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Seychely – jiný svět
Dovolená na Seychelách je ideální pro milovníky 

fauny, fl óry, bělostných pláží a průzračné vody

•  Divoké i romantické pláže

•  Národní a mořské parky

•  Unikátní druhy ptactva a obrovské želvy

•  Bujná vegetace a proslulé palmy Coco de Mer

Pro více informací navštivte www.seychelles.travel
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Vážení klienti,

jsem velice ráda, že jste se rozhodli poznat kouzlo exotických 

zemí právě s námi. V novém katalogu naleznete přírodní skvosty 

Indického oceánu i asijské cestovatelské lahůdky.

Kromě oblíbených ostrovů Maledivy a Mauricius, kde jsme 

díky zájmu navýšili portfolio kvalitních hotelů, můžete opět 

poznávat kouzlo afrického kontinentu při návštěvě úchvatné Keni 

a místního safari.

Vybírat můžete i ze stálých velmi oblíbených míst asijského 

kontinentu. V Thajsku rozšiřujeme pobytové oblasti o Krabi 

a ostrov Koh Lanta. Navíc si letos můžete nově dopřát opravdu 

exkluzivní dovolenou na Filipínách. Moderní fi lipínské hotely 

a resorty na plážích uspokojí i náročnější klientelu všech generací. 

Nespornou výhodou je česky mluvící delegát přímo v destinaci. 

Ten vás nově čeká i v destinacích Mauricius, Zanzibar, Keňa 

nebo Srí Lanka.  

V katalogu nechybí ani oblíbené kombinované pobyty. Spojte 

rušný Bangkok s dokonalým odpočinkem v panenské přírodě 

Malediv nebo vyzkoušejte oslnivě bílé pláže v Kambodži. 

Vyzkoušejte také dovolenou na luxusních výletních lodích. 

Týdenní plavba z Mauricia na Seychely nebo Réunion bude jistě 

patřit mezi ty nejhezčí vzpomínky. 

Rozhodně bych vám chtěla doporučit nákup dovolené v rámci 

prvního momentu. Naše cestovní kancelář vám nabízí nejširší 

výběr z nejžádanějších nabídek ubytování a termínů za ty nejlepší 

ceny. Navíc máte díky tomuto včasnému nákupu volný vstup 

do salonku na letišti v Praze a Bratislavě. Na všechny zájezdy 

můžete uplatnit možnost minimální zálohy 1 490 Kč. Až dvě 

děti do 16 let mají ubytování zcela zdarma a k zájezdům nad 

50 000 Kč získáte jako bonus pojištění zdarma. 

Chceme, aby i vaše cesta byla příjemným zážitkem. V nabídce 

tak naleznete mimo jiné lety nejprestižnějších světových 

společností, které k cestě do vašich vysněných destinací 

využívají i Airbus A380, největší osobní cestovní letadlo světa. 

Kvalitní služby můžete vyzkoušet nejen v oblacích, ale také před 

samotným startem na letištích. 

 

Ať už budete vybírat kdykoli, já a tým mých kolegů jsme vám 

neustále k dispozici. Zavítat můžete do kterékoli pobočky 

v České republice či na Slovensku, zavolat na bezplatnou 

infolinku 800 12 10 10 nebo navštívit internetové stránky www.

fi scher.cz, kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.

 

Vítejte ve světě vašich exotických zážitků!

 

Přeji vám příjemnou dovolenou.

 

Jolana Zavadilová

ředitelka sekce exotických zájezdů

tků!
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Vyberte si z naší nabídky exotických dovolených do 31. 8. 2017 

a získejte k nákupu i řadu výhod!

Rezervujte na 1. moment 
za nejlepší cenu!
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1. ATRAKTIVNÍ CENY

Užijte si pohodlí pětihvězdičkového hotelu s all inclusive již od 

27 990 Kč*.

2. VÝBĚR Z NEJŽÁDANĚJŠÍCH ZÁJEZDŮ

Vyberte si ze široké nabídky nejoblíbenějších destinací a termínů zájezdů 

1. momentu ten nejlepší a vydejte se za sluncem.

3.  LETIŠTNÍ SALONEK nebo PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI MÁTE ZDARMA

Zpříjemněte si čekání na letišti v salonku s občerstvením, WiFi a TV, 

v Praze, v Ostravě nebo v Bratislavě, nebo si dojeďte na letiště v Praze, 

v Brně nebo v Ostravě vlastním autem. Váš vůz bude po celou dobu 

dovolené v dobrých rukou. 

4. UBYTOVÁNÍ PRO DĚTI ZDARMA

Dopřejte dětem zážitek na celý život. Za pobyt v hotelu až pro dvě děti 

do 16 let nezaplatíte ani korunu.

5. NEMUSÍTE PLATIT CELOU ČÁSTKU ZÁJEZDU

Žádné obavy. Teď stačí zaplatit zálohu jen 1 490 Kč, zbytek až 60 dní 

před odletem.

6. POJIŠTĚNÍ ZDARMA

K zájezdům v ceně nad 50 000 Kč pro jednoho získáte navíc rozsáhlé 

cestovní pojištění Fischer ExoticaPlus zdarma.

Nabídka platí při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 8. 2017.

Objednejte si exotickou dovolenou se všemi výhodami včas!

* Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně

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

hotelua délce pobytu.

   Pro více informací navštivte kteroukoliv naši pobočku, volejte infolinku 

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

8 DNÍ 
V 5* HOTELU 

S ALL INCLUSIVE OD

27 990 Kč
2 DĚTI UBYTOVÁNÍ 

ZDARMA
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Dovolená
pro každého
Nyní si vyberte z přehlednější nabídky 

přesně takovou dovolenou, po jaké 

toužíte. Kompletní portfolio hotelů 

jsme rozdělili podle jejich předností do 

šesti segmentů tak, abychom vám 

co nejvíce zjednodušili orientaci 

v naší široké nabídce.

Můžete tak snadno 

vybírat jen mezi hotely 

vhodnými pro rodiny 

s dětmi nebo naopak 

jen pro páry. Preferujete 

odpočinkovou či aktivní 

dovolenou? Pak vybírejte v segmentu 

wellness či klubové dovolené. 

Užijte si výběr své ideální dovolené 

z nejpřehlednější nabídky na trhu.

PRO MLADÉ

U
dělejte si dovolenou ve stylových designových resortech plných je-

dinečné atmosféry, které mají nejmodernější vybavení, restaurace 

s nabídkou jídel moderní gastronomie i luxusní wellness a fi tness 

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

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

vám umožní objevovat řady rozmanitých lokálních restaurací nebo ener-

gický noční život ve vyhlášených klubech.

PRO PÁRY

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

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

se nebo prožívejte nerušeně společné romantické chvíle dle svých 

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

v klidnějších lokalitách a nabízejí celou škálu relaxačních služeb včetně 

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

ný vytoužený a nerušený odpočinek těla i mysli.

RODINNÁ DOVOLENÁ

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

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

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

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

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

dovolenou užije každý člen rodiny na 100  %!

VYBERTE SI 

SVOU IDEÁLNÍ 

DOVOLENOU
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WELLNESS

V
raťte se z dovolené jako znovuzrození! Nechte se rozmazlovat 

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

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

dopřát například různé druhy sauny, relaxační jacuzzi, uvolňující masáže 

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

přeberné množství kulinářských zážitků.

PLATINIUM

D
opřejte si maximální komfort a prvotřídní služby v pětihvězdičko-

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

pohodlí prostorných pokojů s moderním vybavením, program all 

inclusive či ultra all inclusive plný vynikajícího jídla daného regionu od 

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

dovolené hýčkat tak, jak si opravdu zasloužíte!

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

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

klubem Funtazie, aktivní dovolenou s programem Fun & Active 

nebo dovolenou šitou na míru klientům 55+. Zábavný program 

v průběhu celého pobytu vám zajistí naši odborně vyškolení česky 

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

klubové dovolené tak prožijete nejen nezapomenutelné chvíle, ale 

možná při společných aktivitách získáte i nové přátele.

FUNTAZIE SPORT ACADEMY

•  4 typy akademií, každá s jiným 

sportovním zaměřením – tenis, 

plavání, beach volejbal a fotbal

•   Výuka probíhá 5× týdně

•  Ranní a odpolední výukové 

přibližně 60minutové bloky

•  Pod vedením zkušených 

kvalifi kovaných trenérů/animátorů

BABY FUNTAZIE KLUB – DO 4 LET

•  Výuka plavání s českými 

odbornými instruktory

•   Pestrý program s kombinací 

pohybových a smyslových cvičení

FUNTAZIE KLUB – OD 4 LET

•  Zábavné tematické programy 

pod vedením našich animátorů

•  Populární snídaně a večeře bez rodičů

•  Společný výlet s animátory

FUNTAZIE TEENZ KLUB – OD 12 LET

•  Sportovní animace, turnaje, vodní 

sporty a nejrůznější soutěže

•  Během letních prázdnin

JEDNIČKA V DĚTSKÝCH ANIMAČNÍCH KLUBECH

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

     Nejširší nabídka klubových destinací včetně SAE na českém trhu

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

    Česky a slovensky mluvící animátoři

DĚTSKÉ KLUBY

FUN & ACTIVE

•  Aktivní dovolená pro všechny 

věkové kategorie

•   Sportovní a zábavné aktivity

•   Vědomostní soutěže a kvízy

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

VÁHÁTE, KTERÝ HOTEL VYBRAT? 

Porovnejte hodnocení od cestovatelů a turistů z celého světa. 

HODNOCENÍ PORTÁLU TRIPADVISOR

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

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

zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

4,5TripAdvisor
655 hodnotících

Hodnocení hotelů – názory cestovatelů
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4. GARANTUJEME VÁM NEJVYŠŠÍ KVALITU 

Spolupracujeme s více než 600 prověřenými hotely, které pravidelně 

navštěvujeme a kontrolujeme kvalitu jejich služeb, abyste dostali vždy 

tu nejlepší nabídku zájezdu. V případě jakýchkoliv problémů přichází 

na řadu systém kompenzací, tzv. ITQ Standard – mezinárodní standard 

kvality cestovních služeb. V rámci reklamace vám může být vráceno 

až 100 % ceny zájezdu.

5. O SVÉ PENÍZE NIKDY NEPŘIJDETE 

Cestovní kancelář FISCHER je pojištěna proti úpadku. To pro vás zna-

mená jistotu, že nikdy nepřijdete o své peníze a že se vždy dostanete 

zpět domů. Máme pojistku proti úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s. 

Ta vám garantuje zajištění cesty z místa pobytu v zahraničí (pokud byla 

součástí vámi zakoupeného zájezdu) nebo fi nanční kompenzaci, pakliže 

se zájezd uskuteční pouze částečně nebo vůbec.

6.  JSME TU PRO VÁS V POBOČKÁCH, NA NONSTOP 

INFOLINCE I ONLINE CHATU

Máme širokou síť poboček po celé České republice a na Slovensku. Svoji 

dovolenou si můžete vybrat, kdekoliv a kdykoliv se vám to hodí. Jsme 

vám k dispozici také na bezplatné nonstop telefonní lince 800 12 10 10 

a nově také na chatu přímo na našich stránkách www.fi scher.cz.

1.  ŠIROKÉ PORTFOLIO ZÁJEZDŮ – NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ 

SKUPINA V ČR

Cestovní kancelář FISCHER je součástí FISCHER Group, největší ces-

tovní skupiny v České republice. Máme dlouholetou tradici a nabízíme 

široké portfolio zájezdů – letní i zimní dovolené u moře, klubové dovolené 

s dětským klubem Funtazie nebo Fun & Active, exotické a poznávací 

zájezdy, eurovíkendy, plavby i tematické zájezdy, jako jsou například 

dovolené s golfem. Na míru pro vás zajistíme také zahraniční teambuil-

dingové akce, svatbu a líbánky i jakoukoliv jinou dovolenou přesně podle 

vašeho přání. Máme také nejširší nabídku doplňkových služeb od pojiš-

tění, parkování na letišti, možnosti rezervace míst v letadle až po zajištění 

speciálního vybavení na pokoj pro vaše nejmenší.

2. VŽDY AKTUÁLNÍ NABÍDKA

Ať už zvolíte výhodný nákup v rámci nabídek 1. momentu, nebo čekáte 

na skvělý tip last minute, vždy u nás najdete rozmanitou, neustále aktua-

lizovanou nabídku zájezdů.

3. MÁME ZKUŠENÉ A KVALITNÍ DELEGÁTY

Naši delegáti se v destinaci postarají o váš komfort a pohodlí. Po celou 

dobu pobytu jsou vždy připraveni vám s čímkoliv pomoci, poradit 

či doporučit, kam se podívat, co nakoupit nebo čeho se vyvarovat. 

Zkrátka udělají maximum pro vaši bezproblémovou dovolenou.

CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ CENY A VOLNÉ TERMÍNY?

Všechny informace získáte rychle a pohodlně pomocí svého mobilního 

telefonu. Každý hotel a nabídka mají svůj vlastní QR kód, který naleznete 

vždy vpravo dole u daného hotelu či nabídky zájezdu.

CO POTŘEBUJETE K PŘEČTENÍ QR KÓDU?

Mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečkou QR kódů a připo-

jení k internetu. Čtečka QR kódů je aplikace, kterou nainstalujete pomocí 

služby pro stahování aplikací příslušející vašemu chytrému telefonu.

JAK NAČÍST QR KÓD?

Stačí spustit aplikaci a načíst kód umístěný na okraji stránky. Aplikace vás 

pak sama přesměruje na internetovou stránku, kde naleznete potřebné 

informace včetně aktuálních cen a volných termínů.

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

nezapomeňte si položit otázku, zda vám nechybí 

pojištění nebo jak se pohodlně dopravit na letiště. 

Zajistíme vám pohodlný transfer z jakéhokoliv místa 

v Praze až na Letiště Václava Havla Praha. Pokud 

pojedete na letiště vlastním vozem, zařídíme vám 

výhodně bezpečné a kryté parkování přímo na letišti. 

Čas do odletu pak můžete nerušeně strávit v letištním 

salonku. Zvažte také, kolik věcí s sebou na dovolenou 

povezete a zda nebude vhodné si předem zajistit 

nadváhu zavazadel. Nenechte náhodě, aby se stalo, 

že v letadle nebudete sedět se svými nejbližšími vedle 

sebe. Rezervujte si dopředu svá místa! Také stravu 

v letadle můžete na vybraných letech ovlivnit. Dopřejte 

si na palubě bohatší menu. Také v destinaci vám 

zajistíme privátní transfer z letiště do hotelu a zpět za 

zvýhodněné ceny. Stejně tak máte možnost objednat 

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

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

že budete mít místa v různých částech letadla. 

Buďte si nablízku i během letu!

Cena od 600 Kč / zpáteční let

REZERVACE SEDADEL

Začněte svou dovolenou již v pohodlí letištních salonků při odletu 

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

   Bar, občerstvení

   Denní tisk

   WiFi

   Dětský koutek (Praha)

   Individuální odbavení a bezpečnostní kontrola (Praha)

Cena od 500 Kč / osoba

LETIŠTNÍ SALONKY

FISCHER Služby+

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
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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 Vídni.

