 21. 7. 2018 113
kombinace Bangkok – Město Andělů 

a pobyt v Pattaya 12/10 kultura, pobyt u moře skupina čeština celoročně
110

kombinace Bangkok – Město Andělů  
a pobyt na Koh Samui 12/10 kultura, pobyt u moře skupina čeština celoročně

111

kombinace Bangkok – Město Andělů 
a pobyt na Phi Phi 12/10 kultura, pobyt u moře skupina čeština celoročně

112

Kambodža
okruh Kulturní dědictví Kambodže 13/10 památky, příroda, pobyt u moře skupina čestina 24. 3., 30. 6., 27. 10. 2018 124
okruh Krása starobylého Angkoru 

a relax na pláži
13/10 památky, příroda, pobyt u moře skupina/

individuálně
čestina/ 
není

24. 4., 30. 6., 27. 10., 22. 12. 2018/ 
celoročně

116

Barma
okruh Kulturní dědictví Barmy 11/8 památky, příroda, pobyt u moře skupina čestina 28. 4., 10. 11. 2018 122

Asie

TYP ZÁJEZDU DESTINACE
POČET 
DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA TYP

PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS TERMÍNY STRANA

plavba Plavba po Nilu, program Roulette 8/7 plavba skupina čeština 1. 5. 2018 160
plavba Spojené arabské emiráty 

a Omán po moři na MSC Splendida
8/7 plavba skupina angličtina 6. 1., 13. 1., 3. 2., 17. 2., 

24. 2., 10. 3. 2018
162

plavba Spojené arabské emiráty, Bahrajn 
a Katar po moři na MSC Splendida

8/7 plavba skupina angličtina 10. 2., 3. 3., 24. 3. 2018 164

plavba Kuba, Belize, Honduras a Mexiko 
na luxusní lodi MSC Armania

8/7 plavba individuálně angličtina celoročně 166

plavba Kuba, Jamajka, Kajmanské ostrovy 
a Mexiko na luxusní lodi MSC Armonia

8/7 plavba individuálně angličtina celoročně 168

plavba Plavba po Malých Antilách  
a pobyt v Dominikánské Republice

12/9 plavba individuálně angličtina leden–březen, 
listopad–prosinec

170

plavba Plavba západním Karibikem  
s ubytováním v Miami Beach 

14/13 plavba skupina čeština 10. 2. 2018 172

plavba Plujte s námi z Norska přes Rusko 
až za polární kruh na Spicberky 

16/15 plavba skupina čeština 6. 7. 2018 174

plavba Poznejte magický Island  
z paluby MRC Meraviglia

13/12 plavba skupina čeština 28. 7. 2018 176

plavba Kouzelným Středomořím  
na největší lodi světa

9/8 plavba skupina čeština 6. 10. 2018 175

Plavby
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Česká republika
BEROUN 
K Havlíčkova 5, 266 01  Beroun; 
tel.: 311 611 611; beroun@fischer.cz

BRNO 
K náměstí Svobody 13, 602 00  Brno; 
tel.: 542 218 815, 542 219 045, 542 221 877,  
777 864 601; brno@fischer.cz
K Obchodní centrum Olympia, U Dálnice 777,  
664 42  Brno–Modřice; 
tel.: 547 215 067, 725 712 839; brno.olympia@fischer.cz
K Hypermarket Globus Brno, Hradecká 40,  
621 00  Brno-Ivanovice;
tel.: 530 506 879, 778 744 672; brno.globus@fischer.cz

BŘECLAV 
K  Jana Palacha 121/8, 690 02  Břeclav;
tel.: 519 321 004, 777 045 330; breclav@fischer.cz

ČESKÁ LÍPA 
K  Hrnčířská 859/84, 470 01  Česká Lípa; 
tel.: 487 823 903, 777 668 567; ceska.lipa@fischer.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
K ul. Karla IV. 5, 370 01  České Budějovice; 
tel.: 387 433 777, 731 427 074;  
ceske.budejovice@fischer.cz
K Globus, České Vrbné 2327,  
370 11 České Budějovice 
tel.: 778 722 972, 387 202 277–278;  
ceske.budejovice.globus@fischer.cz

FRÝDEK MÍSTEK 
K Nám. svobody 14, 738 01,  Frýdek Místek;
tel.: 596 632 034, 724 786 878;  
frydek.mistek@fischer.cz

HAVÍŘOV 
K Dlouhá třída 903/24a, 736 01 Havířov-město;
tel.: 596 811 381; havirov@fischer.cz

HODONÍN  
K Dolní valy 2518/3, 695 01  Hodonín;
tel.: 518 324 991, 777 045 315; hodonin@fischer.cz

HRADEC KRÁLOVÉ 
K Obchodní centrum Atrium, Dukelská třída 1713/7,  
500 02  Hradec Králové; 
tel.: 495 513 858, 775 876 075;  
hradec.kralove@fischer.cz
K Obchodní centrum Futurum, Brněnská 1825/23a,  
500 09  Hradec Králové;
tel.: 495 266 291, 775 876 107;  
hradec.kralove.futurum@fischer.cz

CHOMUTOV 
K  Zborovská 1510/1, 430 01 Chomutov;
tel.: 474 624 416, 739 316 940; chomutov@fischer.cz

JIHLAVA 
K Benešova 2, 586 01  Jihlava; 
tel.: 774 629 009, 778 722 964; jihlava@fischer.cz

KARLOVY VARY 
K Obchodní centrum Fontána, Chebská 81A/370,  
360 06  Karlovy Vary; 
tel.: 353 236 130–1, 739 671 305;  
karlovy.vary@fischer.cz

KLADNO 
K T.G.M. 295, 272 01  Kladno; 
tel.: 312 245 560, 731 427 088; kladno@fischer.cz

KOLÍN 
K Pražská 155, 280 02  Kolín; 
tel.: 321 719 718, 775 876 099; kolin@fischer.cz

LIBEREC 
K Jánská 864/4, 460 01  Liberec; 
tel.: 482 710 627–8, 608 241 974; liberec@fischer.cz
K OC Plaza, Palachova 1404/2,  460 90  Liberec 1
tel: 778 781 550, 488 578 880; liberec.plaza@fischer.cz

LITOMĚŘICE 
K Na valech 2232/13, 412 01  Litoměřice;
tel.: 416 533 014, 722 931 371, 608 838 823;  
litomerice@fischer.cz

MĚLNÍK 
K J. Seiferta 147, 276 01  Mělník; 
tel.: 315 695 588, 774 760 354; melnik@fischer.cz

MLADÁ BOLESLAV 
K T. G. Masaryka 1084, 293 01  Mladá Boleslav;  
tel.: 326 735 000, 737 258 112;  
mlada.boleslav@fischer.cz

MOST 
K Radniční 1, 434 01  Most; 
tel.: 476 107 072, 608 380 608; most@fischer.cz

NÁCHOD 
K Poděbradova 211, 547 01  Náchod; 
tel.: 491 426 922; nachod@fischer.cz

NOVÝ JIČÍN 
K Masarykovo nám. 22, 741 01  Nový Jičín; 
tel.: 724 799 788, 556 300 111; novy.jicin@fischer.cz

OLOMOUC 
K Galerie Šantovka, Polská 1201/1,  
779 00  Olomouc;  
tel.: 585 222 808/814; olomouc@fischer.cz
K Olomouc City Center, Pražská 255/41,  
772 00  Olomouc;
tel.: 585 754 345, 731 427 081; olomouc.city@fischer.cz