   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 parking v blízkosti letiště s bezplatným transferem 

na letiště a zpět. Cena od 600 Kč / 7 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

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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Limity pojistného plnění v Kč
BASIC Fischer Light Fischer Plus

Fischer  
ExoticaPlus

Fischer  
Medical

Evropa/Svět Evropa Evropa Celý svět Evropa/Svět

Léčebné a související 
výlohy

Léčebné výlohy

Zubní ošetření

Fyzioterapie

5 400 000
24 000

120 000

5 400 000
24 000

120 000

Asistenční služby Aktivní asistence

Převoz, přeložení a repatriace

Převoz tělesných ostatků

Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Úraz Trvalé následky úrazu

Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

300 000
200 000

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

Zpoždění zavazadel 10 000 2)

Poskytnutí zálohy na pojistné plnění 100 € 100 € 100 €

Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví

Škoda na majetku

Právní zastoupení

4 000 000
2 000 000

200 000

4 000 000
2 000 000

200 000

6 000 000
4 000 000

200 000

Odjezd Zmeškání

Zpoždění

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

5 000
5 000 3)

Zrušení cesty Stornopoplatky 80 000 4) 100 000 4)

Přerušení cesty 50 000 50 000 50 000

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

Cesty autem Spoluúčast při nehodě pronaj. vozidla 15 000

Cestovní pojištění
v nabídce naší kanceláře

www.ERVpojistovna.cz

Cena pojištění BASIC Fischer Light Fischer Plus
Fischer  

ExoticaPlus
Fischer  
Medical

Osoba na 1-24 dní nelze  koupit 
samostatně

490 Kč 690 Kč 990 Kč 300 Kč

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

Vysvětlivky:  1) spoluúčast 500 Kč    2) 5 000 Kč za každých 12 hodin   3) 1 000 Kč za každých 6 hodin   4) spoluúčast 10-20 %   5) 1 000 Kč za den

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

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

ERV Evropská je jedinou specializovanou 

pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR.  

750 tisíc klientů ročně z ní dělá českou  

jedničku. Spolupracuje s 9 z 10 největších  

cestovních kanceláří v ČR.

Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Vaše cestovní pojištění má mnoho nadstan-

dardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, 

vysoké limity léčebných výloh v zahraničí  

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

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

jištění nevyužité dovolené.

Pojištění, které delegáti
CK Fischer dobře znají

Delegáti CK Fischer díky dlouholeté spolupráci  

a pravidelnému školení velmi dobře znají pod-

mínky našeho pojištění, mají seznam lékařských 

zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle 

a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100% 

podporu i při řešení pojistné události v destinaci.

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty CK Fischer

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul

Larnaca

Prague

Palma 
de Mallorca

Sydney

Vlastní non-stop 
asistenční služba

ERV Evropská vlastní asistenční službu  

Euro-Center Prague, s níž sedí v jedné budově. 

Může tak jednoduše řídit způsob pomoci svým 

zákazníkům. Asistenční služba je k dispozici 

non-stop v češtině.

Vlastní celosvětová síť 
pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických desti-

nacích na všech kontinentech síť Euro-Center, 

která jsou připravena pomoci přímo v místě 

problému. Pravidelně prověřují kvalitu lékař-

ských zařízení a úroveň poskytované péče.  

Bezkonkurenčně rychlá 
likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi 

vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou 

většinu škod uzavřeme do 7 pracovních dnů. 

Jako jediná pojišťovna umožňujeme skute- 

čně 100% on-line hlášení škody přes web

www.ERVpojistovna.cz.

Téměř 100 %
spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se služba-

mi, které jim poskytujeme před cestou, během 

ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme 

nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporu-

čovat svým příbuzným a známým. 

Nejlepší pojišťovna 
v oboru

Již po desáté v řadě jsme byli členy Asoci-

ace českých pojišťovacích makléřů zvoleni 

Pojišťovnou roku v kategorii specializované 

pojištění. Po čtrnácté v řadě jsme pak zvítězili 

v soutěži TTG Travel Awards jako pojišťovna  

s nejlepším cestovním pojištěním v ČR.

1

Silné mezinárodní 
 zázemí

ERV Evropská je součástí největší světové 

skupiny cestovních pojišťoven ETIG, patří do 

rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 

světových zajišťoven. Máme více než 100 

let mezinárodních zkušeností při pojišťování 

cestovních rizik.

 Srozumitelné 
 pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné  

a všechny případné výluky jsou barevně  

zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi  

nic neskrýváme. 

2 3

4

5

6

9

7 8

10
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Místa jako stvořená pro exotickou 
dovolenou u moře

DESTINACE VZDÁLENOST DOBA LETU ODLETOVÝ DEN POČET NOCÍ

ODLETY Z PRAHY

Indonesie – Bali 11 900 km 19:50 středa/pátek 7/10/11

Filipíny – Cebu 11 200 km 17:00 čtvrtek 9

Kambodža – Phnom Penh 9 070 km 17:30 středa/pátek 7/10/11

Thajsko – Bangkok 9 380 km 14:15 středa/pátek 7/10/11

Thajsko – Koh Samui 9 280 km 15:30 středa/pátek 7/10/11

Thajsko – Phuket 9 250 km 15:15 středa/pátek 7/10/11

Vietnam – Ho Či Minovo Město 10 970 km 15:00 středa/pátek 7/10/11

Maledivy – Male 7 500 km  13:30 středa/pátek 7/10

Mauricius 9 500 km 15:30 středa/pátek/neděle 7/10/14

Seychely – Mahe 7 850 km 12:15 středa/pátek/neděle 7/10/14

Srí Lanka – Colombo 7 800 km  11:20 úterý/ čtvrtek 7/10/12

Tanzánie – Zanzibar 6 750 km 15:20 středa/pátek 7/10

Poznámka: Uvedené vzdálenosti, doba letu a odletové dny jsou orientační a mohou se měnit v závislosti na sezóně.

SRÍ LANKA

INDONÉSIE

INDIE

I N D I C K Ý  O C E Á N
A F R I K A

A S I E

Zažijte dovolenou na nejkrásnějších místech světa! Čekají vás výjimečné zážitky, dlouhé bílé pláže, 

průzračné azurové moře a nekonečné možnosti výletů za historií, kulturou i přírodními krásami. 

Létejte za exotikou pohodlně z Prahy nebo Bratislavy!

FILIPÍNY

KEŇA

TANZANIE

THAJSKO

MALEDIVY

SEYCHELY

MAURICIUS

RÉUNION

KAMBODŽA

MAYOTTE

ZANZIBAR
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Dejte prostor svým individuálním potřebám a vydejte se kamkoli, 

kdykoli a na jak dlouho chcete!

Odkudkoli
Odlety z 5 českých

i dalších evropských měst.

Na jak dlouho chcete
Můžete jet na 2 noci 

nebo i na 15 dní.

Kamkoli
Do více než 60 000 hotelů ve 

165 destinacích.

Kdykoli
Do destinací létáme

několikrát týdně.

www.fischer.cz

 800 12 10 10

Sestavte si
ideální dovolenou
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Létáme s těmi nejoblíbenějšími!

Cestovní kancelář FISCHER spolupracuje s renomovanými leteckými společnostmi. Na jejich 

palubách si tak můžete dopřát pohodlí a cestovat rychle, pohodlně a s kvalitními službami 

nejen na v oblacích, ale také na letištích.

DESTINACE Indonésie – Bali

TYP LETADLA Boeing 777-300 s technickým mezipřistáním v Singaporu

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy do Amsterdamu

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

KLM



17

DESTINACE Maledivy, Mauricius, Thajsko – Bangkok, Krabi, Koh Chang, 

Phuket a Koh Samui, Vietnam – Ho Chi Minh, Kambodža – Sihanoukville

TYP LETADLA Boeing 777-200 nebo 767-300 na letech z Vídně

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy do Vídně, ostatní destinace s přestupem

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

DESTINACE Thajsko – Phuket

TYP LETADLA Airbus A330-200/300 na letech z Curychu

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy a Vídně 

do Curychu, ostatní destinace s přestupem

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu mimo alkoholické nápoje

Swiss/Edelweiss

DESTINACE Tanzanie – Zanzibar, Keňa

TYP LETADLA Airbus 321 na letech z Prahy do Istanbulu, 

Boeing 739-300 na letech z Istanbulu

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy do 

Istanbulu, ostatní destinace s přestupem

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

Turkish Airlines

DESTINACE Filipíny – Cebu

TYP LETADLA Boeing A380-300ER

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy do Dubaje, ostatní destinace s přestupem

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

Emirates
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Při vyslovení jména Mauricius se jistě každému 

ihned vybaví modrá barva. Ať už se jedná 

o proslulý modrý mauricius, či širý Indický oceán, 

který oplývá všemi odstíny modré. Pobřeží 

ostrova je chráněno korálovými útesy, na své si 

tedy přijdou i milovníci potápění a šnorchlování, 

vyznavači vodních sportů a rybaření. Nechte 

se hýčkat luxusními hotely, vynikající kuchyní 

a ochotným a přátelským personálem v této 

bezesporu exkluzivní destinaci.

CHARAKTERISTIKA

Ostrov Mauricius leží v Indickém oceánu přibližně 900 km na východ od Madagas-

karu  a necelých 200 kilometrů od Réunionu, charakter Mauricia i obyvatelstva je však 

od těchto ostrovů zcela odlišný. Tento vulkanický ostrov je součástí ostrovů Maskarény, 

jeho rozloha je cca 1 800 km2 a žije zde přibližně milion obyvatel. Ostrov je lemován 

nádhernými plážemi s jemným světlým pískem a pozvolným sklonem do hlubších vod, 

je tudíž vhodný pro dovolené rodin s dětmi.

Hlavní příjmy ostrova plynou z textilního průmyslu, pěstování cukrové třtiny a cestovního 

ruchu, který zde podléhá velmi přísným měřítkům a předpisům, aby atraktivitu a přírodní 

bohatství ostrova neznehodnotil masový příliv turistů. Ostrov si tak právem získal pověst 

exkluzivní destinace, kde standard poskytovaných ubytovacích služeb patří k nejvyšším 

na světě.

Složení obyvatel ostrova je velmi pestré, od jeho objevení v 16. století sem připlulo 

mnoho osadníků z různých koutů světa. Spatřit zde můžete potomky Indů, Číňanů, 

Kreolů, Afričanů, Evropanů i Malajců, kteří tu žijí ve vzájemné shodě.

Po celém ostrově se můžete bezpečně pohybovat sami díky spolehlivé síti místní 

dopravy, případně pronajatým vozem, který je možno zapůjčit kdekoli na ostrově, anebo 

můžete využít služeb taxi.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Při návštěvě Mauricia byste neměli vynechat prohlídku hlavního města Port Louis s ruš-

ným přístavem, čínskou pagodou či katedrálou St. James v typickém anglickém stylu. 

Největší atrakcí je místní trh se spoustou tropického ovoce, darů moře a nepřeberným 

množstvím exotického koření. A zapomenout nesmíme ani na muzeum Blue Penny, které 

se pyšní svými skvosty – poštovními známkami modrým a červeným mauriciem.

Další atrakcí ostrova je botanická zahrada Pamplemousse s několik set let starými 

stromy, palmami a další vegetací. Stopy sopečné činnosti můžete pozorovat ve vnitro-

zemí ostrova na centrální náhorní plošině, kde můžete obdivovat krátery Trou aux Cerfs 

či Grand Bassin, který se nachází ve výšce 700 m n. m.

K dalším zajímavostem patří vodopády Tamarin, koloniální městečko Mahébourg či 

L’Aventure du Sucre, bývalý cukrovar, v němž se nyní nachází muzeum, kde vás seznámí 

s příběhem cukru i s dějinami ostrova, otroctví a obchodu s rumem. Pokud vás omrzí 

koupání na hotelových plážích, doporučujeme výlet na některý z přilehlých ostrůvků, jako 

Ile aux Cerfs či Ilot Gabriel.

PRAKTICKÉ TIPY A ZÁBAVA

Mauricius je také rájem golfi stů. Naleznete zde mnoho výborných 9- a 18jamkových 

hřišť, přičemž k nejznámějším patří Paradis Golf Club či Belle Mare Plage Golf Club.

Rozmanitá je také ostrovní kuchyně, která odráží kosmopolitní ráz ostrova. Většina jídel 

je podávána s rýží, zeleninou nebo ovocem. Místní kuchyni zdobí samozřejmě obrovské 

množství pokrmů z darů moře.

Symbolem ostrova je tanec sega se silným erotickým nábojem, který na Mauricius při-

vezli afričtí otroci v 18. století.

útesy a bělostné y pláže

TO NEJLEPŠÍ Z MAURICIA

 Vysoký standard služeb a exkluzivita destinace

 Průzračná voda oceánu a bělostné pláže

 Možnost bezstarostného cestování po celém ostrově
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M A U R I C I U S

PORT LOUIS

Mahébourg

C O I N  D E  M I R E

Î L E  P L A T E Î L E  A U X  S E R P E N T S

I N D I C K Ý

O C E Á N

0 15 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

NÁRODNÍ PARKY  Užijte si dotek Afriky. PLAVBY KATAMARÁNEM  Díky 
slunci a proudění větru je Mauricius ideální pro plachtění. CHAMAREL  Oblast 
s půdou s několika odstíny barev. GOLF  Maurícius je uznávanou golfovou 
destinací mezinárodní úrovně. KRÁSNÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE  Lemují celý ostrov. 
POTÁPĚNÍ  Ideální podmínky pro potápění díky korálu, který lemuje téměř celé 
pobřeží.

M
a
u
ric
iu
s

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 30 30 30 29 28 26 26 26 29 29 29 30

TEPLOTA VODY (°C) 23 23 22 21 20 18 17 17 24 24 24 27
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

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

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

Nabídka výletů

 Úchvatná země sedmi barev

Den začnete zastávkou u kráteru Trou aux 

Cerfs, poté budete pokračovat ke Grand 

Bassin, navštívíte hinduistické chrámy 

a posvátné jezero. Po zastávce u Black 

River Gorges navštívíte lihovar rumu 

Rhumerie de Chamarel a ochutnáte 

některé z nejlepších rumů vyráběných 

na Mauriciu. Před návštěvou sedmibarev-

ných dun v Chamarel si ještě vychutnáte 

oběd v restauraci s úchvatným výhledem.

Užijte si dovolenou v tropickém ráji se vším všudy! Provedeme vás nejzajímavějšími místy ostrova, 

představíme místní kulturu a neopomeneme ani mauricijské zvyky a tradice. Mauricius oplývá překrásnou 

faunou a fl órou a ukrývá i skutečné přírodními skvosty. Vybírejte z naší nabídky nezapomenutelných výletů!

  Prohlídka hlavního města 

a botanické zahrady

Letmý pohled na způsob života „duho-

vého“ národa Mauricia. Port Louis, 

hlavní město s jeho hučícím obchodním 

centrem, přeplněným pestrobarevným 

místním tržištěm, památkami, různými 

místy pro bohoslužby a moderním nákup-

ním centrem na nábřeží. Po vyčerpávající 

prohlídce města se budete moci nadech-

nout čerstvého vzduchu v královské bota-

nické zahradě Pamplemousses.

  Plavba na ostrov Ile aux 

Bénitiers

Objevte nádhernou lagunu na jihu ost-

rova. Krása a pohoda jihozápadního 

pobřeží bude dnes vaším zázemím. 

Zaplavte si, potápějte se a opalujte, než 

pro vás posádka připraví barbecue oběd.

 Zažijte Afriku

Na 90 voliér s 1 500 ptáky, různé druhy 

živočichů a farma s domácími zvířaty spo-

lečně umístěné mezi tropickou fl órou, to 

tvoří kouzlo Casely. Užijte si dotek Afriky 

uprostřed savany v rezervaci Yemen, kde 

spolu v poklidu žijí jeleni, zebry a rozličné 

druhy afrických antilop.

od 213 €

Adriens Dream od 71 €

Chutě Mauricia od 126 €

Jih a jeho tajemství od 129 €
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Mauricius a Kapské město
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 od 71 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Kapské Město

Mauricius
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Romantická svatba v exotickém ráji

Svatební den je událost, na kterou chceme mít ty nejkrásnější vzpomínky. Řekněte si své „ano“ přímo 

v ráji, vydejte se na tu nejromantičtější cestu svého života.

Mauricius je zárukou nádherně strávených chvil, perfektního počasí a kouzelných panoramat. Svatba na tomto jedinečném ostrově je spojením dvou nezapomenutelných zážitků – 

romantický svatební obřad si vychutnáte na pláži a poté strávíte líbánky okořeněné o místní exotické zvyky.

SPLNÍME VÁŠ SVATEBNÍ SEN

Každý sní o té nejromantičtější svatbě. Představte si, jak vám šaty vlají v přímořském 

vánku a vy kráčíte po vyhřátém bílém písku ke své životní lásce s vědomím, že už 

za několik okamžiků si pod svatebním obloukem z tropických květů dáte svůj slib. Váš 

první novomanželský polibek doprovodí šum moře a zpěv ptáků.

POSTARÁME SE, ABY BYLA VAŠE SVATBA PERFEKTNÍ

Prožijte svůj nejkrásnější den v životě na jednom z nejkouzelnějších míst světa. Pomů-

žeme vám se všemi formalitami a souvisejícími nezbytnostmi, jako jsou příprava svatby 

a její organizace, transfery na úřady i do hotelu, vyřízení poplatků, zaslání oddacího listu, 

legalizace sňatku v České nebo Slovenské republice a další úkoly. Váš „den D“ bude 

patřit jen vám. Zajistíme vše, aby vaše svatba byla skutečně výjimečná. Vy si zvolíte, kde 

a jak bude probíhat obřad i fotografování. Všechny hotely, které jsou v naší nabídce, jsme 

pečlivě vybírali na základě referencí a nejlepšího zázemí pro konání svatebních obřadů 

a s nimi spojených hotelových služeb. 

JAK BUDE VAŠE SVATBA PROBÍHAT?

Obřady se konají v přístřešku na pláži, v luxusní hotelové restauraci, v přilehlém roman-

tickém altánku v zahradě, ale třeba i na lodi. Většina hotelů pro obřady preferuje všední 

dny. Na přání je možné zajistit kadeřníka, vizážistu, fotografa a kameramana, kytici pro 

nevěstu a květy do klopy pro ženicha, výzdobu, hudební doprovod nebo svatební dort 

a speciální menu v restauraci. S odpovídajícím předstihem je možné zajistit téměř coko-

liv. Obřad probíhá v anglickém jazyce, v případě potřeby můžeme zajistit tlumočníka. 
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OBJEDNÁVKY A REZERVACE

  Prožijte nejkrásnější dny svého života na místě, na které nikdy nezapomenete! Více 
informací a konkrétní nabídky najdete na webových stránkách www.fi scher.cz 
nebo kontaktujte naši infolinku 800 12 10 10.

LÍBÁNKY A SVATEBNÍ CESTY U MOŘE

Chystáte se po slibu věrnosti strávit několik překrásných dní na líbánkách? Co by mohlo 

být krásnější oslavou než svatební cesta v ráji u břehů tyrkysového moře? Navštívit 

můžete ty nejromantičtější pláže světa, vydat se za dobrodružstvím nebo si jen tak uží-

vat v luxusních hotelech. Bílý písek na plážích, palmy sklánějící se nad mořským bře-

hem, hřejívé slunce, vůně tropického ovoce, to vše a ještě více můžete zažít na svatební 

cestě v exotických krajích. Vkročte do společného života tou nejromantičtější dovolenou, 

na kterou nikdy nezapomenete. O váš komfort bude kompletně postaráno a my vám 

garantujeme, že se ze svých líbánek nebudete chtít vrátit. 

•   Ceny svatebních balíčků vám zajistíme již od 13 990 Kč

•  Získejte výhodné slevy pro novomanžele

•  Přesnou cenovou kalkulaci obdržíte na základě vašich 

požadavků a přání u našich prodejců 

SVATBA V EXOTICE JE DOSTUPNÁ PRO KAŽDÉHO!
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Zátoka s bělostnými písečnými plážemi, na jihu ostrova, je vyhledávaným cílem mnoha 

turistů. Pro oblast Blue Bay jsou charakteristické dlouhé pláže, pozvolně se svažující 

do oceánu. Korály, obklopující tuto oblast, poskytují ideální podmínky potápění a šnor-

chlování. Nachází se zde mořský park s bohatým podmořským životem. Stejnojmenné 

letovisko je vzdáleno cca 5 km od letiště.

1   Hotel Shandrani ccccc str. 44

Pobytové oblasti

11

Blue Bay

 Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Letiště  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Poměrně nové letovisko Bel Ombre vyrostlo na místech původní cukrové plantáže. 

V dnešní době mu dominují především luxusnější hotely a služby na vysoké úrovni. 

Nechybí golfové hřiště a pozvolně se svažující pláže jsou vhodné i pro rodiny s menšími 

dětmi. Poloostrov Le Morne je jedním z nejoblíbenějších a nejnavštěvovanějších míst 

na Mauriciu. Luxusní resorty, uspokojující i tu nejnáročnější klientelu, leží ve stínu impo-

zantní hory Le Morne Brabant. Nacházejí se zde nádherné pláže s pozvolným vstupem 

a oblast je vhodná i pro milovníky golfu. Moře je zde klidné. Flic en Flac, rozvíjející se 

středisko na západním pobřeží ostrova s krásnými plážemi, průzračnou vodou a bohatou 

nabídkou vodních sportů, si doposud zachovalo svůj venkovský ráz, a je mezi zahranič-

ními turisty velmi oblíbené. V docházkové vzdálenosti se nachází restaurace, kavárny 

a mnoho obchůdků. Na krátký výlet je možné se vypravit k Tamarinským vodopádům 

nebo do parku Casela. 

1   Hotel Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ccccc str. 46

2   Hotel Heritage Awali ccccc str. 47

3   Hotel Tamassa cccc str. 54

4   Hotel RIU Le Morne cccc str. 63

5   Hotel RIU Creole cccc str. 64

6   Hotel St. Regis ccccc str. 26

7   Hotel LUX* Le Morne ccccc str. 36

8   Hotel Dinarobin Spa & Golf cccccd str. 34

9   Hotel Paradis cccccd str. 32

q   Hotel Sugar Beach ccccc str. 49

w   Hotel La Pirogue Resort & Spa ccccd str. 60

Doba transferu z letiště cca 40–90 minut

66

33

22
11

Bel Ombre / Le Morne / Flic en Flac

77
88

99

qq

Doba transferu z letiště cca 15 minut

44
55

ww
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Trou aux Biches a Point aux Biches jsou klidnějšími lokalitami na západním pobřeží 

ostrova Mauricius, kterým dominují dlouhé písečné pláže s jedinečnými západy slunce. 

Ideální je zde koupáni i při odlivu. V blízkosti Trou aux Biches se nachází akvárium a 9jam-

kové golfové hřiště. Balaclava patří k nejhezčím místům ostrova s perfektní polohou mezi 

městy Port Louis a Grand Baie. Krásné písečné pláže, s pozvolným vstupem do vody, 

jsou vhodné pro milovníky vodních sportů i malé děti. Nachází se zde také pozůstatky 

francouzské historie. Menší letovisko Point aux Piments, nabízející pobyt v nádherné 

přírodě, leží severně od Balaclavy.  

1   Hotel Maritim Resort & Spa ccccc str. 48

2   Hotel Ravenala Attitude cccc str. 53

3   Hotel Le Victoria ccccd str. 51

4   Hotel Récif Attitude cccd str. 65

5   Hotel Veranda Pointe Aux Biches cccc str. 57

6   Aparthotel Be Cosy ccc str. 70

7   Hotel Trou Aux Biches cccccd str. 40

8   Hotel Le Grande Bleu ccc str. 73

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

33

44

11

Trou aux Biches / Point aux Biches / Balaclava / Point aux Piments

 Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Letiště  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Letovisko Grand Baie, na severu ostrova, je vhodné pro milovníky zábavy a rušného noč-

ního života. Nechybí restaurace, bary, ani stánky s občerstvením a suvenýry. Pláže jsou 

zde čisté, písečné, vody oceánu vhodné pro provozování všech vodních sportů. Milov-

níci potápění často vyhledávají proslulou Velrybí skálu (Whale Rock), nebo oblast Cap 

Malheureux (Nešťastný mys). Ten je nejsevernější částí ostrova, pojmenován po lodích, 

které zde v minulosti ztroskotaly, a z toho důvodů i hojně vyhledáván potápěči. Calodyne 

leží od Grand Baie cca 15 minut jízdy a nachází se zde řada turistických atrakcí.

1   Hotel Le Canonnier cccc str. 58

2   Hotel Merville Beach ccc str. 67

3   Hotel Le Mauricia ccc str. 59

4   Hotel Coin de Mire Attitude ccc str. 69

5   Hotel Zilwa Attitude cccc str. 56

6   Hotel LUX* Grand Gaube ccccc str. 42
Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

3311
55

Grand Baie / Calodyne / Cap Malheureux

Menší letovisko Trou D’Eau Douce na východním pobřeží ostrova vyrostlo z bývalá rybář-

ská vesnice a je vhodné především pro klidnou dovolenou. Nechybí nádherná příroda 

a možnost vodních sportů. Oblast je v současné době známá lovem krevet a ústřic. Pal-

mar se nachází u dlouhé písečné pláže, mezi letovisky Belle Mare a Trou D’Eau Douce, 

a je vhodným místem k objevování ostrova. Oblast Belle Mare na východním pobřeží 

ostrova láká především dlouhými plážemi s jemným pískem, považovanými za nejkrás-

nější pláže na ostrově vůbec. Lokalitu vyhledávají turisté toužící po odpočinku i aktivní 

dovolené. Nachází se zde velké potápěčské centrum a kvalitní golfové 18jamkové hřiště. 

Milovníci přírody a zeleně ocení letovisko Poste La Fayette, rozkládající se v blízkosti 

rozsáhlého národního parku. Pobřeží je zde členité s pozůstatky vulkanické činnosti. 

Doporučujeme boty do vody.

1   Hotel Radisson Blu Poste Lafayette 

Resort & Spa ccccd str. 52

2   Hotel Constance Le Prince Maurice cccccd str. 28

3   Hotel Constance Belle Mare Plage ccccc str. 45

4   Hotel Long Beach ccccc str. 50

5   Hotel Solana Beach cccc str. 61

6   Hotel Émeraude Beach Attitude ccc str. 68

7   Hotel LUX* Belle Mare ccccc str. 30

8   Hotel Ambre cccc str. 55

9   Hotel Maritim Crystals Beach Resort & Spa cccc str. 62

q   Hotel Le Surcouf ccc str. 72

w   Hotel Tropical Attitude ccc str. 66

e   Hotel Silver Beach ccc str. 71

r   Hotel Shangri-la Le Touessrok Resort ccccc str. 38
Doba transferu z letiště cca 50–90 minut

ee

qq
9988

Palmar / Trou D’Eau Douce / Belle Mare / Poste La Fayette

22

44

66

22

66
77

55

ww

rr

66

22

77

33

11

88

55
44
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POLOHA Luxusní hotel leží v jihozápadní části ostrova.

VYBAVENÍ 6 restaurací (mauricijská, 

indická, gril, asijská, mořské plody), bazén, 

3 konferenční místnosti, kino.

PLÁŽ Překrásná písečná pláž leží přímo u hotelu.

POKOJ JS: koupelna/WC, klimatizace, 

LCD TV/sat., DVD přehrávač, přípojka pro 

iPod, minibar, telefon, balkon nebo terasa. 

Na vyžádání 1–4ložnicové luxusní vily.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenisový kurt, šlapadla, loďka s průhledným dnem, 

vybavení na šnorchlování, kajaky, windsurfi ng. 

Za poplatek: rybaření, potápění, golf.

ZÁBAVA Kino.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club.

Hotel St. Regis ccccc
MAURICIUS  LE MORNE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Iridium

  Za poplatek: masáže, procedury, terapie, 
salon krásy, kadeřnictví, sauna, pára a jacuzzi

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

 JS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejluxusnějších hotelů 

na ostrově přímo u písečné pláže

  Možnost ubytování ve vilách

  Spa centrum Iridium

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.stregismauritius.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 225 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort má ideální polohu na severovýchodě 

ostrova pouhých 35 km od hlavního města Port Louis.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

3 bary, vinný sklípek, butik, lounge se sprchou, bazén, 

lehátka a slunečníky, knihovna, konferenční místnost.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ JS: koupelna/WC (vana, sprcha, vysoušeč

vlasů), klimatizace, minibar, trezor, TV/sat., DVD 

a CD přehrávač, hi-fi , telefon, Apple Mac mini, set 

na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. Na vyžádání 

junior suite na pláži a na kůlech nad lagunou.

STRAVOVÁNÍ Snídaně v restauraci L’Archipel. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

2 tenisové kurty, půjčovna kol, vodní lyže, vybavení 

na šnorchlování, loď s průhledným dnem, windsurfi ng, 

kajaky, green fee na hřišti Legend a Links (vzdáleno 

5 minut jízdy). Za poplatek: motorizované 

vodní sporty, rybaření, potápění.

ZVLÁŠTNOSTI Klienti mohou večeřet 

v partnerském hotelu Constance Belle Mare ccccc 

v restauracích La Spaggia nebo Blue Penny Café.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Constance Le Prince Maurice cccccd
MAURICIUS  BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

WELLNESS & SPA

  Luxusní spa centrum Spa de Constance by Sisley 
nabízí různé druhy masáží, terapií, procedur

  Pro klienty využívající procedury a masáže je 
zdarma termální bazén, sauna, pára

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

 JS

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel patřící pod The 

Leading Hotels of the World

  Green fee zdarma

  Písečná pláž přímo u hotelu 

  Nádherné spa centrum v resortu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.constancehotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
368 hodnotících
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aXX  Belle Mare ccccc
MAURICIUS  BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

POLOHA Jeden z nejlepších hotelů na Mauriciu 

leží na východním pobřeží ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace – 

3 à la carte (středozemní, asijská, indická), bar, 

kavárna, rozlehlý bazén, butiky, konferenční centrum.

PLÁŽ Krásná pláž s jemným bílým 

pískem přímo u hotelu.

POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, telefon, 

DVD, plazmová TV/sat., kávovar, balkon nebo terasa. 

JSPV: viz JS, výhled na bazén. JSBVI: viz JS, první 

řada u pláže. Na vyžádání možnost ubytování ve vilách.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou bufetu nebo menu v restauraci The Kitchen 

a Beach Rouge. Možnost dokoupení programu 

all inclusive. V restauracích Duck Laundry 

a Amari obdrží klienti kredit na konzumaci.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: windsurfi ng, 

kajaky, šlapadla, aquaaerobik, šnorchlování, fi tness, 

stolní tenis, tenis, volejbal. Za poplatek: potápění, 

rybaření, půjčovna kol, golf, motorizované sporty.

ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (3–12 let), 

junior klub (13–18 let), hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu 

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu
ve všech restauracích (kromě Amari) 

  Odpolední čaj (16.00–18.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních 
značek, koktejly, široký výběr vína z celého světa 
ve všech barech (kromě Tea House)

  Minibar (doplňován 1× denně – voda, nealko, 
pivo, džusy)

  Jóga, strečink, sauna, hammam, jacuzzi

  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, 
šnorchlování, windsurfi ng, kajaky, šlapadla, 
fi tness, tenis (míčky za poplatek), stolní tenis, 
plážový volejbal

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozici centrum krásy a relaxační 
centrum

  Za poplatek: masáže, různé relaxační procedury, 
vířivka, sauna, hammam, kadeřnictví

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

 JS | JSPV | JSBVI

HHH | HHII | Hhi* | Hh | HIi* | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 (*18) let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročné, 

po kompletní renovaci

  Jedna z nejkrásnějších pláží ostrova

  Možnost ubytování ve vilách u pláže

  Volitelný program all inclusive

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.luxresorts.de

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

•  Kredit do spa centra ve výši 3 000 Rs/pokoj

BONUS PRO KLIENTY CK FISCHER
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
3 007 hodnotících
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cccccd
MAURICIUS  LE MORNE PENINSULA – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

POLOHA Luxusní resort se nachází v klidném prostředí 

na překrásné pláži na jihozápadě ostrova Mauricius.

VYBAVENÍ 4 restaurace (mauricijská, italská, 

mezinárodní, s mořskými plody), 4 bary, bazén, 

konferenční místnost pro 160 osob, butiky, 

business centrum. Klienti mohou využívat 

i služby vedlejšího hotelu Dinarobin.

PLÁŽ Hotel leží u krásné 7 km dlouhé písečné pláže.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar, trezor zdarma, telefon, 

plazmová TV/sat., kávovar, balkon nebo terasa.