OPAVA 
K náměstí Republiky 450/17, 746 01  Opava; 
tel.: 553 654 792, 775 876 198; opava@fischer.cz

OSTRAVA 
K Antonína Macka 122, 701 00  Ostrava; 
tel.: 596 100 100; prodej.ostrava@fischer.cz; 
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
K OC Futurum, Novinářská 6a, 702 00  Ostrava;  
tel.: 595 627 218, 731 427 076;  
ostrava.futurum@fischer.cz
K Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,  
702 00  Ostrava;
tel.: 596 617 323, 608 241 975;  
ostrava.karolina@fischer.cz

OSTRAVA-TŘEBOVICE 
K OC Galerie Tesco, Sjízdná 5554/2,  
722 00  Ostrava-Třebovice; 
tel.: 596 941 334, 731 427 073;  
ostrava.tesco@fischer.cz

OSTRAVA-ZÁBŘEH 
K Avion Shopping Park, Rudná 3114/114,  
700 30  Ostrava-Zábřeh; 
tel.: 596 729 713, 775 876 266;  
ostrava.avion@fischer.cz

PARDUBICE 
K třída Míru 62, 530 02  Pardubice; 
tel.: 466 611 006, 731 427 084; pardubice@fischer.cz

PELHŘIMOV 
K Růžová 38, 393 01  Pelhřimov
tel.: +420 775 876 143; pelhrimov@fischer.cz

PÍSEK 
K Havlíčkovo náměstí 95, 397 01  Písek; 
tel.: 737 587 857, 382 224 120; pisek@fischer.cz

PLZEŇ 
K Americká 46, 301 15  Plzeň; 
tel.: 377 236 538, 777 752 613; plzen@fischer.cz
K OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00,  Plzeň-Černice
tel. : 778 770 58-9, 378 770 058–59;  
plzen.olympia@fischer.cz

PRAHA 1 
K Národní třída 10, 110 00  Praha 1; 
tel.: 255 719 600–6, 608 860 599; narodni@fischer.cz
K  Revoluční 5, 110 00  Praha 1;
tel.: 224 827 031, 777 752 612, 777 877 442;  
revolucni@fischer.cz

PRAHA 2 
K Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 10,  
120 00  Praha 2;  
tel.: 222 519 338; karlovo.nam@fischer.cz

PRAHA 4 
K GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 140 62  Praha 4; 
tel.: 234 071 501–4; prodej.pankrac@fischer.cz;  
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
K Centrum Chodov, Roztylská 2321/19,  
148 00  Praha 4; 
tel.: 255 719 630–4, 775 876 063; chodov@fischer.cz

PRAHA 5 
K Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro),  
158 00  Praha 5 – Stodůlky; 
tel.: 251 512 648, 739 239 171; butovice@fischer.cz

PRAHA 9 
K Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6,  
190 00  Praha 9; 
tel.: 281 910 244, 775 876 086; cerny.most@fischer.cz
K BILLA – Prosek, Vysočanská 382/20,  
190 00  Praha 9;
tel.: 283 880 986; prosek@fischer.cz
K Hypermarket Globus čakovice, Kostelecká 823, 
196 00  Praha 9,  
tel.: 255 711 637, 770 130 343;  
cakovice.globus@fischer.cz

PRAHA 10 
K Europark, Nákupní 389/3 (přízemí),  
102 00  Praha 10 – Štěrboholy; 
tel.: 272 651 892; europark@fischer.cz

PŘÍBRAM 
K Hypermarket ALBERT, Brodská 496/5,  
261 01  Příbram 8; 
tel.: 318 639 037–8, 775 876 065; pribram@fischer.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
K Nám. Míru 1005/100,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 
tel.: 778 781 563, 583 210 167; roznov@fischer.cz

ŠUMPERK 
K Obchodní centrum SAN, Hlavní tř. 20/3061,  
787 01  Šumperk; 
tel.: 583 210 167, 602 533 371; sumperk@fischer.cz

TÁBOR 
K tř. 9. května 1576, 390 02  Tábor; 
tel.: 774 629 010, 775 876 143, 778 722 965;  
tabor@fischer.cz

TEPLICE 
K ul. 28. října 780/10, 415 01  Teplice; 
tel.: 417 535 777; teplice@fischer.cz

TRUTNOV 
K Havlíčkova 9, 541 01  Trutnov; 
tel.: 777 602 004, 499 818 308; trutnov@fischer.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
K Zelný trh 1514, 686 01  Uherské Hradiště; 
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5;  
uherske.hradiste@fischer.cz

ÚSTÍ NAD LABEM 
K Mírové náměstí 3097/37, 400 01  Ústí nad Labem; 
tel.: 475 201 080, 775 876 105; usti@fischer.cz

ZLÍN 
K tř. T. Bati 481, 760 01  Zlín; 
tel.: 577 214 122–3, 608 241 977; zlin@fischer.cz
K Zlín Svit, J. A. Bati (areál Svit, budova č. 32),  
760 01  Zlín
tel.: 573 770 316, 576 770 319,  
778 781 594; zlin.svit@fischer.cz 

ZNOJMO 
K Velká Michalská 1, 669 01  Znojmo; 
tel.: 515 248 810; znojmo@fischer.cz

 Prodejní místa CK FISCHER a NEV-DAMA
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 Autorizovaní prodejci
ČESKÁ REPUBLIKA BENEŠOV K Václava Říhová – ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, info@adventureplus.cz, 317 726 677; BLANSKO K S-TOUR Blansko s.r.o., Rožmitálova 2291/14, 

s-tour@iol.cz, 516 417 035; BOHUMÍN K Ing. Radomír Lička – CA FAINE, Čáslavská 244, faine@faine.cz, 608 707 689; BOSKOVICE K Mgr. Jana Vítková – CK SLUNCE & SNÍH, Růžové náměstí 2238/3, 

info@slunceasnih.cz, 516 454 484; BRANDÝS NAD LABEM K Olga Barešová Pavlisová – CK PAO, Komenského nám. 1267, info@ck-pao.cz, 326 902 848; BRUNTÁL K Monika Lukešová, nám. Míru 7, 

lukesova.monika@gmail.com, 554 712 847; BYSTŘICE POD HOSTÝNEM K Lenka Kyšáková, Vsetínská 1445, ca.kysakova@atlas.cz, 573 378 193; ČESKÁ TŘEBOVÁ K Alena Francová – CA PALMA, 

Hýblova 1221, palmact@ck-palma.cz, 465 534 541; ČESKÝ TĚŠÍN K Pavlína Wiselková – TONYtour, Čapkova 199/9, tonytour@seznam.cz, 558 711 596; DOMAŽLICE K Barbora Šešulková - SUNNY.CZ, 