DRBF: viz DRX, první řada u moře. Pokoje 

typu Tropical a Suite na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře nebo programu 

Escape Package. Večeře možná i v sousedním 

hotelu Dinarobin (nutná rezervace).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 6 tenisových 

kurtů, stolní tenis, volejbal, fi tness, aerobik, 

nemotorizované vodní sporty, šnorchlování, 

windsurfi ng, šlapadla. Za poplatek: potápění, 

půjčovna horských kol, rybaření, golf – 18jamkové 

golfové hřiště u hotelu. V období od 1. 5. 

do 30. 9. green fee zdarma (min. HCP 54).

ZÁBAVA Zábavné večery, živá hudba, 

tematické večery, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), 

hlídání dětí, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, AMEX, Diners Club.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Clarins

  Za poplatek: 2 sauny, hammam, masáže, 
kadeřnictví, kosmetický salon, relaxační bazén

ESCAPE PACKAGE

  Pivo, voda, nealkoholické nápoje, káva, 
čaj, místní alkoholické nápoje (HB Whisky, 
Smirnoff Vodka, Gilbey’s Gin, Brandy Napoleon, 
Green Island Rum), koktejly z rumu, víno místní 
výroby – v hlavním baru, v baru Blue Marlin 
a v baru Golf Club (10.00–23.30 hod.)

  Nealkoholické nápoje a víno místní výroby 
servírované k obědu a večeři

  Minibar

  Pouze v období od 1. 6. do 22. 7.

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

 DRX | DRBF

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro nejnáročnější klienty 

u jedné z nejhezčích pláží ostrova

  Golfové hřiště v resortu, green fee 

zdarma v určeném období

  Nádherné spa centrum

  Možnost využití služeb hotelu 

Dinarobin

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.paradis-hotel.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 226 hodnotících
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cccccd
MAURICIUS  LE MORNE PENINSULA – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

POLOHA V klidném prostředí na jihozápadním 

pobřeží ostrova vedle hotelu Paradis.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, WiFi v lobby 

zdarma, 4 restaurace (mezinárodní, asijská, s mořskými 

plody, italská), restaurace Le Martello (pouze pro Club 

Dinarobin), 2 bary (1 pro Club Dinarobin), obchod se 

suvenýry, business centrum, velký bazén a 5 menších 

bazénů, které jsou situovány mezi vilkami. Klienti 

mohou využívat služby sesterského hotelu Paradis.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u jedné 

z nejkrásnějších písečných pláží ostrova.

POKOJ JS: koupelna/WC (vana, vysoušeč vlasů), 

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

balkon nebo terasa. JSC: viz JS, Nespresso, přípojka 

pro iPod, DVD přehrávač, služby Club Dinarobin. 

Na vyžádání Zen suite v části pouze pro dospělé osoby.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře (formou bufetu 

nebo menu) nebo programu Escape Package. 

Večeře možná i ve vedlejším hotelu Paradis.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové 

kurty (míčky za poplatek), kajaky, šlapadla, vodní 

lyžování, šnorchlování, fi tness, fotbal, plážový 

volejbal, možnost využívat sportovních aktivit 

u sousedního hotelu Paradis (stolní tenis, volejbal, 

aerobik), windsurfi ng, vodní lyže, úvodní lekce 

potápění v bazénu, jóga. Za poplatek: potápění, 

rybaření, půjčovna kol, 18jamkové golfové 

hřiště u hotelu (míčky za poplatek). V období 

od 1. 5. do 30. 9. green fee zdarma (min. HCP 54).

ZÁBAVA Tematické večery, živá hudba.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

WELLNESS & SPA

  Zdarma: turecké lázně (hammam), 2 sauny

  Za poplatek: 11 masážních kabin, 
balneoterapie, ajurvéda, vodní masáže, bazén, 
kadeřnictví a kosmetika

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

 JS 

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 JSC

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro nejnáročnější 

klienty

  Golfové hřiště součástí hotelu

  Luxusní ubytování s fantastickou 

kuchyní

  Nově část hotelu pouze pro dospělé

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dinarobin-hotel.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

ESCAPE PACKAGE

  Pivo, voda, nealkoholické nápoje, káva, 
čaj, místní alkoholické nápoje (HB Whisky, 
Smirnoff Vodka, Gilbey’s Gin, Brandy Napoleon, 
Green Island Rum), koktejly z rumu, víno místní 
výroby – v hlavním baru, baru Blue Marlin 
a v baru Golf club (10.00–23.30 hod.)

  Nealkoholické nápoje a víno místní výroby 
servírované k obědu a večeři

  Minibar

  Pouze v období od 1. 6. do 22. 7.
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

•  V restauraci Le Martello

•   Kontinentální snídaně (08.00–12.00 hod.)

•   Snack (12.30–14.00 hod.)

•   Káva, čaj, sladké pečivo (16.00–17.00 hod.)

•   Koktejly, jednohubky (18.30–20.00 hod.)

•   Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje – whisky, 

gin, rum, vodka, koktejly (08.00–20.00 hod.)

•   Vybrané nápoje v baru Le Mahogany 

(18.30–20.00 hod.)

•   Čaj a káva

•  Denní tisk, přístup k internetu, WiFi

•   Soukromý check-in

CLUB DINAROBIN

4,5TripAdvisor
1 414 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel LUXaXX  Le Morne ccccc
MAURICIUS  LE MORNE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

POLOHA Hotel leží v krásně upravené zahradě 

v oblasti Le Morne na jihovýchodě ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, obchody 

se suvenýry, konferenční místnost, knihovna, 

4 bazény, 3 restaurace (středozemní, thajská, 

mauricijská), 3 bary a kavárna LUX. 

PLÁŽ Hotel se nachází na krásné 

písečné pláži s jemným pískem.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, LCD 

TV/sat., DVD přehrávač, telefon a kávovar, balkon 

nebo terasa. JS: viz DRS, prostornější, jacuzzi.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, plážový 

volejbal, stolní tenis, tenisové kurty, vodní sporty 

(windsurfi ng, kajaky, šnorchlování, vodní lyžování). 

Za poplatek: potápění, rybaření, půjčovna kol, golf.

ZÁBAVA Hotel pořádá večerní 

programy s živou hudbou.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětský bazén, 

hlídání dětí (na vyžádání).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu 

  Oběd formou à la carte 

  Večeře formou bufetu nebo menu ve všech 
restauracích (kromě East)

  Odpolední čaj (15.30–17.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních 
značek, koktejly, široký výběr vína z celého světa

  Minibar (doplňován 1× denně – voda, džusy, pivo)

  Jóga, strečink, sauna, hammam, jacuzzi, pára

  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, 
šnorchlování, windsurfi ng, kajaky, šlapadla, 
fi tness, tenis, stolní tenis, plážový volejbal

WELLNESS & SPA

  Rozlehlé spa centrum (2 400 m2)

  Zdarma: hammam, sauna, bazén a jacuzzi

  Za poplatek: hydroterapie, masáže, thajské 
masáže, terapie

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

 DRS

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

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

 JS

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidné poloha u nádherné pláže

  Luxusní hotel pro náročné

  V blízkosti hotelu golfové hřiště

  Vhodné pro novomanžele

  Komfortně zařízené pokoje blízko 

pláže

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.luxresorts.de

Při pobytu nad 7 nocí:

•   1× za pobyt VIP soukromá snídaně

na pláži včetně skleničky vína Popcap

a služeb komorníka (1. 11. – 30. 4.)

BONUS PRO KLIENTY CK FISCHER
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

5,0TripAdvisor
4 430 hodnotících
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Hotel Shangri-La Le Touessrok Resort ccccc
MAURICIUS  TROU D’EAU DOUCE 

POLOHA Luxusní hotel je umístěn přímo na pláži 

v krásné zátoce na východním pobřeží ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 

(mezinárodní, indická, japonská, středomořská, 

grill), bar, kavárna, butiky, směnárna, salon krásy, 

2 konferenční místnosti, knihovna, 2 bazény.

PLÁŽ Písečná pláž podél celého resortu.

POKOJ DRSVX: koupelna/WC, minibar, trezor 

zdarma, set na přípravu kávy a čaje, LCD TV/sat., 

balkon. DRDBA: viz DRSVX, prostornější, luxusnější 

vybavení, v části Frangipani – na ostrůvku odděleném 

lávkou, bazén. JSFOV: viz DRSVX, místo balkonu terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře nebo plné penze. 

JSFOV: snídaně v à la carte restauraci na pláži.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní sporty na pláži 

(šnorchlování, windsurfi ng, vodní lyže, kajaky, šlapadla), 

4 tenisové kurty s osvětlením, stolní tenis, půjčovna 

kol, pétanque, lukostřelba, šipky, kulečník, plážový 

volejbal, fotbal, badminton, jogging, jóga, aquaaerobik, 

fi tness (trenér za poplatek), sauna, pára, 18jamkové 

golfové hřiště (1 hra denně, maximálně dvě osoby). 

Za poplatek: potápění, kitesurfi ng, vodní skútr, 

katamarán, chůze po mořském dně, parasailing.

ZVLÁŠTNOSTI Bonus pro klienty ubytované 

v JSFOV: zdarma láhev šumivého vína, tričko a šátek, 

minibar denně zdarma doplňován nealkoholickými 

nápoji, snídaně v à la carte restauraci Republik 

Beach Club & Grill, každý večer koktejly zdarma. 

Lázeňská zahrada je zdrojem pro výrobu některých 

mastí používaných při procedurách ve spa centru.

PRO DĚTI Miniklub (4–11 let), junior klub 

(12–17 let), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Luxusní spa centrum CHI

  Za poplatek: čínské a ajurvédské procedury, 
terapie a masáže, 8 léčebných salonků, možnost 
odborné konzultace

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRSVX | DRDBA

HHH | HHi | Hi | H

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

 JSFOV

HHH | HHii | Hhi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Green fee na 18jamkovém golfovém 

hřišti zdarma

  Písečná pláž přímo u hotelu 

  Pokoje s výhledem na moře

  Luxusní spa centrum

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.shangri-la.com/

mauritius/shangrila
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
618 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Rozlehlý resort se nachází na severozápadě 

ostrova. Hlavní město Port Louis je vzdáleno 20 km.

VYBAVENÍ Bazén, 6 restaurací (1 bufetová a 5 à la 

carte – mezinárodní, thajská, indická, italská, na pláži), 

2 bary, butik, business centrum a konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel leží na 2 km dlouhé užší písečné pláži.

POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

minibar zdarma, kávovar a balkon. JSTRO: viz JS, 

prostornější, vybavení s tropickým nádechem. 

SUBF: viz JS, prostornější, venkovní sprcha v zahradě, 

vlastní bazén, první řada u moře. Na vyžádání 

ceny pro 2–3pokojové vily a rodinné suite.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

formou bufetu nebo menu. V à la carte restauracích

některá jídla za doplatek. Možnost dokoupení 

programu Escape Package.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

aerobik, 6 tenisových kurtů (míčky za poplatek), 

stolní tenis, plážový volejbal, vodní lyžování, 

windsurfi ng, plavby, šnorchlování, šlapadla, kajaky. 

Za poplatek: potápění, rybaření a půjčovna kol.

ZVLÁŠTNOSTI Jeden z prvních hotelů 

řetězce Beachcomber se stal legendou pro 

rodiny s dětmi, páry či novomanžele. Rozlehlý 

komplex je postaven ve stylu vesničky.

ZÁBAVA Zábavné večery 6× za týden.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), junior klub (13–17 let), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Trou Aux Biches cccccd
MAURICIUS  TROU AUX BICHES – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Clarins

  Za poplatek: různé masáže, terapie, 
procedury, hammam, 2 sauny

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

 JS

HH | Hi | H

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

 JSTRO

Hhii* | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 SUBF

Hhii* | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 (*6) let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Stylové suite a vily s bazénem 

  Rozlehlý resort

  Prostorné vily pro rodiny s dětmi

  Přímo u písečné pláže

  Bohatá nabídka sportovních 

a zábavních aktivit

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.beachcomber-hotels.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

ESCAPE PACKAGE

  Pivo, voda, nealkoholické nápoje, káva, 
čaj, místní alkoholické nápoje (HB Whisky, 
Smirnoff Vodka, Gilbey’s Gin, Brandy Napoleon, 
Green Island Rum), koktejly z rumu, víno místní 
výroby – v restauraci La Caravelle a v baru
Oasis (10.00–23.30 hod.)

  Nealkoholické nápoje a víno místní výroby 
servírované k obědu a večeři

  Minibar

  Pouze v období od 1. 6. do 22. 7.
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
2 239 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Jeden z nejoblíbenějších hotelů bude 

v prosinci 2017 otevřen po kompletní renovaci. 

Hotel leží v severovýchodní části ostrova. Vesnička 

Grand Baie je vzdálena cca 10 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 4 à la carte restaurace (1 na pláži), 

bar, bar na pláži, kavárna Café LUX* s vlastní 

praženou kávou, stánek s vlastní zmrzlinou ICI, 

3 bazény, konferenční místnost a kino.

PLÁŽ Hotel obklopují 3 písečné pláže.

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

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

(doplňován denně), balkon, 1. patro. DRX: viz DRS, 

vana, přízemí nebo 1. patro, v části pouze pro osoby 

nad 12 let. JS: viz DRS, vana, přízemí s přímým 

vstupem na pláž. Na vyžádání lze zajistit rodinné suite.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 

vodní sporty na pláži (windsurfi ng, šlapadla, kajaky, 

šnorchlování), vodní lyže, fi tness, stolní tenis, tenisové 

kurty, jóga. Za poplatek: půjčovna kol, motorizované 

sporty, potápění, golf - nově otevřené 18jamkové hřiště 

Mont Choisy Golf Course vzdáleno 15 minut jízdy. 

Klienti hotelu mají zvýhodněné ceny na green fee.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery, 

DJ, kino na pláži.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), 

junior klub Studio 17 (13–17 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel LUXaXX  Grand Gaube ccccc
MAURICIUS  GRAND GAUBE – SEVEROVÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd formou menu

  Večeře formou bufetu nebo menu

  Odpolední čaj (16.00–17.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních 
značek, koktejly, široký výběr vín z celého světa 
(do 24.00 hod.)

  Minibar (doplňován denně)

WELLNESS & SPA

  Kompletně zařízené spa centrum LUX* Me 
s velkým bazénem a několika místnostmi

  Za poplatek: masáže, wellness a ozdravné 
procedury, sauna

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

 DRS

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 DRX

HHH | HHi* | HH | Hi* | H

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

 JS

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 (*12–18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel po kompletní 

renovaci

  Tři písečné pláže přímo u hotelu

  Část hotelu pro osoby nad 12 let

  Ideální pro svatební cestu

  Kino na pláži

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.luxresorts.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

5,0TripAdvisor
4 365 hodnotících

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DELUXE – VIZUALIZACE

VIZUALIZACE VIZUALIZACE



44

M
A

U
R

IC
IU

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází na jižním 

pobřeží ostrova v blízkosti letiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bary, 

4 restaurace (thajská, italská, středomořská, 

mezinárodní), bazény, obchody, konferenční místnost.

PLÁŽ U hotelu jsou 3 pláže s bílým pískem.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

rádio, kávovar, balkon nebo terasa s částečným 

výhledem na moře. DRX: viz DRS, prostornější, 

po renovaci. Na vyžádání rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. Restaurace 

Teak Elephant pouze pro osoby starší 12 let.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní lyže, 

windsurfi ng, kajaky, šlapadla, loďka s průhledným dnem, 

aquaaerobik, tenis (míčky za poplatek), stolní tenis. 

Za poplatek: potápění, rybaření, plavby, půjčovna kol.

ZÁBAVA Zábavné večery, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub 

(3–12 let), hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

Hotel Shandrani ccccc
MAURICIUS  BLUE BAY – JIŽNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu, oběd formou menu, 
večeře formou bufetu nebo menu ve všech 
4 restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních 
značek (do 24.00 hod.)

  Francouzské šampaňské (od 18.00 hod.)

  Snack, palačinky (15.00–17.00 hod.)

  Minibar (pivo, víno, nealkoholické nápoje, voda)

  Sauna

  Fitness, tenis, green fee, volejbal, nemotorizované 
vodní sporty (windsurfi ng, kajaky, šnorchlování), 
aerobik, vodní lyžeWELLNESS & SPA

  Spa centrum Clarins 

  Za poplatek: masáže, sauna, turecké lázně, 
kadeřnictví, kosmetický salon, balneoterapie, 
ajurvéda

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

 DRS

HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 DRX

HHH | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vynikající program all inclusive

  9jamkové golfové hřiště v resortu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Tři písečné pláže přímo u resortu

  Jeden z nejoblíbenějších hotelů 

na Mauriciu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.shandrani-hotel.com

4,5TripAdvisor
2 247 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel po renovaci leží na klidném 

místě na východním pobřeží. Jeho součástí 

jsou 18jamková hřiště Links a Legend.

VYBAVENÍ 7 restaurací, 6 barů, lounge, 

4 bazény (v zimě 1 vyhřívaný), butiky, 

konferenční místnost, WiFi zdarma.

PLÁŽ Jedna z nejhezčích písečných 

pláží se nachází přímo u hotelu.

POKOJ DRSTI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, Apple Mac

mini, trezor, balkon nebo terasa. JS: viz DRSTI, 

prostornější, set na přípravu kávy a čaje, Nespresso. 

Na vyžádání možnost ubytování ve vilách.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře

formou bufetu nebo menu v restauracích La Citronelle 

nebo Deer Hunter. Možnost večeře také v restauracích

La Spaiggia nebo Blue Penny 1× za týden. Při 

večeři více než 1× za týden kredit na konzumaci. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

tenis, aerobik, jóga, taiči, aquaaerobik, 4 tenisové 

kurty, vodní lyžování, windsurfi ng, kajaky, šlapadla, 

loďka s průhledným dnem, vybavení na šnorchlování, 

green fee na 18jamkových golfových hřištích 

Links a Legend. Za poplatek: motorizované 

sporty, potápění, rybaření, půjčovna kol.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let).

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

Hotel Constance Belle Mare Plage ccccc
MAURICIUS  BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

WELLNESS & SPA

 Zdarma: sauna, pára, 2 jacuzzi 

  Za poplatek: luxusní spa centrum U spa nabízí 
masáže, terapie a procedury

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

 DRSTI

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 JS

HHH | Hhii* | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 (*18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  18jamkové golfové hřiště v resortu

  Green fee zdarma

  2 km dlouhá písečná pláž u hotelu

  Plně vybavený miniklub pro děti

  Oblíbený hotel po renovaci

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.constancehotels.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu v restauraci Citronelle 
nebo kontinentální snídaně v Deer Hunter 

  Oběd formou bufetu nebo menu v restauracích 
LAKAZE a Deer Hunter 

  Večeře formou bufetu v restauraci Citronelle 
nebo formou menu v restauracích Deer Hunter 
a La Spaiggia (klient obdrží kredit na konzumaci 
ve výši 1 090 Rs.)

  1× týdně večeře v restauraci Blue Penny Café 
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby

  Minibar doplňován denně
(pivo, víno, nealkoholické nápoje)

  Odpolední čaj a palačinky servírované u bazénu 
v restauraci LAKAZE

  Sleva 35 % na vína, která nejsou 
v programu all inclusive

4,5TripAdvisor
3 007 hodnotících

JUNIOR SUITE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel leží na jihozápadním pobřeží ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací 

(z toho 1 bufetová a 6 à la carte), 4 bary, bar 

u pláže, rozlehlý bazén, menší vyhřívaný bazén, 

butik, konferenční místnost, směnárna.

PLÁŽ 1 km dlouhá písečná pláž 

se nachází přímo u hotelu.

POKOJ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar, Nespresso, balkon nebo terasa. SUSV: viz SU, 

výhled na moře. Na vyžádání prostornější junior suite.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu Gourmet Bliss.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: windsurfi ng, 

kánoe, vodní gymnastika, šlapadla, výlet lodí 

s průhledným dnem, šnorchlování, fi tness, aerobik, 

jóga, stolní tenis, 3 tenisové kurty, badminton, šipky, 

plážový volejbal; 9jamkové i 18jamkové golfové 

hřiště leží u hotelu, pro klienty green fee zdarma. 

Za poplatek: biliár, kitesurfi ng, potápění, čtyřkolky.

ZÁBAVA Lekce vaření, večer živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (3–12 let), junior 

klub (13–18 let), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

ccccc
MAURICIUS  BEL OMBRE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM GOURMET BLISS

  Snídaně formou bufetu v restauraci Annabella

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

  Palačinky (16.00–18.00 hod.), odpolední čaj

  Snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby

  Minibar (voda, nealkoholické nápoje, pivo) 
doplňován 1× denně

  Fitness, windsurfi ng, kajaky, šlapadla, 
šnorchlování, výlety loďkou s průhledným dnem, 
tenis, stolní tenis, půjčovna kol, green fee

WELLNESS & SPA

  Spa centrum přímo v hotelu 

  Za poplatek: mnoho druhů masáží, terapie, 
procedury, kadeřnictví, manikúra, pedikúra

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

 SU | SUSV

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel po celkové renovaci

  Krásná písečná pláž

  Vynikající kuchyně

  Green fee zdarma

  Patří pod Small Luxury Hotels 

of the World

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.heritageletelfair.mu

4,5TripAdvisor
1 838 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Typický mauricijský plážový resort 

s africkými vlivy se nachází na jihozápadním pobřeží 

ostrova v oblasti Bel Ombre podél bílé písečné pláže 

s nádhernou smaragdovou zátokou. Leží v krásné 

tropické zahradě plné palem a bujné vegetace.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

obchod se suvenýry, 12 restaurací, (mauricijská, 

indická a asijská restaurace pouze pro dospělé 

osoby), snack bar, 4 bary, 3 bazény.

PLÁŽ Přímo na bílé písečné pláži.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

stropní ventilátor, kávovar, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. Možnost 

dokoupení programu Premium all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: windsurfi ng, 

kánoe, šlapadla, výlety na lodi s proskleným 

dnem, vodní lyžování, lukostřelba, tenis, půjčení kol, 

plážový volejbal a fotbal, aerobik, 9jamkové 

i 18jamkové golfové hřiště – green fee zdarma. 

Za poplatek: potápění, plavba katamaránem, 

rybolov z člunu, kitesurfi ng, čtyřkolky, biliár, 

jízda na koni, lekce vodního lyžování, tenisu 

a golfu s vyškoleným personálem.

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), junior klub 

(13–18 let), dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

Hotel Heritage Awali ccccc
MAURICIUS  BEL OMBRE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu v hlavní restauraci

  Oběd formou à la carte 

  Večeře formou bufetu nebo menu 
(restaurace Domaine Bel Ombre za poplatek)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby ve vybraných restauracích a barech 
(11.00–23.00 hod.)

  Minibar (voda, pivo, džus, káva a čaj, 
malé svačinky – doplňován denně)

  Velký výběr předkrmů, zákusků, sendvičů, 
káva a čaj ve vybraných restauracích nebo 
ve snack baru

  Palačinky (15.00–18.00 hod.)

  1× denně green fee v Heritage Golf Club

  1× 45minutová masáž zad (pro osoby starší 16 let)

  Koktejl při západu slunce (17.00–19.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Největší lázeňské centrum v Indickém oceánu 
(Seven Colours Spa) 

  Za poplatek: 20 léčebných salonků, 
7 masážních místností, pára, sauna, vířivka

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

 DRX

HHii | HHi* | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 (*18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oáza klidu a oddechu, ideální 

dovolená

  Gurmány potěší vynikající kuchyně

  Vyhlášené lázeňské centrum Seven 

Colours African Spa získalo ocenění 

Best Luxury Destination Spa

  Green fee zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.heritageresort.mu

4,5TripAdvisor
3 487 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Maritim Resort & Spa ccccc
MAURICIUS  BALACLAVA – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

POLOHA Hotel leží na severozápadě ostrova, obklopen 

tropickou zahradou, na půli cesty mezi městy Port 

Louis a Grand Bay, od kterých je vzdálen 12 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

bufetová restaurace, 5 restaurací à la carte 

(mořské plody, asijská, grill, kreolská, v koloniálním 

stylu), 3 bary, vinný sklípek, prádelna, knihovna, 

půjčovna DVD, konferenční místnosti, butiky, 

bazén s vířivkou, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná s jemným pískem. 

POKOJ PRI: koupelna/WC, trezor, LCD TV/sat., 

telefon, minibar, set na přípravu kávy a čaje, 

balkon nebo terasa. Propojené pokoje a ubytování 

ve vilách na vyžádání. STI: viz PRI, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou bufetu nebo menu v jedné z restaurací. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 9jamkové golfové 

hřiště (osvětlení a vybavení za poplatek), minigolf, 

stolní tenis, fotbal, lukostřelba, fi tness, jóga, pilates, 

plážový volejbal, 3 tenisové kurty (umělý povrch), loďka 

s průhledným dnem, šlapadla, windsurfi ng, šnorchlování, 

lekce potápění v bazénu. Za poplatek: lekce golfu 

a tenisu, půjčovna kol a skútrů, jízda na koních 

a ponících, potápění, parasailing, plavby po moři.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel má výhled na záliv 

Turtle Bay a řeku Citron. Hotel vlastní 

přistávací plochu pro helikoptéru.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery, živá hudba.

PRO DĚTI Miniklub (3–11 let), hlídání dětí 

za poplatek (na vyžádání), zvířecí minifarma.

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

Za poplatek: internetová kavárna.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu v hlavní resturaci 
Belle Vue (07.30–10.30hod.), klienti ubytovaní 
v pokojích Prestige možnost servírované snídaně 
v restauraci La Marée

  Oběd formou bufetu v restauraci Belle Vue nebo 
formou menu v restaurací La Marée, v restauraci 
Les Filaos obdrží klient kredit na konzumaci

  Večeře formou tematického bufetu v restauraci 
Belle Vue nebo formou menu v ostatních 
restauracích, ve kterých obdrží klient kredit 
na konzumaci

  Snack v baru Quarter Deck Bar 
(12.30–23.00 hod.), odpoledne palačinky, 
zmrzlina (15.30–18.30 hod.)

  Snack u bazénu (10.30–17.30 hod.)

  Nealkoholické nápoje místní výroby a vybrané 
místní a zahraniční alkoholické nápoje (nelze 
čerpat v restauraci Château Mon Désir)

  1× denně doplňována na pokoj káva a čaj

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Maritim Tropical Flower se rozkládá 
na ploše 3 500 m2 

  Za poplatek: exkluzivní léčebné a relaxační 
procedury, 9 léčebných místností, 2 relaxační 
místnosti, vířivka, wellness, hammam, 3 sauny 
(1 společná pro muže i ženy), kadeřnický salon, 
manikúra, pedikúra

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

 PRI

HHH | HHi | HH | Hi | H

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

 STI

HHH | HHii | Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 (*18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Green fee zdarma

  Luxusní hotel s výhledem na záliv 

Turtle Bay 

  Minifarma s želvami obrovskými

  Spa centrum na špičkové úrovni

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.maritimresortandspa.mu

4,5TripAdvisor
3 417 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Rozlehlý resort leží na západním 

pobřeží ostrova. Malé nákupní centrum 

je vzdáleno 5 minut od hotelu.

VYBAVENÍ 4 restaurace (z toho 1 bufetová 

a 3 à la carte), 4 bary, rozlehlý bazén, směnárna.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC, individuální klimatizace, 

balkon nebo terasa, LCD TV/sat., trezor, minibar, 

set na přípravu kávy a čaje. DRSVV: viz DR, ve vile, 

výhled na moře. Na vyžádání možnost propojených 

pokojů a ubytování v pokojích ve vilách u pláže.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, kajaky, 

člun s průhledným dnem, vybavení na šnorchlování, 

aquaaerobik, vodní pólo, 6 tenisových kurtů, aerobik, 

strečink, jóga, badminton, frisbee, minifotbal, stolní tenis, 

volejbal. Za poplatek: potápění, motorizované vodní 

sporty (windsurfi ng, vodní lyže, …), rybaření, parasailing, 

18jamkové golfové hřiště Tamarina 15 minut jízdy.

ZVLÁŠTNOSTI Možnost využívat služeb 

sousedního hotelu La Pirogue ccccd.
ZÁBAVA Večer živá hudba.

PRO DĚTI Miniklub (2–11 let), junior klub (12–17 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v areálu resortu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA, Diners Club.

Hotel Sugar Beach ccccc
MAURICIUS  FLIC-EN-FLAC – ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu (vybraná jídla za poplatek)

  Snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby (09.00–02.00 hod.) 

  Možnost využití služeb i v sousedním hotelu 
La Pirogue ccccd

  Green fee na hřišti Ile aux Cerfs

WELLNESS & SPA

  Zdarma: hammam

  Za poplatek: masáže, terapie, procedury, 
kadeřnictví

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

 DR | DRSVV

HHH | HHIi | HHI* | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 (*18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná poloha 

  Nádherná rozlehlá zahrada

  Možnost programu all inclusive

  Koloniální styl

  Možnost využít služeb sousedního 

hotelu La Pirogue ccccd

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunresortshotels.com

4,5TripAdvisor
3 008 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Long Beach ccccc
MAURICIUS  BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

POLOHA Moderní resort se rozprostírá na východním 

pobřeží podél dlouhé pláže v oblasti Belle Mare.

VYBAVENÍ 255 pokojů, 5 restaurací (1× mezinárodní 

bufetová La Marche, 4× à la carte (italská Sapori, 

asijská Chopsticks, mauricijská Tide na pláži, japonská 

Hasu), bar, butiky, směnárna, prádelna, čistírna, 

3 bazény (1× vyhřívaný), lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná s bílým pískem přímo u hotelu.

POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, stropní ventilátor, 

LCD TV/sat., přípojka pro IPod, trezor, minibar, set 

na přípravu kávy a čaje, terasa. JSSV: viz DRS, 

v 1. patře, balkon. Na vyžádání možnost ubytování 

v rodinných pokojích a ve vilách.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, výlet 

lodí s proskleným dnem, windsurfi ng, šnorchlování, 

lezecká stěna, 4 tenisové kurty (s osvětlením), 

golf, plážový volejbal, jogging, jóga, frisbee, 

kajaky, šlapadla, vodní lyže, badminton, pétanque, 

multifunkční hřiště, minifotbal, projížďky na kolech, 

aerobik, vodní pólo. Za poplatek: potápění, 

rybaření, katamarán, kitesurfi ng, parasailing.

ZVLÁŠTNOSTI Snadný přístup 

z hotelu na ostrov Ile aux Cerfs.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné tematické 

večery. Nechybí hudba, tanec a ukázka 

mauricijského folkloru. V pátek a sobotu 

taneční večery v nočním klubu Bombora.

PRO DĚTI Miniklub (2–11 let), klub pro juniory 

(12–17 let), hlídání dětí za poplatek, dětský bazén, 

herna, diskotéka, během večeře speciální bufet 

pro děti.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách resortu i na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu v restauraci Le Marche

  Oběd v některé z à la carte restaurací 

  Večeře formou bufetu v restauraci Le Marche 
nebo formou menu v à la carte restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Vybraná zahraniční vína

  Káva a čaj 

  Minibar (pivo, nealkoholické nápoje, minerální  
voda, čaj, káva, čokoláda, slané pečivo)

  Green fee na hřištích Anahita Golf Course
a Ile aux Cerfs

WELLNESS & SPA

  Mořské lázně situované v klidné části resortu

  Za poplatek: thalassoterapie, různé masáže 
včetně tureckých masáží hammam, tělový 
peeling, zábaly a řada dalších wellness procedur

  Venkovní pavilon ponořený do tropické 
zahrady se skládá z 12 salonků a salonu krásy 
(kadeřnictví, manikúra, pedikúra)

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

 JS | JSSV

HHH | HHii | HHi* | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 (*18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní resort

  Thalassoterapie v mořských lázních

  Green fee zdarma na golfovém 

hřišti na ostrůvku Ile aux Cerfs 

  Vhodné pro novomanžele 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.longbeachmauritius.com

4,5TripAdvisor
2 359 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v místním stylu se nachází 

na severozápadním pobřeží. Vesnička 

Grand Baie je vzdálena 12 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 3 restaurace à la carte (steaková pouze 

pro klienty ubytované v části pouze pro dospělé 

osoby), konferenční místnost, bar, bar u bazénu, 

velký bazén, business centrum, obchody.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže.