Náměstí míru 129, xbarax@seznam.cz, 721 177 828; HAVLÍČKŮV BROD K M TOUR s.r.o, Dolní 227, mtour@mtour.cz, 569 420 347; HLUČÍN K Anna Tröstrová - CIMEA TRAVEL, Mírové náměstí 5/5, 

cimeatravel@seznam.cz, 595 042 240; CHEB K Alexandra Levorová, Svobody 144/27, cavrbova@centrum.cz, 354 426 107; CHRUDIM K Agentura Štěpánka s.r.o., Břetislavova 61, 

agentura.stepanka@gmail.com, 469 622 768; JABLONEC NAD NISOU K Indivindi s.r.o., Jiráskova 9, info@indivindi.cz, 774 485 593; JIČÍN K ZÁJEZDY Jičín, s.r.o., Židovská 68, 

info@zajezdyjicin.cz, 724 787 978; JINDŘICHŮV HRADEC K Dana Hronová, Růžová 40/II, info@neptuntour.cz, 384 321 649; KADAŇ K Michaela Weissová Jelínková – MK-TOUR, Kpt. Jaroše 510, 

mktour@atlas.cz, 474 342 727; KARVINÁ K Danka Mertová – CA TOP TOUR, Karola Śliwky 128/14, catoptour@iol.cz, 596 315 010; KDYNĚ K CAMPANATOUR s.r.o., Náměstí 131, 

kdyne@campana.cz, 379 731 272; KLATOVY K Bc. Miloslav Jarošík – CA JAROŠÍK, nám. Míru 64, dovolena@cajarosik.cz, 376 310 279; KOPŘIVNICE K Vladimíra Houšťavová – CA IMPULS, 

Štefánikova 1155/27, info@caimpuls.cz, 556 808 780; KRALUPY NAD VLTAVOU K Roman Machálek - Kralupy Travel, Mostní 747, kralupy@kralupytravel.cz, 315 720 197; KROMĚŘÍŽ K Kroměřížská 

CK TINA s.r.o., Farní 95/1, cktina@cktina.cz, 573 342 244; KUTNÁ HORA K Jaroslava Marešová – Kutnohorská CA, Palackého náměstí 330, kca@atlas.cz, 327 512 331; KYJOV K Jana Ďurinová – 

CA ZLATÁ ULIČKA, T. G. M. 234, janadurinova@seznam.cz , 518 612 123; LANŠKROUN K Miloš Morávek – CA TREFA, Hradební 316, trefa@trafa-ca.cz, 465 635 473; LITOMYŠL K Eva Štěpánková – 

CA LA PLAYA, Bělidla 1058, calaplaya@seznam.cz, 605 161 873; LITVÍNOV K Lenka Karagavrilidisová – CA JORDÁN, 9. května 2041, lenkakar@post.cz, 476 732 453; LOUNY K Jan Gabriel – 

CA Tam i zpět, Vrchlického 781, gabrieljan@seznam.cz 415 652 086; MOHELNICE K Petr Höchsmann - CA Tourinfo, nám. Tyrše a Fügnera 191/3, tourinfo@email.cz, 583 430 047; NÁCHOD K Marcela 

Drašnarová – A – Z Travel, Palackého 27, info@aztravel.cz, 491 423 688; NYMBURK K MONATOUR a.s., Tyršova 2584, nymburk@ monatour. cz, 325 512 597; ORLOVÁ-LUTYNĚ K Věra Ježová, 

Masarykova třída 1325, vjezova@iol.cz, 596 516 387; PRACHATICE K OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, vodnany@ca-ocean.cz, 388 318 746; PŘELOUČ K Lenka Vaňková – HOLIDAY TIP, Pernštýnské 

náměstí 181, info@holidaytip.cz, 774 075 755; PŘEROV K CK SOUČEK s.r.o., Palackého 100/20, provck@soucek.cz, 581 706 050; PROSTĚJOV K Ivana Valová, Svatoplukova 2595/19,  

aquatour@email.cz, 602 515 228, RAKOVNÍK K Jana Koutová - CA RASTA, Hornická 1610, rastaca@seznam.cz, 605 423 182; SLANÝ K Jana Richterová – CA VITATUR, Masarykovo nám. 138/13, 

vitatur@ cavitatur. cz, 312 522 029; SOKOLOV K Pavel Klepiš – M SPORT, Nám. Budovatelů 1407, camsport@seznam.cz, 733 537 287; STRAKONICE K Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., U Sv. Markéty 58, 

strakonice@ciao.cz, 383 323 450; SVITAVY K Alena Francová – CA PALMA, Nám. Míru 89, palma@ck-palma.cz, 461 541 000; ŠTĚTÍ K Štětská cestovní agentura s.r.o., Krátká 64,   

stetska.ca@seznam.cz, 416 810 605;  TACHOV K Zdeněk Černý – Západočeská CA, K. H. Borovského 520, info@zca.cz, 374 721 624; TANVALD K Klára Šourková –Bezvacestovani.cz,  

Krkonošská 90, info@tanvald.com, 602 818 543; TŘEBÍČ K ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, adriatictour@seznam.cz, 568 840 340; TŘINEC K Cestovní agentura BESKYD-EURO, 

s.r.o., Palackého 397, info@diskonttravel.cz, 558 997 200; UHERSKÝ BROD K Dagmar Hradecká – CA DALIMA, Moravská 83, dalima7@seznam.cz, 572 637 026; ÚSTÍ NAD ORLICÍ K Lydie 

Sloupenská – CA VIA, Československé armády 1181, rezervace@cavia.cz, 733 781 781; VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ K CA LAST MINUTE, s.r.o., Mostní 98/8, ca.lastminute@ seznam. cz, 571 610 111; 

VESELÍ NAD MORAVOU K Zbyněk Křen – MOJE CESTA, Masarykova 114, kren@kren.cz, 518 322 285; VLAŠIM K Yveta Katrová – CA YVETTA, Riegrova 1828, info@ ca-yvetta. cz, 317 847 132; 

VSETÍN K VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o., Náměstí Svobody 1321, vs.travel@seznam.cz, 571 437 721; VYSOKÉ MÝTO K Vladimír Faltejsek – KONTIKI.CZ, Jiřího z Poděbrad 113/2, 

jck.vm@unet.cz; 465 422 833; VYŠKOV K Josef Geryk – "SWISS SERVICE", Masarykovo nám. 390/42, info@swiss-service.com, 517 333 300; ŽATEC K Jiří Harajda –CK PALMERA, 

Obránců míru 1924, palmera@palmera.cz, 715 710 031; ŽĎÁR NAD SÁZAVOU K LOSENKA s.r.o. – TRANZITtour, Havlíčkovo nám. 152/4, info@tranzittour.cz, 566 620 102

SLOVENSKO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU K CA ROYAL, 5. Apríla, celechovska@stonline.sk, +421 38 760 10 20; BANSKÁ BYSTRICA K FAMIKO, Dolná 68, famiko@famiko.sk, +421 48 414 15 00;  

BARDEJOV K OLIVIERI, Kellerova 1, info@olivierisro.sk, +421 90 834 68 58; BREZNO K CA KONO, nám. M. R. Štefánika 48, kono@kono.sk, +421 90 574 68 31; DETVA K CA AQUA, M. R. Štefanika 3186/70,  

info@agenturaaqua.sk, +421 45 545 96 96; DUBNICA NAD VÁHOM K SICA, nám. Matice Slovenskej 1298, info@sicaagentura.sk, +421 91 188 92 77; HUMENNÉ K GAMA Travel, nám. Slobody 28, 

gama.travel@stonline.sk, +421 57 775 07 00; ITT CESTOVNÁ AGNETÚRA, ul. 1. mája 20, ittca@stonline.sk, +421 90 348 17 34; KEŽMAROK K CA CEZ TATRY, Dr. Alexandra 4, ceztatry@ceztatry.sk, 

+421 91 848 50 42; LEVOČA K CA OÁZA, nám. M. Pavla 27, oaza@levonetmail.sk, +421 90 794 05 50; MARTIN K SOLARTOUR, námestie SNP 2, solartour@solartour.sk, +421 43 422 38 39; CA ŠÍP, 

Divadelná 5, sip@cksip.sk, +421 43 423 78 78; MICHALOVCE K AB-CENTRUM, Masarykova 57, abcentrum@abcentrum.sk, +421 90 335 33 65, +421 56 642 09 78; MYJAVA K CA ALA TOUR, M. R.  