POKOJ DRSFF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar a balkon. DRX: viz DRSFF, ve 2. patře. 

Na vyžádání rodinné pokoje. DRSVA: viz DRSFF, 

renovované, výhled na moře, v části pouze pro 

dospělé osoby. Na vyžádání rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu nebo 

menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové 

kurty (míčky za poplatek), stolní tenis, volejbal, 

fotbal, fi tness, vodní sporty na pláži (vodní 

lyže, windsurfi ng, kajaky, šnorchlování).

Za poplatek: potápění, rybaření, plavby 

katamaránem, Power Plate.

ZÁBAVA Tematické večery, živá hudba, folklorní tance.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), hlídání dětí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA, Diners Club.

Hotel Le Victoria ccccd
MAURICIUS  POINT AUX PIMENTS – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

WELLNESS & SPA

  V hotelu se nachází centrum zdraví a krásy 
(kadeřnictví, sauna, masáže, kosmetický salon)

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

 DRSFF

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 DRX

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

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

 DRSVA

Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na písečné pláži

  Oblíbený hotel s kvalitním 

programem all inclusive

  Prostorné pokoje s výhledem 

na moře

  Nově část pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.levictoria-hotel.com

4,5TripAdvisor
2 352 hodnotících

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře formou menu nebo bufetu 
(některá jídla v La Casa a humr v restauraci 
L’Horizon za doplatek)

  Snack v barech a restauracích

  Minibar (nealkoholické nápoje, pivo)

  Sendviče (12.00–17.30 hod.)

  Sladké pečivo (15.30–17.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Nemotorizované vodní sporty, tenis, volejbal, 
fi tness

  Sauna, hammam

  Možnost využívat all inclusive služby i v hotelech 
Le Mauricia a Le Canonnier
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa ccccd
MAURICIUS  POSTE LAFAYETTE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

POLOHA Hotel leží na severovýchodě ostrova přímo 

u písečné pláže, obklopen zelení a v dosahu turistických 

atrakcí. Vesnička Rivière du Rempart je vzdálena 7 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, 

100 pokojů, hlavní bufetová restaurace Café Nautilus 

a 2 à la carte restaurace (mauricijská a na pláži), 

bar, konferenční místnost, prádelna, obchod, 

bazén (v zimě vyhřívaný), lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

klimatizace, LCD TV/sat., minibar, trezor, 

set na přípravu kávy a čaje. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

aquaaerobik, plážový volejbal, badminton, boccia, 

rybaření, projížďky na kolech, šnorchlování, 

kajaky, šlapadla, loďka s průhledným dnem, 

půjčovna skútrů. Za poplatek: potápění, 

motorizované vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Lekce vaření, ukázka přípravy koktejlů.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu v hlavní restauraci Café 
Nautilus

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu 
v jedné z restaurací

  Odpolední čaj (15.00–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby v hlavním baru (11.00–23.00 hod.)

  Minibar (voda, nealkoholické a vybrané místní 
alkoholické nápoje)

  Šnorchlování, kajaky, loďka s průhledným dnem, 
lekce potápění v bazénu, fi tness, projížďky 
na kolech, plážový volejbal, boccia, lekce vaření, 
ukázka přípravy koktejlů

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozci spa centrum

   Za poplatek: masáže, parní lázeň, peeling, různé 
procedury – ajurvédské, aromaterapie

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

 DR

HH | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro osoby starší 18 let

  Spa centrum

  V dosahu turistických atrakcí

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.radissonblu.com/en/

hotel-mauritius-postelafayette

4,5TripAdvisor
871 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Na severozápadě ostrova. Městečko 

Trou aux Biches je vzdáleno 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bazén, 

konfernční místnost, butik, bufetová restaurace 

a 9 à la carte restaurací (asijská, italská, plážová, 

barbeque, mauricijská, ..., 3 restaurace jsou 

pouze pro osoby starší 18 let, 1 restaurace 

pouze pro klienty pokojů Executive), 5 barů.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ SU: koupelna/WC (vana, sprcha, vysoušeč 

vlasů), klimatizace, plazmová TV, minibar, kávovar, 

trezor, balkon nebo terasa. SUEX: viz SU, pouze 

pro dospělé. SUFAM: viz SU, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

plážový volejbal, tenis, fi tness, kánoe, šlapadla, 

pádlování, windsurfi ng, aquaaerobik.

Za poplatek: motorizované sporty, parasailing, 

rybaření, potápění, vodní lyže, golf, půjčovna kol. 

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, 

1× týdně lekce vaření v místní rodině.

ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy, tradiční 

taneční sega show, živá hudba, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub 

(3–12 let), klub pro juniory (13–18 let),

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

Hotel Ravenala Attitude cccc
MAURICIUS  BALACLAVA – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu

  Oběd v restauracích Ō, Beach BBQ 
a v kiosku Taba–J

  Večeře v 7 restauracích formou bufetu
nebo menu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

  Výběr nápojů z minibaru

  Odpolední čaj, káva (16.00–18.00 hod.)

  Stolní tenis, plážový volejbal, tenis, fi tness, kánoe, 
šlapadla, pádlování, windsurfi ng, aquaaerobik

  20 % sleva na mauricijskou masáž
(09.00–14.00 hod., při pobytu min. 5 nocí)

  Diskotéka

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, terapie, jacuzzi, 
hammam, sauna a relaxační zóna

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

 SU

HH | HI | H

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

 SUEX

HH | H

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

 SUFAM

HHH | HHiii | HHii* | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 (*18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel po kompletní renovaci

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Oddělená část pouze 

pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotels-attitude.com

4,5TripAdvisor
1 151 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází v klidném 

prostředí na jihozápadním pobřeží ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 bazény, 

2 restaurace (1 à la carte), 2 bary, konferenční 

místnost, business centrum, knihovna.

PLÁŽ Hotel se nachází u písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, ventilátor, plazmová TV, DVD 

přehrávač, telefon, minibar, trezor, kávovar, balkon 

nebo terasa. Rodinné pokoje na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: potápění, rybaření, biliár;

v blízkosti hotelu se nachází 18jamkové golfové hřiště.

ZVLÁŠTNOSTI Diskotéka v hotelu.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let).

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

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, AMEX.

Hotel Tamassa cccc
MAURICIUS  BEL OMBRE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu 

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

  Odpolední čaj (15.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních 
značek, koktejly, víno

  Minibar (doplňován 1× denně)

  Strečink, sauna

  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, 
šnorchlování, windsurfi ng, kajaky, šlapadla, 
fi tness, tenis (míčky za poplatek), stolní tenis, 
plážový volejbal, půjčovna kol

  Vstup na diskotéku

WELLNESS & SPA

  V hotelu je spa centrum o rozloze 1 550 m2 
s 12metrovým bazénem

  Za poplatek: sauna, parní sauna, kadeřnictví 
a salon krásy, široký výběr masáží a terapií

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

 DR

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní ubytování

  Velmi dobrý dětský klub

  Doporučujeme rodinám s dětmi

  Písečná pláž u hotelu

  All inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.tamassaresort.com

5,0TripAdvisor
4 733 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel leží na východním pobřeží v části 

Palmar. Hlavní město je vzdáleno 50 minut jízdy autem.

VYBAVENÍ Bufetová restaurace, 2 restaurace 

à la carte (italská a mauricijská), 2 bary, rozlehlý 

bazén, butik, konferenční místnost.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC, individuální 

klimatizace, LCD TV/sat., trezor, minibar, set 

na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 

DRX: viz DR, prostornější, pouze francouzské 

okno. Na vyžádání pokoje de luxe s balkonem.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty, 

aerobik, fi tness, strečink, jóga, taiči, body pump, zumba,

stolní tenis, plážový tenis, kajaky, vybavení na šnorchlování,

loďka s průhledným dnem. Za poplatek: půjčovna kol,

potápění, vodní lyžování, surfování, golf.

ZÁBAVA Večer živá hudba, noční klub.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Ambre cccc
MAURICIUS  PALMAR – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu

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

  Odpolední káva, čaj (15.00–17.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, procedury

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

 DRS

HH | H

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

 DRX

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Pouze pro osoby starší 16 let 

  Program all inclusive v ceně

  Moderní pokoje

  Green fee zdarma na golfovém hřišti 

na ostrově Ile aux Cerfs

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunresortshotels.com

4,5TripAdvisor
3 669 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový resort leží na soukromé pláži 

v části Calodyne a patří k němu dva romantické 

ostrůvky. V blízkosti se nacházejí další vyhlášené pláže. 

Nákupní centrum Grand Baie je vzdáleno cca 5 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

hlavní restaurace, 6 tematických restaurací, 

4 bazény, 2 bary, konferenční místnost.

PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže.

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

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

stropní ventilátor, kávovar, terasa nebo balkon. 

DRSSS: viz DRS, strana k moři. FR: viz DRS, prostornější. 

Na vyžádání rodinné pokoje se 2 místnostmi.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, plážový 

volejbal, stolní tenis (míčky za poplatek), pétanque, 

tenis, stolní hry, vodní sporty na pláži (šlapadla, kajaky, 

kitesurfi ng, výlety lodí s proskleným dnem, windsurfi ng). 

Za poplatek: kulečník, půjčovna kol, potápění. 

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, 1× týdně 

lekce vaření v místní rodině za poplatek.

ZÁBAVA Večerní zábava a tematické akce. Venkovní kino.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (3–12 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

Hotel Zilwa Attitude cccc
MAURICIUS  CALODYNE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd formou menu v restauracích Lord Disab 
(pouze pro osoby starší 16 let), Taba–J a BBQ 
na přilehlém ostrůvku Gran Zil

  Večeře formou bufetu nebo menu v restauracích 
Karay, Tadka a Kot Nou

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
ve vybraných restauracích (11.00–24.00 hod.)

  Minibar (voda, pivo, džus, káva, nealko)

  Odpolední káva, čaj a místní sladké pečivo 
(15.00–18.00 hod.)

  20% sleva na mauricijskou masáž 
(09.00–14.00 hod., při pobytu min. 5 nocí)

  Káva a čaj na pokoji

WELLNESS & SPA
  Lázně s 9 místnostmi

  Za poplatek: ledová fontána a pára, autentické 
masáže na ostrůvku, kam vás odvezou tradiční 
mauricijskou loďkou pirogue

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

 DRS | DRSSS

HHI | HH | HIi | Hi | H

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

 FR

HHII

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jedinečný, autentický tropický ráj 

s výhledem na tyrkysovou lagunu 

a skalnaté ostrovy na severu

  Atraktivní lokalita s malými ostrůvky

  Bohatý program all inclusive, plavby 

při východu a západu slunce, lekce 

kreolštiny a další originální zábava

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotels-attitude.com

4,5TripAdvisor
2 336 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel na severozápadním pobřeží ostrova. 

Vesnička Grand Baie vzdálená 10 km, Port Louis 17 km.

VYBAVENÍ Hlavní restaurace, bar, obchod se 

suvenýry, konferenční místnost, směnárna, knihovna, 

2 bazény (1 z nich v části pro dospělé), lehátka 

a slunečníky. Navíc restaurace a bar v části pouze pro 

dospělé osoby pro klienty ubytované v pokojích Privilege.

PLÁŽ Písečná s jemným bílým pískem.

POKOJ DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo

terasa. Na vyžádání pokoje v části pro dospělé.

FR: viz DRF, prostornější, 2 ložnice (1 s palandou).

Na vyžádání pokoje Privilege.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šnorchlování, 

plážový volejbal, šipky, šlapadla, kajaky, stolní tenis, 

pétanque, fi tness. Za poplatek: golf v Heritage Golf 

Club, půjčovna kol, kulečník, potápění, vodní skútry.

ZVLÁŠTNOSTI Každý pátek výuka kreolštiny. 

ZÁBAVA Zábavné tematické večery. 

PRO DĚTI Miniklub (3–11 let), dětský bazén, 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Veranda Pointe Aux Biches cccc
MAURICIUS  TROU AUX BICHES – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

  Snack v hlavním baru (11.00–03.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj a pečivo (16.00–17.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
v hotelovém baru (11.00–23.00 hod.)

  Minibar (denně doplňován) 

  Šnorchlování, plážový volejbal, šipky, šlapadla, 
kajaky, stolní tenis, pétanque, fi tness

WELLNESS & SPA

  Seven Colours spa centrum v rustikálním stylu 
s vlastní kosmetickou řadou

  Za poplatek: procedury, manikúra a pedikúra

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

 DRF

HH | Hi | H

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

 FR

HHH | HHiii | Hhii | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Butikový hotel po kompletní 

renovaci v roce 2015

  Část hotelu určena osobám starším 

16 let

  Lekce kreolštiny

  Kyvadlová doprava do vesniček 

Grand Baie a Trou aux Biches

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.veranda-resorts.com/en/hotel-

veranda-pointe-aux-biches/welcome.aspx

4,5TripAdvisor
637 hodnotících



58

M
A

U
R

IC
IU

S

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází v severní části ostrova 

Mauricius nedaleko střediska Grand Baie. V létě 

roku 2017 prošla většina pokojů renovací.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

restaurace à la carte, 2 bary, obchod, bazén, kadeřnictví.

PLÁŽ Hotel se nachází u písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

DRREV: viz DR, renovované. DRS: viz DR, 

prostornější. DRRES: viz DRS, renovované. 

Na vyžádání pokoje superior s výhledem 

na moře a rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní sporty 

na pláži, šnorchlování, tenis (míčky za poplatek), 

windsurfi ng, kajaky, šlapadla, volejbal, jóga. 

Za poplatek: půjčovna kol, potápění, rybaření, biliár.

ZÁBAVA Živá hudba, tematické večery, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

Hotel Le Canonnier cccc
MAURICIUS  GRAND BAIE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
menu nebo bufetu (některá jídla za poplatek)

  Nealkoholické nápoje a víno během 
oběda a večeře

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
(09.00–23.00 hod.)

  Minibar

  Sendviče servírované v barech 
(10.00–16.00 hod.)

  Palačinky (16.00–18.00 hod.)

  Klienti mohou využívat program all inclusive 
také v hotelu Le Mauricia (10–15 minut autem) 
a Le Victoria

WELLNESS & SPA

  Spa centrum umístěné v korunách stromů nabízí 
masáže, saunu a terapie

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DR | DRSV | DRREV

HHi* | HH | HIi | Hi | H

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

 DRS | DRRES

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 (*6) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti vesničky Grand Baie 

s možností nákupů a zábavy

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Jeden z nejoblíbenějších hotelů 

po částečné renovaci

  Volitelný program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lecanonnier-hotel.com

POKOJ SUPERIOR

4,5TripAdvisor
3 424 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází v severní 

části ostrova v centru Grand Baie.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

restaurace, restaurace à la carte, bar,

2 bazény, obchody, konferenční místnost. 

V okolí hotelu jsou obchody a restaurace.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže.

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

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

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

výhled na záliv. DRBF: viz DR, renovované, 

u pláže. Na vyžádání rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové kurty

(míčky za poplatek), stolní tenis, šipky, volejbal, taebo,

windsurfi ng, kajaky, šlapadla, fi tness, aerobik, 

šnorchlování. Za poplatek: půjčovna kol,

potápění, biliár, Power Plate.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery 

s živou hudbou, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětské 

hřiště, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Le Mauricia cccc
MAURICIUS  GRAND BAIE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu (některá jídla za poplatek)

   Víno a nápoje k obědu a večeři

   Alkoholické a nealkoholické nápoje
(09.00–23.00 hod.)

  Lehké občerstvení (10.00–16.00 hod.)

  Palačinky (16.00–18.00 hod.)