Štefánika 931/52, alatour.my@gmail.com, +421 91 584 17 18; NÁMESTOVO K FIFO-NÁMESTOVO, Hviezdoslavovo námestie 220, fifono@orava.sk, +421 43 381 01 34; NOVÁ DUBNICA K ALBA, 

Mierové námestie 11, ckalba@slovanet.sk, +421 42 443 39 12; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K Katka Tours, Hviezdoslavova 20, katkatours@katkatours.sk, +421 32 771 51 22; NOVÉ ZÁMKY K ESSO 

TOUR, Podzámska 23/A, essotour@essotour.sk, +421 90 571 48 92; PEZINOK K VENTA, Holubyho 42, venta@ckventa.com , +421 33 641 39 72; PIEŠŤANY K CLUB TRAVEL, Winterova 5949/636, 

clubtravel@clubtravel.sk, +421 90 321 51 58; POPRAD K CK FAMILY s.r.o, Partizánska 677/17, ckfamily@ckfamily.sk, +421 90 362 16 14, +421 91 584 17 59; POPRAD K SORGER, Partizánska 705/43,  

sorger@sorger.sk, +421 90 366 40 14; POVAŽSKÁ BYSTRICA K E-TOURS, Dom Služieb Stred 39, etours@stonline.sk, +421 42 426 09 90; CK TRAVEL EXOTICA, Stred 48/8, ck.travelexotica@gmail.com,  

+421 91 776 62 07, +421 91 763 77 60; PREŠOV K CA TATRAGRAND, nám. Legionárov 5, tatragrand@tatragrand.sk, +421 51 772 11 33; PRIEVIDZA K CA PANORAMA, Hviezdoslavova 5, 

ckpanorama@stonline.sk, +421 46 542 78 19; CA BAMBYTOUR, nám. Slobody 1, bambytour.ca@mail.t-com.sk, +421 46 542 58 54; ROŽŇAVA K CA REGION TOUR, nám. Baníkov 1, stitnickamaria@stonline.sk,  

+421 58 732 80 52; RUŽOMBEROK K CA DOLCE VIA, Podhora 37, info@dolcevia.sk, +421 44 430 00 24; SENICA K HELLAS TRAVEL, J. Kráľa 739, hellastravel@hellastravel.sk, +421 91 584 17 76; 

SKALICA K AMA TRAVEL, Námestie slobody 32, amatravel@amatravel.sk, +421 34 668 29 64, +421 34 660 03 24; SNINA K CA UNITOUR, Strojárska 102, unitur@stonline.sk, +421 90 563 29 50; 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES K CA OMEGA, Zimná 35, caomega@caomega.sk, +421 53 441 45 05; CA GALAXY TOUR, Mlynská 29, galaxy@galaxytour.sk, +421 91 782 25 71; STARÁ ĽUBOVŇA K CORADO, 

Levočská 3, coradosla@gmail.com, +421 90 579 57 98; ŠAŠTÍN–STRÁŽE K P-TOUR PODOLSKÝ, Hviezdoslavova 5, p.tour.podolsky2@gmail.com, +421 34 658 00 04; TOPOĽČANY K DAGITOUR – 

Dagmar Kozinková, nám. M. R. Štefánika 3512/20, dagitour@dagitour.sk, +421 91 095 53 31, +421 90 527 71 86; TREBIŠOV K KAMELOT, s.r.o., M. R. Štefánika 176, kamelot@kamelot.sk,  

+421 56 672 66 19; TRENČÍN K ARA TOUR s.r.o., Palackého 13, aratour@aratour.sk , +421 90 347 72 91; VRANOV NAD TOPĽOU K CORAL CA – Ing. Roško, nám. Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, 

+421 57 442 61 42; ŽIAR NAD HRONOM K JAMIKA – Ing. Katarína Petránová, nám. Matice slovenskej 6, jamika@jamika.sk, +421 90 782 21 94, +421 45 676 61 52

Slovensko
BANSKÁ BYSTRICA 
K Horná 13, 974 01  Banská Bystrica;  
tel.: 048 / 470 12 20, 048 / 470 12 21;  
bystrica@fischer.sk 

BRATISLAVA 
K Lazaretská 13, 811 08  Bratislava;  
tel.: 02 / 52 731 264, 02 / 52 731 265;  
bratislava@fischer.sk

KOŠICE 
K Alžbetina 22, 040 01  Košice;  
tel.: 055 / 622 66 08, 055 / 623 08 08;  
kosice@fischer.sk

NITRA 
K Palárikova 8, 949 01  Nitra;  
tel.: 037 / 652 34 14, 037 / 658 81 60;  
nitra@fischer.sk

TRNAVA 
K Hlavná 22, 917 01  Trnava;  
tel.: 033 / 593 66 96, 033 / 533 30 10;  
trnava@fischer.sk

ŽILINA 
K Makovického 7/A, 010 01  Žilina;  
tel.: 041 / 568 02 05, 041 / 568 02 07;  
zilina@fischer.sk
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Cestovní kancelář FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304

Podmínky pro cestující  
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.

ZÁJEZDY Z KATALOGU POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2018

1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S., 
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uza-
vřené mezi CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvý-
hradný souhlas s těmito Podmínkami pro cestující. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, 
resp. těchto Podmínek pro cestující, jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého 
dopravce, které naleznete na www.fischer.cz/online/cz/informace/informace/Podminky-
-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech vám budou předány v pobočce.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu potvrzené 
ze strany CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně 
po jejím uzavření písemné potvrzení o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povi-
nen uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy 
o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zava-
zuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, 
v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem.

3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlast-
ního výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, 
nebo i další služby uvedené ve smlouvě o zájezdu, letištní taxy, další poplatky (bezpečnostní 
poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky. V případě objednání 
ubytování s dítětem do 2 let (infant) je rezervace na vyžádání a zpětné potvrzení.
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u pla-
veb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.).  
U některých destinací se při zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou není možné 
zahrnout do ceny. Aktuální informace obdrží zákazník v pokynech před odletem. Jednotlivé 
destinace mají právo zavést povinnost úhrady pobytové taxy. Pobytová taxa není proto kalku-
lována v cenách zájezdů a její případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle pokynů 
místních samospráv.

ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během 
pobytu. Cena letenky je stanovena dle podmínek dopravce. Případné náklady na dětskou postýlku 
se platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky. V případě objednání 
ubytování s dítětem do 2 let (infant) je rezervace na vyžádání a zpětné potvrzení.
Děti od 2 let: Jedno dítě od 2 do 12 let, které je ubytováno společně se dvěma dospělými, 
obdrží slevu nebo zvláštní dětskou cenu, pokud je tato v nabídce uvedena. Do dne návratu 
z destinace nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. U někte-
rých ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, bližší informace najdete 
v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují spo-
lečně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro tyto děti písemný souhlas 
rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen 
cenu zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit 
zálohu ve výši:
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy do 28. 2. 2018
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy do 31. 3. 2018
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy do 30. 4. 2018
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy od 1. 5. 2018

Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena 
nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než  
60 dní před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření 
smlouvy o zájezdu. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) 
jsou splatné ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika Plus, 
Fischer Light, Holiday Easy a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu je cena pojištění 
zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši.
Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání 
příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti 

v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce 
CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže 
zákazník vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu 
zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše 
uvedených případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je uve-
deno v bodech 6 a 7. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo služeb, které jsou součástí 
zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované 
výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF, ceniny nebo jiného 
poukazu se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené 
o stornopoplatky.
Původní poukaz se nevrací a poukaz nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno jinak. 
Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 % z konečné ceny zájezdu, 
maximálně však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy nelze 
kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak). 
Důležité upozornění: V případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude připočten 
poplatek ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto využívat platby bankovním 
převodem na bankovní účty uvedené ve smlouvě o zájezdu.

5. NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.
Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 15. 8. 2017 (např. 
EUR/CZK = 26,14). CKF disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn 
na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí 
absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny oproti stavu k 15. 8. 2017. CKF je oprávněna 
jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud písemné 
oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu 
na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není uvedena, tak dopisem zasla-
ným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, v případě, že dojde ke zvýšení
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních poplatků, které 
jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru o více než 
10 %, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně 
stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny.
Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při spl-
nění podmínek dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu letec-
kého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto: 1) letecké 
nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 11. 2017 nebo později. Ceny zájezdu 
byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu Brent 48 USD/barel (zdroj:  
www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy nad 55 USD/barel je CKF 
oprávněn zvýšit cenu zájezdu pro každou osobu (včetně dětí) o příplatek, jehož výše bude vypo-
čtena tak, že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 55 USD/barel bude vynásobeno
1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru nepřesáhne 3,5hodin 
(počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu)
1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru přesáhne 3,5hodin (počítá 
se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace zájezdu) Informace o délce letů do jednotli-
vých destinací je možné získat na pobočkách CKF
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních 
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu 
o částku odpovídající zvýšené platbě na osobu.
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v průměru 
o více než 10%, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající pro-
centní výši změny kurzu služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena 
služeb, je uveden v katalogu, cenové nabídce nebo v jiné formě nabídky zájezdů.
CKF má právo před zahájením zájezdu, je-li k tomu nucena z jiných objektivních důvodů, než 
jsou uvedeny v předcházejícím odstavci tohoto článku, zejména v případě zvýšení cen služeb 
dodavateli, upravit příslušným způsobem cenu zájezdu. Takto upravené ceny zájezdů jsou platné 
ode dne vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny zájezdy i jednotlivé služby, u nichž nebyla 
do tohoto dne zahájena jejich realizace, tj. nebyl uskutečněn odlet či odjezd.
Zákazník je povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu uhradit navýšení ceny zájezdu. 
Při porušeni tohoto závazku má CKF právo od cestovní smlouvy odstoupit § 2533 NOZ, tím není 
dotčeno právo CKF na náhradu škody (viz ustanovení článku 11 písm. a) Podmínek pro cestující).
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6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD SMLOUVY O ZÁJEZDU – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. 
Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela 
smlouvu o zájezdu. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, 
kdy bylo odstoupení od smlouvy doručeno do sídla či pobočky CKF, popř. k rukám autorizo-
vaného prodejce CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet storno-
poplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba.
V případě odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopo-
platek ve výši skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu.

Nejméně však:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny (min. 1 490 Kč/os.),
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které 
vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopo-
platků platí shora uvedené obdobně.
CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zapla-
cené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také 
na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF 
z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem pro 
stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF. 

7. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění FISCHER PLUS a FISCHER EXOTIKA PLUS, Fis-
cher Light, Holiday Easy a Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zakniho-
váno pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna 
osoby, která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky 
z ceny zaknihovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci 
a zaplatil plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % 
zaplacené ceny. Další změny, jako např. změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno nebo změnu ubytování 
v Praze, Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dnů před nástupem  
200 Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % konečné 
ceny.
e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta eko-
nomické třídy do 3 dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/
pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do 3 dnů před 
začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) 
před začátkem pronájmu a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného mani-
pulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny.
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/
odjezdem a méně 100 % konečné ceny.
ch) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100% ceny.
i) Stornovací poplatky za objednaný catering an letech Travel Service: do 6 dnů 
zdarma, 5 dní před odletem a méně 100 % z konečné ceny.

8. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (náhradník), termínu a hotelu v již 
uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. zejména 
je-li změna v souladu s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou 
součástí zájezdu. Takovéto oznámení o změně v osobě zákazníka musí být CKF doručeno 
alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné měnit za zájezdy z lastmomen-
tové nabídky nebo ostatních zvláštních nabídek. Při provedení změny jsou vždy účtovány 
ceny zájezdů uvedené v aktuální cenové nabídce bez možnosti uplatnění slev last minute 
nebo jiných slev (nevztahuje se na změnu jména). Za uvedené změny jsou účtovány mani-
pulační poplatky dle tarifů jednotlivých dodavatelů služeb cestovního ruchu, nejméně však 
poplatek ve výši 1 000 Kč na osobu.
a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákaz-
níka (např. v důsledku sňatku) účtujeme poplatky dle podmínek dopravce (letecké společ-
nosti). Oznámení objednatele zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlášení 
nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že splňuje podmínky účasti 
na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze strany hotelu a dopravce. 
V případě změny všech jmen na jedné ubytovací jednotce je tato změna posuzována jako 
storno a nové přihlášení, tj. CKF účtuje stornopoplatky dle bodů 6 a 7 těchto podmínek.

b) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji 
musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá 
(bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy v ubytovací jednotce zůstávají 
po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1 dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není 
ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopo-
platky dle bodů 6 a 7.
c) Změna druhu dopravy, letecké společnosti, termínu, místa odletu nebo cílové 
destinace je posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtujeme stornopoplatky 
dle bodu 6 a 7.
d) Změna odletu z destinace během vaší dovolené podléhá poplatku letecké společnosti 
za změnu letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení 
pobytu je třeba doplatit služby, při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí.

Veškeré poplatky uvedené v bodech 6, 7 a 8 účtujeme vždy za každou osobu včetně dětí. 
Poplatky za změnu v knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré 
změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným 
v bodech 8a) až 8d). Veškeré změny jsou závislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů.

9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
a) Změny sjednaných služeb před zahájením zájezdu
Pokud nastanou okolnosti, o nichž se CKF dozví a které jí brání poskytnout služby dle smluvně 
dohodnutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání slu-
žeb změnit podmínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu a navrhnout mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně 
ceny služeb, je CKF povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se 
rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí.

I) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neod-
stoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny 
zájezdu, je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu 
na změnu smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu 
má CKF právo od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu 
škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna buď snížit dopla-
tek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně 
zájezdu v případě, že zákazník již uhradil konečnou cenu zájezdu.
II) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy 
o zájezdu písemnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové 
smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě 
o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové 
smlouvy o zájezdu do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna 
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu 
podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné 
na základě původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy.
b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich podstatnou část řádně 
a včas nebo zjistí, že sjednané služby nebo jejich podstatnou část nebude moci řádně a včas 
poskytnout, je CKF povinna bez zbytečného odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby 
mohl zájezd pokračovat. CKF je povinna v takovém případě zabezpečit náhradní služby v rozsahu 
a kvalitě shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit 
ubytování v hotelu stejné kategorie, zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby 
– tj. plné penze či polopenze). K tzv. překnihování může dojít i na část pobytu. U dodatečně 
vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, APARTMÁ“ apod. je garantována pouze 
kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho polohu se zákazník dozví po příletu do cílové 
oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit jinak než prostřednictvím 
služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna vrátit zákazníkovi rozdíl 
v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím služeb 
nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je 
CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí 
zájezdu je i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu 
nebo na jiné místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování 
a stravování. Pokud je doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla 
být uskutečněna podle smlouvy, je CKF povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší 
náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně a v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, 
rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.
c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
CKF si vyhrazuje právo na upřesnění či změnu letových časů, které nejsou součástí smlouvy 
o zájezdu, jedná se pouze o podrobný upřesňující údaj ve smyslu § 2529 OZ. V nutných pří-
padech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké 
společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neručí za případné posuny 
letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Cestující má právo 
se svými nároky v důsledku jakékoliv změny letecké dopravy uvedené v předchozí větě obrá-
tit přímo na dotčeného leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejména dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při 
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plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká 
zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného 
(tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je vyjádřena v katalogu počtem nocí. Do celkového počtu 
dní trvání zájezdů jsou zahrnuty i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v pří-
padech, kdy je doprava organizována v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních 
hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího. 
Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu 
zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou finanční náhradu, za předpokladu, že sjed-
naný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu 
tím není dotčena (viz bod 14 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu zájezdu  
se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik zapo-
četí odbavování leteckým přepravcem)

10. ODSTOUPENÍ CKF OD SMLOUVY O ZÁJEZDU
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, 
popř. po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:

a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích 
z uzavřené smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh 
zájezdu (popř. pokud hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je 
zákazník prokazatelně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, 
že v případě odstoupení CKF od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem 
mu nevzniká nárok na vrácení alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je 
povinen nahradit CKF náklady vzniklé v souvislosti s jeho dopravou zpět na místo odjezdu 
a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů 
nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných udá-
lostí, jimž nemohla CKF zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně 
požadovat).
Zrušit zájezd, jenž je předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před 
jeho zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu 
nebo v jiné formě nabídky.
Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto 
skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu.
Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby 
mu na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní 
smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě 
k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazní-
kovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde 
k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se 
považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné 
platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit.
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF 
na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení 
oznámení.

11. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:

a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí 
služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě o zájezdu nebo v objednávce vč. 
jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), 
na němž bude v případě potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmín-
kách a obsahu smlouvy o zájezdu.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/jízdenky); způ-
sob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. 
CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné 
a pro zákazníka důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy 
ve smlouvě nebo v potvrzeni o zájezdu anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi 
požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu 
či zmešká odlet/odjezd nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok 
na vrácení zaplacené ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu 
i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to 
vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti 
u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostat-
ních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF, a uhradit případnou škodu, kterou způsobil.

12. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných ve smlouvě o zájezdu. V případě 
vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. 
Reklamaci musí zákazník uplatnit u CKF nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu 
zprostředkovala, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce 
od skončení zájezdu.
Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo 
jiného pověřeného zástupce, tak aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě 
poskytované služby. Uplatnění reklamace může zákazník provést písemně s uvedením 
data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost při 
řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti průvodce CKF 
či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též 
o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb v tuzemsku 
či v zahraničí.
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni spotřebitelského 
sporu ze smlouvy o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spo-
třebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není 
zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku 
ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší 
informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce 
www.coi.cz.
Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku nemohla CKF zabránit (vis 
major), nebo okolnosti, které jsou na straně zákazníka a na jejichž základě zákazník zcela 
nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené 
ceny nebo na slevu z ceny. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné 
k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace 
o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/
odr/main/?event=main.home.show

13. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění 
ERV Evropské pojišťovny, a.s. , Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light, Holiday Easy nebo 
základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fischer.cz nebo 
v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost 
za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění 
se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření 
smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění.
Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou 
pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši 
uplatňovaných nároků z tohoto vztahu.
Pokud dojde ke ztrátě či k poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto 
skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat proto-
kol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka 
a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu týkající se 
letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, 
Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.

14. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených záko-
nem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro 
pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu  
(www.fischer.cz), informace jsou rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u auto-
rizovaných prodejců CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou 
o zájezdu nebo s potvrzením o zájezdu.

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmín-
kách odpovídají informacím známým v době tisku a CKF si vyhrazuje právo na jejich změnu.
Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním řádem CKF. Tyto Podmínky pro 
cestující se vztahují i na prodej charterových letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky; 
ostatní ustanovení podmínek pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek 
pro cestující jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje.
Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou sou-
částí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními předpisy EU.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny pátým dnem ode dne 
odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde 
ke změně adresy zákazníka, je povinen toto oznámit písemně.

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 12. 2017, tímto dnem 
pozbývají platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
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Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických 
osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných ces-
tovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., (dále jen „cestovní kancelář“) tento 
reklamační řád.

ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. 
Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách 
poskytovaných služeb.

ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo 
z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012 
Sb., občansky zákoník.

ČLÁNEK 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své 
právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“).
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného 
jeho podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které 
reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu 
odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně 
nebo písemně uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře 
v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo 
podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.

ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu 
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované 
služby v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je 
zejména povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení reklamač-
ního řádu se v tomto případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku. 
Reklamační řád dále odkazuje na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Cestovní 
kanceláře FISCHER, a. s.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – 
Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd definovaných 
v sekci III – Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře 
v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veš-
kerou součinnost za účelem sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na finanční 
kompenzaci“. Pokud zákazník tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi 
vstup do ubytovací jednotky atd.), bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit 
dle „tabulky”. V případě, že delegát není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen 
požádat poskytovatele (vadných) služeb o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto 
potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. V případě možnosti zákazník doloží také 
příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, případně fotodokumentaci je zákazník povi-
nen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní 
kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), 
je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit 
mu příslušnou vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat 
pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení 
vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kom-
penzaci, pokud je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je 
zákazník povinen požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto 
potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen 
předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kan-
celáře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře.
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem či třetí osobou, 
která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná o neodvratitelnou událost (vis major).
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu z ceny 
zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady 
bude v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich 
povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta) 
nevyskytují během celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí 
počtem dní odpovídajících trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada 
vyskytovala.

7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % 
z ceny zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává 
dodatečný nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabul-
kou náhrady ztráty radosti z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní kanceláře 
FISCHER, a. s. Pro účely výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letištních tax 
a dalších poplatků a palivového příplatku. Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby 
(pronájem auta, výlet, ...).
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář 
FISCHER, a. s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách 
cestovní kanceláře.

ČLÁNEK 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je nejvhod-
nější zaslat reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. 
s., Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo 
uplatnit svou reklamaci osobně v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní 
prostřednictvím sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci reklamova-
ných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis vady služeb 
včetně případných důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou 
reklamaci uváděli číslo účtu, na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě 
aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být 
zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit 
nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se 
zákazníkem jinak.

ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u prů-
vodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné 
reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém 
návratu dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.

ČLÁNEK 7
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí 
příslušné tarifní předpisy dopravních organizací.

ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podá-
vat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky 
co do jejich důvodu, podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 
2903 NOZ, povinnost počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto 
článku nevznikla škoda.

ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění 
služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li 
to možné, poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.