  Minibar

  Klienti mohou využívat program all inclusive 
také v hotelu Le Canonnier (10–15 minut autem) 
a Le Victoria

WELLNESS & SPA

  V hotelu se nachází spa centrum

  Za poplatek: sauna, parní sauna a masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRBV | DRBF

HHi* | HH | HIi | Hi

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

 DRS

HHH | HHI | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 18 (*6) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel střední kategorie

  Písečná pláž u hotelu

  Možnost all inclusive

  V okolí hotelu restaurace, bary, 

obchody

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lemauricia-hotel.com

POKOJ U PLÁŽE

4,5TripAdvisor
2 589 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel s dlouholetou tradicí leží na západním 

pobřeží ve středisku Flic en Flac. V roce 2017 prošel 

renovací. Nákupní centrum je vzdáleno 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 2 à la carte restaurace (s mořskými plody, 

gril a mauricijská), 3 bary, bazén, konferenční místnost. 

Klienti mohou využívat restaurace a bary v sousedním 

hotelu Sugar Beach ccccc (nutná rezervace).

PLÁŽ Přímo u hotelu se nachází bílá písečná 

pláž s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor, set na přípravu kávy a čaje, minibar, 

terasa v přízemí. BGU: viz BG, v klidnějším prostředí 

dál od hlavní budovy, espresso. BGBF: viz BG, u pláže, 

s výhledem na moře. Na vyžádání rodinné bungalovy.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šlapadla, 

kajaky, windsurfi ng, aquaaerobik, vodní pólo, 

aerobik, green fee na golfovém hřišti Ile aux Cerfs, 

strečink, jóga, šachy, frisbee, fotbal, stolní tenis, 

plážový volejbal, badminton, minigolf, tenisový kurt. 

Za poplatek: potápění, rybaření, motorizované sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel s dlouholetou tradicí.

ZÁBAVA Živá hudba, animace.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), junior klub (13–17 let).

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel La Pirogue Resort & Spa ccccd
MAURICIUS  FLIC EN FLAC

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně a večeře formou bufetu

  Oběd formou bufetu nebo menu

  Snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
i zahraniční výroby (09.00–02.00 hod.)

  Možnost stravování v sousedním hotelu
Sugar Beach ccccc (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA

  AURA Spa nabízí vyhřívaný bazén, hammam, 
kadeřnický salon, masážní kabiny

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

 BG | BGU

HHi | HH | Hi | H

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

 BGBF

HHh | HHii | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Hotel s dlouholetou tradicí nově 

po renovaci ve stylu Boho Chic

  Náherné výhledy na horu Le Morne

  Zdarma green fee na golfovém 

hřišti Ile aux Cerfs

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lapirogue.com/

en/discover-la-pirogue/

la-pirogue-mauritius

NOVINKA

4,5TripAdvisor
3 040 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází na východním 

pobřeží ostrova Mauricius v oblasti Belle Mare.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

bufetová restaurace, 2 à la carte restaurace 

(restaurace Secrets Corner pouze pro dospělé 

osoby), 2 bary, bazén, jacuzzi, butik.

PLÁŽ Přímo u hotelu se nachází bílá písečná 

pláž s azurově modrým mořem. Lehátka 

a slunečníky jsou dostupné na pláži.

POKOJ DRS: klimatizace/WC (sprcha, vysoušeč 

vlasů), TV/sat., telefon, minibar, set na přípravu 

kávy a čaje, trezor a balkon nebo terasa s výhledem 

na moře. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kánoe, šlapadla, 

windsurfi ng, šnorchlování, aquaaerobik, fi tness, 

volejbal, stolní tenis. Za poplatek: potápění, 

rybaření, parasailing, půjčovna kol.

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba, DJ.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětský bazén.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, Diners Club.

Hotel Solana Beach cccc
MAURICIUS  BELLE MARE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  2× večeře formou menu v restauraci Pomelo 
a 1× v restauraci Secrets Corner (pouze pro 
dospělé osoby, při pobytu min. 6 nocí)

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

  Minibar (doplňován denně)

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Ylang nabízí masáže, relaxaci, 
kadeřnický salon, saunu a parní lázně

  Zdarma: sauna, parní lázeň 

  Za poplatek: masáže, terapie 

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

 DRS | DRX

HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Klidná lokalita

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.southerncrosshotels.mu/

wp-content/uploads/2014/05/Solana-

factsheet-ENGLISH-2014-2015.pdf

NOVINKA

4,5TripAdvisor
1073 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Na východním pobřeží ostrova v části Palmar.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, vyhřívaný 

bazén, jacuzzi, bufetová restaurace, 3 à la carte 

restaurace (kreolská, francouzská a mořské 

plody), bar, bar na pláži, konferenční místnost.

PLÁŽ 800 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRF: koupelna/WC (vana, sprcha, vysoušeč 

vlasů), klimatizace, ventilátor, trezor, kávovar, TV, 

minibar, výhled směrem k moři, stravování v hlavní 

restauraci Le Ferney nebo formou kreditu ve vybraných 

à la carte restauracích. DRS: viz DRF, prostornější, 

možnost stravování ve všech restauracích.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou bufetu nebo menu. Možnost dokoupení 

programu all inclusive nebo all inclusive plus.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní lyže, 

parasailing, kajaky, pádlování, projížďky na lodi 

s průhledným dnem, vybavení na šnorchlování, 

2 tenisové kurty, plážový volejbal, stolní tenis, 

aquaaerobik, fi tness. Za poplatek: motorizované 

sporty, parasailing, potápění, katamarán, rybaření, golf.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (3–12 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Maestro.

Hotel Maritim Crystals Beach Resort & Spa cccc
MAURICIUS  PALMAR – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
nebo menu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby

WELLNESS & SPA

  Wellness centrum po renovaci 

  Za poplatek: masáže a další procedury

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

 DRF

HHI | HH | HIi | Hi | H

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

 DRS

HHH | HHII | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Možnost rodinných pokojů

  Renovované spa centrum, fi tness 

a dětský klub

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.maritimcrystalsbeachhotel.mu

4,0TripAdvisor
917 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA V oblasti Le Morne na jihozápadě 

ostrova Mauricius. Hotel se nachází v komplexu 

spolu s hotelem RIU Creole cccc.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 1 bufetová 

restaurace, 4 à la carte restaurace (mezinárodní), 

5 barů (včetně plážového baru), 2 bazény, terasa 

na slunění, obchod se suvenýry. Některé služby klienti 

využívají v sousedním hotelu RIU Creole cccc.

PLÁŽ Privátní písečná pláž. Osušky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor, set na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, 

balkon nebo terasa. DRGV: viz DR, výhled do zahrady. 

DRSSS: viz DR, částečný výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis. Za poplatek: nemotorizované 

a motorizované vodní sporty, potápění.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel vhodný pro páry.

ZÁBAVA Diskotéka, karaoke, živá hudba.

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

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

Hotel RIU Le Morne cccc
MAURICIUS  LE MORNE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a oběd formou bufetu
  Večeře formou bufetu nebo menu
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
i zahraniční výroby (24 hodin denně)

  Snack (24 hodin denně)
  Minibar
  Windsurfi ng, kajaky, vybavení na šnorchlování, 
úvodní lekce potápění v bazénu

  Jacuzzi, hammam
  Diskotéka

WELLNESS & SPA

  Renova Spa nabízí salon krásy, kadeřníka, 
masáže, jacuzzi

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

 DR | DRGV

HH | H

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

 DRSSS

HHh | HH | H

H dospělá osoba

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Program all inclusive po celých

24 hodin denně

  Hotel pouze pro dospělé

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.riu.com/en/hotel/

mauritius-island/morne-brabant/

hotel-riu-le-morne/

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé

Transfer z letiště: cca 60 minut

4,0TripAdvisor
667 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA V oblasti Le Morne v jihozápadní 

části ostrova. Hotel je součástí komplexu 

s hotelem RIU Le Morne cccc.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 2 à la carte restaurace (mezinárodní), 

3 bary (bar u bazénu a na pláži), 2 bazény, 

terasa na slunění, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu.

POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

set na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, balkon 

nebo terasa. DRSSS: viz DRSS, prostornější.

FR: viz DRSS, oddělená ložnice, výhled do zahrady.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

plážový volejbal, windsurfi ng, kajaky, šnorchlování, 

úvodní lekce potápění. Za poplatek: motorizované 

vodní sporty, potápění.

ZÁBAVA Animační programy, diskotéka, živá hudba.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let).

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

cccc
MAURICIUS  LE MORNE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně a večeře formou bufetu

  Oběd formou bufetu nebo menu

  Snack (24 hodin denně)

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

  Diskotéka

WELLNESS & SPA

 Lázně, masáže, jacuzzi, kosmetický salon

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

 DRSS | DRSSS

HHh | HHi | HH | Hi | H

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

 FR

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  All inclusive hotel přímo u pláže

 Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.riu.com/en/hotel/

mauritius-island/morne-brabant/

hotel-riu-creole/

NOVINKA

4,0TripAdvisor
699 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel leží na západním pobřeží. 

Hlavní město Port Louis je vzdáleno 15 km 

a městečko Grand Baie 12 km.

VYBAVENÍ 3 restaurace (mauricijská, 

mezinárodní a mořské plody), bar, bazén.

PLÁŽ Menší písečná pláž přímo u hotelu.

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

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

na požádání), trezor, kávovar za poplatek, 

balkon nebo terasa. DRBF: viz DR, u pláže.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

hry, loďka s průhledným dnem, kajaky, deskové 

hry, šlapadla, vybavení na šnorchlování. 

Za poplatek: půjčovna kol, potápění, rybaření, skútry.

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, lekce vaření, 

1× týdně lekce vaření v místní rodině za poplatek.

ZÁBAVA Živá hudba a sega show 1× týdně.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

Hotel Récif Attitude cccd
MAURICIUS  POINT AUX BICHES – ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu v hlavní restauraci

  Oběd možný také v kiosku Taba–J

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj (16.00–18.00 hod.)

  Snacky

  20% sleva na mauricijskou masáž 
(09.00–14.00 hod., při pobytu min. 5 nocí)

  Plážový servis (pouze nápoje)

  Káva a čaj na pokoji

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozici malé wellness centrum 
s nabídkou masáží a hammam

  Zdarma: vstup do hammamu

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

 DR | DRBF

HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 80 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Butikový hotel pouze pro dospělé 

osoby starší 18 let

  Snadná dostupnost městečka 

Grand Baie

  Možnost programu all inclusive

  Hotel s přátelskou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.recif-hotel-mauritius.com

4,5TripAdvisor
1 403 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ U PLÁŽE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází u laguny Trou d’Eau 

Douce poblíž pravé rybářské vesničky. Centrum 

je vzdáleno cca 2 km, středisko Belle Mare 

10 km a hlavní město Port Louis 45 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, směnárna, 

2 restaurace, kiosek s občerstvením, bazén, butik.

PLÁŽ Menší písečná pláž přímo před hotelem, 

cca 200 m daleko je veřejná klidná písečná 

pláž. Hotel organizuje denně dopravu zdarma 

na nedaleký ostrov Ile aux Cerfs, kde se můžete 

těšit z koupání na panenské tropické pláži.

POKOJ DRBF: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 

vlasů), telefon, TV, minibar za poplatek, trezor, 

klimatizace, osušky na pláž, balkon nebo terasa. 

DRBFX: viz DRBF, prostornější, kávovar.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

stolní tenis, pétanque, stolní hry, šnorchlování, 

plavba člunem s průhledným dnem.

Za poplatek: vodní sporty na pláži (kitesurfi ng, vodní 

lyže, výlet katamaránem, potápění), rybolov, kulečník.

ZÁBAVA 1× týdně zábavný večer 

s tradičním mauricijským tancem sega.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách 

Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

Hotel Tropical Attitude ccc
MAURICIUS  TROU D’EAU DOUCE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu 

  Oběd formou à la carte 

  Večeře formou bufetu nebo menu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.30 hod.)

  Snack

  Odpolední káva, čaj (16.00–18.00 hod.)

  20% sleva na 1 mauricijskou masáž 
při pobytu min. 5 nocí (09.00–14.00 hod.)

  Možnost stravování ve vybraných restauracích 
v sesterských hotelech Attitude (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kosmetické ošetření 
obličeje a těla přírodními produkty 

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

 DRBF | DRBFX

HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Malý hotel po kompletní renovaci

  Pouze pro osoby starší 18 let

  Atmosféru hotelu dotváří kreolská 

architektura, které připomíná 

tradiční způsob ostrovního života

  Uprostřed krásné tropické zahrady 

s výhledem na modrou lagunu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotels-attitude.com

4,5TripAdvisor
1 529 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel s rozsáhlou zahradou leží v klidném 

prostředí několik minut chůze od vesnice, kde 

se nacházejí místní obchody a restaurace.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, 

konferenční sál, bazén, knihovna, butik.

PLÁŽ Hotel se nachází v zálivu 

přímo u krásné písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 

terasa. DRS: viz DR, prostornější. Na vyžádání 

rodinné pokoje a pokoje v bungalovech.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní sporty 

na pláži, tenisové kurty, šnorchlování, jízdy lodí 

s průhledným dnem, fi tness, volejbal, kajaky, vodní 

lyžování, windsurfi ng. Za poplatek: potápěčské 

centrum, golf, katamarán; ve vzdálenosti cca 

15 minut jízdy se nachází golfové hřiště.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Miniklub (4–11 let), hlídání 

dětí za poplatek, dětský bazén.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC.

Hotel Merville Beach ccc
MAURICIUS  GRAND BAIE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně a oběd formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo menu

  Snack

  Odpolední čaj (15.30–17.30 hod.)

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby, 
koktejly, víno

  Minibar (doplňován 1× denně)

  Strečink, sauna

  Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným dnem, 
šnorchlování, windsurfi ng, kajaky, šlapadla, 
fi tness, tenis, stolní tenis, plážový volejbal

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, procedury a terapie

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

 DR

HHI* | HH | H

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

 DRS

HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 (*18) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  V blízkosti vesničky Grand Baie

  Volitelný program all inclusive

  Vhodné pro rodiny i pro mladé

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mervillebeach.com

Při pobytu nad 7 nocí:

•   1× oběd zdarma (při rezervaci pobytu s polopenzí)

BONUS PRO KLIENTY CK FISCHER

4,5TripAdvisor
2 284 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel leží na východním pobřeží. Hlavní 

město je vzdáleno 35 km a městečko Flacq 10 km.

VYBAVENÍ Bufetová restaurace, restaurace 

à la carte, bar, 2 bazény, plážový servis, směnárna.

PLÁŽ Jedna z nejhezčích písečných pláží

Belle Mare leží přes silnici.

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

klimatizace, telefon, TV, minibar, trezor, kávovar, balkon 

nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější, má vždy

terasu a DVD přehrávač.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, 

pétanque, stolní tenis, stolní hry, plážový 

volejbal, loďka s průhledným dnem, vybavení 

na šnorchlování. Za poplatek: biliár, půjčovna 

kol, golf, potápění, kitesurfi ng, rybaření.

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, lekce vaření, 

1× týdně lekce vaření v místní rodině za poplatek.

ZÁBAVA Večerní zábava 3× týdně.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, Diners Club, MC.

Hotel Émeraude Beach Attitude ccc
MAURICIUS  FLACQ – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu (lobster menu a mořské plody 
za poplatek)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj (16.00–17.00 hod.)

  Snack

  Výběr nápojů z minibaru (voda, nealko, pivo)

  20% sleva na 1 mauricijskou masáž při pobytu 
min. 5 nocí (09.00–14.00 hod.)

  Projížďky loďkou s průhledným dnem 
(nutná rezervace)

WELLNESS & SPA

   Za poplatek: několik druhů masáží

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

 DR

HH | H

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

 DRS

HHH | HH | H

H dospělá osoba

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel nově pouze

pro osoby starší 18 let

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Ideální místo pro potápění

  All inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.emeraudebeach-hotel-

mauritius.com

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

4,0TripAdvisor
1 193 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Útulný hotelpo kompletní renovaci leží pouze 

1 km od vesničky Cap Malheureux a 4 km od vesničky 

Grand Baie. Hlavní město je vzdáleno 35 km.

VYBAVENÍ 2 restaurace, bar, 2 bazény, butik.