ČLÁNEK 10
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele 
institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení 
mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní 
inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný 
nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, 
u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České 
obchodní inspekce www.coi.cz.
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního 
sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení 
sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.
home.show

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 12. 2017, tímto dnem pozbývá platnosti 
Reklamační řád v původním znění.
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Vážení klienti,

chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní 
kanceláře FISCHER, a. s. Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění 
a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající 
mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a. s. stanoví Podmínky pro 
cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Nedílnou součástí výše uvedených 
podmínek jsou následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu 
jsme pečlivě připravili a tým našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových 
oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu 
je však také dobrá informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých 
zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. 
Představy a nároky běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také 
na upozornění specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě 
vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si pečlivě prostudujte 
jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými 
požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen 
zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro vycestování 
do příslušné destinace. Doporučujeme pasové a vízové požadavky ověřit na zastupi-
telském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář neodpovídá za problémy souvi-
sející s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané ČR a SR potřebují ke vstupu 
do Egypta pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Pro vstup 
do Turecka je minimální doba platnosti pasu 150 dní od data vstupu do Turecka, avšak 
klientům doporučujeme cestovat s pasem platným minimálně 6 měsíců po návratu 
z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech destinací 
z naší nabídky. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality zajistit 
sami ještě před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů 
a Ománu je platný cestovní doklad, který neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) 
státu Izrael. Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlast-
ním cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, 
jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění 
ERV Evropské pojišťovny, a. s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light, k nimž jako 
bonus získáte od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění Léčebných výloh a Asis-
tenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojištění nesjednáte, můžete samo-
statně sjednat základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete 
v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo 
Fischer Medical klient přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvis-
losti s neuzavřením cestovního pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část 
zájezdu, kde Cestovní kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb. Součástí 
ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.
Bližší informace o variantách a cenách cestovního pojištění naleznete na www.fischer.cz  
nebo obdržíte uprodejních asistentů.

LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány 
z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomo-
vanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní 
letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa odletu, trasy letu (možnost mezi-
přistání), letecké společnosti, typu letadla a letového plánu. Přesné platné časy odletu 
a příletu jsou uvedeny ve vašich elektronických cestovních dokladech. S platností od 1. 
10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) 
nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte 
Vaše cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte 
palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odba-
vení se přesuňte k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní 
doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden na palubní vstupence 
a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstupence a informační 
tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů se 
mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) 
a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale 
zejména přeplněním vzdušných koridorů. 
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto 

rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pocho-
pení. Na letech společnosti Travel Service, a.s. má každý cestující zákazník nárok 
na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, pokud není v cestovních dokla-
dech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. V případě, že letí dva nebo více 
cestujících prokazatelně společně jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. 
stejnými lety, a odbavují se společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat 
(poolovat), tzn. jejich nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou 
odbavena společně na jednoho cestujícího, přičemž musí být dodržen váhový limit 
na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo 
do 30 kg, bude jim toto zavazadlo odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu 
zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě, že celková váha zapsaného zavazadla 
překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu zavazadla rozložit do nutného počtu zavazadel 
o max. možné hmotnosti 32 kg. Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 5 kg 
a nezapočítává se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou 
let cestují charterovými lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo 
v letadle ani na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezi-
národních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifiko-
vat jako nebezpečné. Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné 
předměty, mají pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Veškeré 
podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, obdrží 
zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Zákazníci 
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let objednat ještě 5 dnů před 
odletem vegetariánské či jiné speciální jídlo.

LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby dele-
gáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky tvoří 
nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit za každou osobu. Výše poplatků je závislá 
na cílové destinaci a může se měnit v závislosti na měnovém kurzu a podmínkách 
letecké společnosti.

VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo 
z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí 
nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém 
stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění 
slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nebo se vulgárně a hrubě 
vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo 
ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář 
FISCHER, a. s., prosí o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění 
klidné dovolené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracov-
níků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření 
po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se 
nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení.

PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 5 kg lze přepravovat na palubě letadla za zvlášt-
ních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém 
prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. 
Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg. Přeprava všech zvířat musí 
být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být 
potvrzena leteckou společností.

PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken 
apod.) musí být nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za popla-
tek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty převážet auto-
busy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní 
náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, 
a. s. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a cestovní kancelář nenese 
odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky 
jsou přepravovány na vlastní zodpovědnost zákazníka. Za jejich ztrátu nebo poškození 
není poskytována kompenzace.

DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů 
během jednoho týdne je možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou 
např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) označujeme veškeré délky pobytů počtem nocí. 

Důležité informace
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První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen k přepravě, a nikoliv již k vlastní 
dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety 
večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak 
v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo 
i zcela zasahovat do dne následujícího.

UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá a bunga-
lovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky 
a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení jsou stanoveny národními 
úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu s právními předpisy příslušného 
státu a řídí se výlučně podle jejich národních kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, 
a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kriterii v České republice. Přídavné symboly 
hodnocení je nutné odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další 
orientační pomůcku. Vlastní klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FIS-
CHER, a. s., vám pomůže při vašem výběru:
c  velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením 

a službami vhodné pro nenáročné hosty
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., nemusí být totožná s oficiální klasifikací 
ubytovacího zařízení na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu od hodnocení 
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., je uvedena v popisu oficiální třída. 
Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při objed-
návání pobytu skupin je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní kanceláře 
ubytovací seznam všech cestujících osob, a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. 
Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není během pobytu většinou zajišťován 
úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu 
požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která 
vyhovuje vašim představám a finančním možnostem. 
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě 
vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je 
základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému ve všech turis-
tických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné 
kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však dojít 
k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah 
služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada. Klasifikace 
hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou 
pokoje většinou jednoduše zařízeny. 
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy 
stejné. Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů 
probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv. 
Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní 
kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř. způ-
sobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás hotel požadovat zálohu 
v hotovosti.

Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem, jsou 
většinou velmi malé, často bez balkonu a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými 
pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje jednou dospělou osobou může být 
pokoj vybaven pouze jedním lůžkem.

Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné 
poloze.

Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. 
Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko apod. a není 
vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných 
hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počí-
tat s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné 
pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky.

Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme 
sdělit příslušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky může dojít k pro-
storovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé děti obvykle potřeba (nočníky, 
dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici.

Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 
hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je 
v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve po 14. hodině, běžně 
však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově přijíždějícím hostům 
podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu 
používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte 
pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat 
déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné příplatky se 
platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit zavazadla až 
do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení zavaza-
del, popř. na označených sběrných místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou 
odpovědnost.

Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to, že 
splnění vašich přání záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žád-
nou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní destinace (především řecké) 
mají obecně nižší standard poskytovaných služeb a komunikace cestovní kanceláře 
s hotelovým personálem není vždy ideální.

Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně posti-
žené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v kon-
krétním případě, protože příslušné národní směrnice nemusí být v souladu s českými 
předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, zda je požadované zařízení 
v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídajícím způsobem adaptované. Ubyto-
vací kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové 
pokoje jsou na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší kategorie.

Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě 
technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních dílů 
nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici.

Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují pravidel-
nou údržbu, mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme 
o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle se rozvíjející 
cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou nemá Cestovní kancelář 
FISCHER, a. s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze na mimosezonní měsíce 
a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den, nebo je stavební činnost 
po delší přestávce opět obnovena. Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko 
ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy.

Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze vyloučit 
ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochran-
ných prostředků proti hmyzu, které by se měly již ve vašem vlastním zájmu použí-
vat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak v hotelovém zařízení, tak 
i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli výskytu hmyzu, žádáme 
vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná opat-
ření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej na hmyz nebo elektrické zásuvky proti 
komárům. Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. V mnoha zemích 
najdete jinou mentalitu a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých hodnot, jako je 
čistota a přesnost, může být jiný, než jste zvyklí.

STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy, které se 
často připravují s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte 
prosím na vědomí, že tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému 
klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti a požívání ledově chladných 
nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea). 
Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích 
zdržují častěji, odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. 
vyvolána nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygie-
nickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit se před začátkem dovolené se 
svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné léky. Ve většině pobytových 
zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná k požívání 
jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná voda, která má nepří-
jemnou charakteristickou pachuť, a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná.
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zaří-
zení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování 
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při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení 
(check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky čerpání stravovacích 
služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Kontinentální snídaně 
v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při 
výběru své dovolené. V určitých termínech může v restauracích a barech docházet 
k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud 
možno se tomuto vyhnout. Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech 
ve dvou nebo více skupinách.
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může 
v závislosti na počasí dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného 
menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný typ 
stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může dojít ze strany hotelu 
ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která 
obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li 
u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu 
výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravovací služby závisí na čase 
příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou all inclusive, je 
z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek. Čerpání pro-
gramu all inclusive v den odletu je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. V někte-
rých hotelech závisí poskytování programu all inclusive také na interních hotelových 
pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání programu all inclusive po odhlášení 
doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte z příslušného 
popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hote-
lech s balíčkem vše v ceně využívat další plnění, přičemž je nutné tato plnění, která 
nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť.
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit.
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. 
Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném odjezdu 
většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. 
Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin a nápojů nakou-
pených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním řádem a zejména 
u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. 
Ve většině hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů to 
znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy vyžadován u večeře spo-
lečenský oděv.
V některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné 
zařazení do třídy hodnocení.

ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, 
peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď 
v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli během svého pobytu okra-
deni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže na policii. Obraťte se v takovém 
případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě na našeho průvodce. 
Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. 
vysoce cenná technická zařízení, speciální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty 
vyšší hodnoty, šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak naše cestovní kancelář, tak 
i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjednat 
speciální individuální připojištění.

KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha 
případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby 
a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik 
hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se řádný provoz zařízení 
zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé 
dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly 
klimatizace v posledních letech modifikovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích 
a oknech a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky končí 
při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze 
bohužel vyloučit.

VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech 
teče jen odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních 
obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při 
špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností 
docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích může docházet i k opako-
vaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak samozřejmě souvisí 
i výpadek klimatizace.

SERVIS A SLUŽBY

Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných 
služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností 
a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou stranu často s velmi přátel-
ským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak i za telefonování v hotelu účtuje 
ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody umístěné v hotelových zařízeních si pro-
najímají soukromí podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovliv-
nit. Při poskytování internetu, WiFi může docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů 
ke krátkodobým výpadkům.

SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici lehátka 
a slunečníky, popř. jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka 
a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek, a proto nejsou k dispo-
zici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní sezoně nedostačují 
vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech v jednom zařízení je 
zakázána stejně jako rezervace v časných ranních hodinách.

PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a předsta-
vují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší. Většina pláží 
je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek často hlučnému obyvatelstvu. 
Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude ve veřejném vlastnictví, takže čištění 
spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před 
hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě 
se i ubytovatel snaží tuto oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr 
a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt medúz 
a podobně. Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnu-
telné a nelze to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností 
koupání v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. 
Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak.

BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům s citli-
vou pokožkou doporučujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda v bazénech 
se musí pravidelně měnit, přičemž během výměny vody nelze bazény užívat. Užívání 
bazénu je dovoleno jen během provozních dob vykázaných přímo na místě a při dodržo-
vání pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své 
děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že 
ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí 
vedení hotelu. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních 
podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát 
nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům ve stejné míře. V jed-
notlivých případech proto může docházet k čekacím dobám nebo omezením, za což 
žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší 
informace získáte od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte 
prosím pochopení pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např. tenisové kurty 
neodpovídají vždy navyklému standardu a na základě stálého užívání mohou vypadat 
opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních a jiných 
aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení 
hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se 
jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně 
na to, že na základě klimatických podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům 
a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před pou-
žitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu na místě. 
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména 
nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou 
dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení i v tom, že v mezi-
národních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava nabízejí 
vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající poptávce, popř. 
dosažení minimálního počtu účastníků.

NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které 
mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení, a nelze mu 
tedy zabránit. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích 
zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní klid v turistických 
centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových zařízeních 
může na základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod. 
k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer a podle toho může trvat 
až do časných ranních hodin. Během doby před sezonou a po ní může dojít k určitým 
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omezením hotelových služeb (zábava, sportovní nabídka, klimatizace atd.), proto je 
nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření 
ceny.

HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygie-
nické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k život-
nímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je v hotelech běžný 
výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené 
domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může 
připadat nepatřičné.

HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, aby 
se zabránilo obtěžování zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, 
na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to ve vašem zájmu. V moderních 
rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem, takže na letištích 
dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou 
vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si, prosím, zjistěte z popisu. Mějte 
také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné k provozu hotelového zařízení někdy 
mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé, agregáty atd.).

OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti 
žluté zimnici při příjezdu ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme 
před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální informace nalez-
nete také na serveru www.ockovani.com.

PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní kan-
celáře FISCHER, a. s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační schůzka a pravi-
delné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu 1–2× týdně. Pokud se vyskytne 
během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost našemu průvodci.
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené 
spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý prů-
vodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu průvodce z nejbližší 
destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce může klienty 
doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním 
telefonu.

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, 
náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo 
oslav v místě pobytu.

VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku 
výletů v místě vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní 
kanceláře FISCHER, a. s., v destinaci. Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou 
provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem. Výlety 
zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu účastníků. Zákaz-
ník si v případě neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením 
rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší 
cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde zájezd zakoupil.

PRONÁJEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že máte 
objednané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře 
autopůjčovny. Vrácení vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo 
otevírací dobu kanceláře (většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých 
autopůjčovnách požadují úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, 
řidičské oprávnění musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší 24 let 
musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou zahrnuté základní pojištění 
CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW.

SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně 
i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto 
obdobích se stává, že i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní nabídka 
atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů.

INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, může 
dojít v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přísta-
veb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných 
případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a ces-
tovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době tisku 
a Cestovní kancelář FISCHER, a. s., si vyhrazuje právo na jejich změnu. Zakreslení 
hotelů v pobytových oblastech v katalogu má pouze informativní charakter.
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Proč je ERV Evropská 
správnou volbou?
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 100 let.  
Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center  
pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. 750 tisíc klientů 
ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

To nejlepší pro  

klienty CK Fischer!

www.ERVpojistovna.cz



S PŘIDANOU HODNOTOU
Economy 

EMIRATES ECONOMY

Hello Tomorrow

Leťte s Emirates A380 a vychutnejte si vícechodové menu, prozkoumejte až 2 500 zábavních
programů na velké obrazovce, užijte si palubní Wi-Fi a odbavte si až 35 kg zavazadel.
Neuvěříte, že jste stále v Economy.

Bezplatné pivo, víno a nealkoholické nápoje. Šampaňské servírováno za příplatek.