PLÁŽ Písečná pláž přes silnici.

POKOJ DRS: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 

vlasů), klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon, trezor, 

minibar, balkon nebo terasa. DRX: viz DRS, prostornější, 

DVD přehrávač. FRX: viz DRX, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt (míčky 

za poplatek), fi tness, stolní tenis, pétanque, stolní hry, 

loďka s průhledným dnem, kajaky, šlapadla, deskové hry.

Za poplatek: biliár, půjčovna kol, potápění, 

rybaření, motorizované vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, lekce vaření, 

1× týdně lekce vaření v místní rodině za poplatek.

ZÁBAVA Večerní zábava 4× týdně.

PRO DĚTI Miniklub (3–13 let). Hlídání dětí 

(na vyžádání). Dětské vozíky za kola za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu 

hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Maestro.

Hotel Coin de Mire Attitude ccc
MAURICIUS  CAP MALHEUREUX – SEVERNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu (lobster menu za příplatek)

  Oběd možný také v kiosku Taba–J

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–24.00 hod.)

  Výběr nápojů v minibaru

  Snack

  Odpolední káva, čaj (16.00–18.00 hod.)

  20% sleva na mauricijskou masáž při pobytu 
min. 5 nocí (09.00–14.00 hod.)

  Plážový servis (pouze nápoje)

  Káva a čaj na pokoji

WELLNESS & SPA

  Wellness centrum přímo v hotelu

  Za poplatek: různé druhy masáží

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

 DRS | DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 FRX

HHH | HHii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Po kompletní renovaci

  Výborný poměr kvality a ceny

  Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

  V blízkosti hotelu restaurace, 

obchody 

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.coindemire-hotel-

mauritius.com

4,0TripAdvisor
1 359 hodnotících

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Nově postavený aparthotel leží 

v severozápadní části ostrova v centru vesničky 

Trou aux Biches. Městečko Grand Baie 

je vzdáleno 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, 

bar, bazén, směnárna.

PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena 100 m od hotelu.

POKOJ ST: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 

vlasů), klimatizace, ventilátor, trezor, telefon, TV, 

obývací prostor kombinovaný s kuchyňským koutem, 

balkon nebo terasa. AP1: viz ST, navíc oddělená 

místnost. Minimální  obsazenost 3 osoby.

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. Možnost 

dokoupení snídaně nebo polopenze (snídaně 

formou bufetu, večeře formou menu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápění.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Aparthotel Be Cosy ccc
MAURICIUS  TROU AUX BICHES – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

STUDIO 
 ............................................................

 ST

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

APARTMÁN 
.....................................................

 AP1

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní apartmány a studia

  Možnost polopenze

  Přímo na písečné pláži

  V centru střediska (obchody, 

restaurace, turistické atrakce)

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.beapart.com

4,5TripAdvisor
283 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Na východním pobřeží ostrova 

v blízkosti vesničky Trou d’Eau Douce. 

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, 

bazén se sluneční terasou, obchod.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

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

klimatizace, telefon, trezor, TV, balkon nebo terasa.  

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

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šlapadla, 

kajaky, vybavení na šnorchlování, windsurfi ng.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

ZÁBAVA Živá hudba, DJ, taneční sega

show 1× týdně.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Silver Beach ccc
MAURICIUS  TROU D’EAU DOUCE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
nebo menu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Šlapadla, kajaky, vybavení na šnorchlování, 
windsurfi ng, stolní hry

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

 DR | DRSV

HHI | HH | HIi | Hi | H

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

 BG

HHH | HHI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  All inclusive v ceně

  Golfové hřiště cca 20 minut jízdy 

od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.silverbeach.mu

4,5TripAdvisor
805 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Na východním pobřeží ostrova v části Palmar. 

VYBAVENÍ Recepce, bazén, restaurace, bar.

PLÁŽ Úzká, dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRCL: koupelna/WC (sprcha), klimatizace, 

telefon, LCD TV, kávovar, trezor, balkon nebo 

terasa. DRS: viz DRCL, prostornější. Na vyžádání 

ubytování v pokoji de luxe pro rodiny 2 + 2 děti.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kánoe, vybavení 

na šnorchlování. Za poplatek: motorizované sporty, 

výlety lodí s průhledným dnem, rybaření, parasailing, 

procházky po podmořském dně, potápění, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (3–12 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby 

a ve veřejných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, 

Maestro, Diners Club, AMEX.

Hotel Le Surcouf ccc
MAURICIUS  PALMAR – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
nebo menu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Kánoe, vybavení na šnorchlování

WELLNESS & SPA

  Menší wellness centrum

  Za poplatek: masáže

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

 DRCL

HH | Hi | H

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

 DRS

HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Vhodné pro nenáročné klienty

  Hotel v koloniálním stylu

  Bohatá nabídka vodních sportů

 Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lesurcouf.mu

3,5TripAdvisor
300 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel má ideální polohu na severozápadě 

ostrova v oblasti Trou Aux Biches, pouhých 

20 km od hlavního města Port Louis a asi 

15 minut od městečka Grand Baie.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

bufetová restaurace, à la carte restaurace, 

bar, 2 bazény, terasa na slunění s lehátky, 

směnárna, minimarket, konferenční centrum.

PLÁŽ Písečná pláž Casuarina přístupná přes 

místní komunikaci se nachází přímo naproti hotelu. 

Další pláž Trou Aux Biches je v blízkosti hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: menší 

fi tness, stolní tenis. Za poplatek: vodní sporty 

na pláži, potápění, kulečník, půjčovna kol.

ZÁBAVA 1× týdně zábavný večer – sega show.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: v lobby 

a ve veřejných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Le Grand Bleu ccc
MAURICIUS  TROU AUX BICHES

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

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

 DR 

HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 70 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jednoduchý hotel pro nenáročné

  Možnost programu all inclusive

  Přímo naproti písečné pláži

  V blízkosti městečka Grand Baie

  Výhodná cenová nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.legrandbleuhotel.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
332 hodnotících
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Seychelské souostroví, které je právem 

považováno za jedno z nejromantičtějších míst 

Indického oceánu, leží východně od afrických 

břehů, severovýchodně od Madagaskaru a je 

tvořeno 115 ostrovy, které jsou rozptýleny 

v Indickém oceánu.

CHARAKTERISTIKA

Tento tropický ráj s palmami a tyrkysově modrým mořem nabízí romantická zákoutí 

i opuštěné pláže, zajímavou a jedinečnou faunu – například želvy obrovské dnes žijí již 

jen na Seychelách – či nepřeberné množství ptactva, které můžete pozorovat zejména 

na ostrově Cousin.

Teploty se po celý rok pohybují mezi příjemnými 25 °C a 32 °C, na Seychely tak můžete 

za teplem a sluncem cestovat po celý rok. Během května až září vane jihovýchodní 

monzun, který přináší suché a větrné počasí. 

Místní obyvatelé jsou velmi přátelští, vždy ochotní pomoci, spojuje je společný jazyk,  

kreolština, běžně se však dohovoříte anglicky a francouzsky.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Největším z ostrovů je Mahé s rozlohou 27 × 8 km a s pravděpodobně nejmenším 

hlavním městem na světě. Metropole pojmenovaná po britské panovnici Victorii se pyšní 

typickými trhy s rybami, zeleninou a květinami, botanickou zahradou s množstvím tro-

pických rostlin a doslova na každém kroku na vás dýchá příjemná atmosféra ospalého 

městečka. Mahé nabízí romantickou dovolenou na liduprázdných plážích, kouzlo vnitro-

zemí se zalesněnými horami či národního parku Morne Seychellois se stejnojmennou 

nejvyšší horou (905 m).

Přibližně 15 minut letu od Mahé je vzdálen druhý největší ostrov Seychel Praslin, jenž je 

ideálním místem pro ty, kteří si chtějí odpočinout od ruchu civilizace. Milovníci potápění 

si zde užijí pestrobarevné divadlo, které tvoří bohatá podmořská fl óra a fauna. Nejsou zde 

žádná rušná centra, pouze několik menších osad. V překrásném prostředí mezi plážemi 

a kopci ostrova se nachází 18jamkové golfové hřiště Lemuria Championship Course. 

Praslin je známý především palmami Coco de mer, které rostou v rezervaci Vallée de 

Mai (přírodní dědictví UNESCO) a jejichž ořechy připomínají ženský klín či pozadí, ale 

také krásnými plážemi, k nimž patří zejména Anse Lazio.

Za nejkrásnější ostrov Seychel je právem považován La Digue. Bizarní žulová skaliska 

obdivuhodných tvarů, palmové háje a teplé moře s čarovnými plážemi, jakou je Anse 

Source d’Argent, tvoří nádhernou kulisu. Na La Digue je možné vyrazit na výlet z půl 

hodiny vzdáleného Praslinu.

PRAKTICKÉ TIPY

Nejvíce suvenýrů je k sehnání v hlavním městě Victoria – potěšit sebe či své blízké 

můžete dárkem v podobě dřevěné želvy, výrobku ze dřeva či bambusu, batiky či nej-

známějšího suvenýru ze Seychel, kokosového ořechu Coco de mer, který je označen 

visačkou, jež je vyžadována při vývozu ze země. Ideálním prostředkem k poznávání ost-

rova je automobil, který si můžete pronajmout ještě před svým odletem z Prahy za zvý-

hodněnou cenu. Místní komunikace nejsou přeplněné, doprava je přehledná a prohlídku 

ostrova či výlet na některou z opuštěných pláží si tak můžete naplánovat zcela podle 

svých představ.

K nezapomenutelným zážitkům pro gurmány patří místní kuchyně, která v sobě nese 

kombinaci francouzských, indických, čínských i afrických prvků. Zejména různé pokrmy 

z karé či lahůdky z plodů moře lákají nejen na pohled, ale i vynikající chutí. 

Pokud chcete strávit dovolenou v romantickém prostředí opuštěného ostrova, vyberte 

si pobyt na některém z menších seychelských ostrůvků, například na St. Anne Resort, 

Silhouette či na St. Denis, kde můžete pozorovat pestrobarevný podmořský svět.

Smaragdy roztroušené v Indickém oceánuv

TO NEJLEPŠÍ ZE SEYCHEL

 Panenská příroda a žulová skaliska

 Perfektní podmínky pro potápění

 Nedotčené pláže patřící mezi nejkrásnější na světě
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

MAHÉ  Národní park Morne Seychellois. MAHÉ  Eden Island – marina. 
POTÁPĚNÍ  Pestrobarevný podmořský svět. COCO DE MER  Kokosová palma 
ve Vallée de Mai. OSTROV LA DIGUE  Žulová skaliska, panenská příroda a pláže 
patřící mezi nejkrásnější na světě. 

S
e
yc
h
e
ly

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 30 31 31 32 31 29 28 29 29 30 30 30

TEPLOTA VODY (°C) 29 29 29 30 30 28 27 28 28 29 29 29
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Svatba v srdci Indického oceánu



77

S
E

Y
C

H
E

LY

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Seychelské ostrovy hýčkají své návštěvníky 

nádherou přírody i naprostým komfortem svých 

hotelů. Stejně dokonalé místo pro svatební den je 

málokde na světě.

Inspirujte se našimi svatebními balíčky a vstupte do manželství na některé z nejkrás-

nějších pláží světa. Vydejte se na Seychely a vychutnejte si některou z fantastických 

pláží ostrova Mahé, obdivujte koloniální krásu hlavního města Victoria nebo přírodní divy 

ostrova La Digue. Poznejte všechna lákadla Seychel, která hravě předčí vaše představy 

o pohádkové svatební dovolené. 

PROČ MÍT SVATBU A LÍBÁNKY NA SEYCHELÁCH?

Svatební den by měl být perfektní už proto, že je jen jednou za život. A co by mohlo 

být lepší než stvrdit sňatek přímo v ráji? Seychelské ostrovy překonají vaše očekávání 

v každém směru. Představte si nejkrásnější místo na světě a výsledek se nebude rovnat 

skutečnosti ani zdaleka. Každý z ostrovů nabízí jiná lákadla, na vás je vybrat si pro svou 

svatbu ten nejpřitažlivější. Například Mahé, největší z ostrovů, je ideální pro poznávání 

tropických krás. Praslin je jako stvořený pro romantické procházky podél pobřeží a gol-

fové zážitky. Až kýčovitě úchvatný je La Digue, jehož pobřeží lemují panenské bílé pláže 

s žulovými balvany. Absolutní soukromí vás čeká na mikroostrůvku Silhouette, a pokud 

jste si zamilovali krásy podmořského světa, uneseni budete například z Denis Islandu, 

zdejší život pod hladinou moře je přinejmenším fascinující.

EXKLUZIVNÍ HOTELY S ROMANTICKÝM ZÁZEMÍM 

U PANENSKÝCH PLÁŽÍ

Každý pár hledá trochu jinou exotickou svatbu a samozřejmě i jiné hotelové zázemí. 

U nás najdete luxusní wellness hotely vysoké kategorie, exkluzivní privátní vily s vlastními 

bazény či komfortní resorty v ústraní, zasazené do tropických zahrad. S nabídkou mys-

líme samozřejmě také na rodiny s dětmi.

SVATEBNÍ DEN JEN PRO VÁS 

Ve váš svatební den bude vše připraveno jen a pouze pro vás. Vy si sami vyberete místo 

obřadu, ať už to bude v altánku, přímo na pláži, nebo třeba na palubě lodi při plavbě 

vodami Indického oceánu. Obřad je možné zajistit zpravidla v termínech od pondělí 

do pátku. V každém hotelu můžete využít služeb kadeřníka, vizážisty a fotografa nebo si 

objednat květiny a svatební výzdobu, hudební doprovod, svatební dort či speciální menu 

v restauraci. Svatba probíhá v anglickém jazyce, obřad je stvrzen výměnou prstýnků, 

polibkem a podpisem patřičných dokumentů. Po přípitku následuje focení na pláži.

Jsme samozřejmě připraveni vám pomoci se svatebními formalitami, přípravou svatby 

a její organizací, vyřízením poplatků, zasláním oddacího listu, legalizací svatby v Česku 

nebo na Slovensku a dalšími náležitostmi.

OBJEDNÁVKY A REZERVACE

  Přesnou cenovou kalkulaci svatebních balíčků na Seychelách 
obdržíte na základě svých požadavků a přání u našich prodejců. 
Více informací a konkrétní nabídky najdete na webových stránkách 
www.fi scher.cz nebo kontaktujte naši infolinku 800 12 10 10.
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Z Mauricia na Seychely, Madagaskar a Réunion
SEYCHELY, MAURICIUS, RÉUNION A MADAGASKAR

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Port Louis (Mauricius) – Přílet, ubytování 

v hotelu cccc. Mauricius je jedním z nejkrásnějších 

míst Indického oceánu. Místní exotická příroda 

a slunečné počasí během celého roku z Mauricia 

dělají tropický ráj s nezapomenutelnou atmosférou. 

Dlouhé písečné pláže na pobřeží tyrkysového moře 

se táhnou po celém obvodu ostrova a jen pár metrů 

od pobřeží lze pod hladinou moře spatřit neuvěřitelné 

korálové útesy s bohatým podmořským životem.

3. DEN Port Louis (Mauricius) – Nalodění.

4.–5. DEN Na moři.

6. DEN Port Victoria, Mahé (Seychely) – Na Mahé, 

největším a hlavním ostrově Seychel, loď kotví 2 noci, 

a tak se tu zdržíme necelé 3 dny. Zde můžete relaxovat 

na pláži, vydat se na plavbu katamaránem nebo na výlet 

do Victorie, jednoho z nejmenších hlavních měst světa.

7. DEN Port Victoria, Mahé (Seychely).

8. DEN Port Victoria, Mahé (Seychely).

9. DEN Na moři.

10. DEN Nosy Be (Madagaskar) – Tajuplný ostrovní 

stát Madagaskar se díky své izolovanosti liší od ostatních 

států Afriky a naleznete zde jedinečnou fl óru a faunu, mj. 

přes padesát druhů lemurů a majestátní baobaby. Jedna ze 

zastávek na Madagaskaru je na vulkanickém ostrově vůní 

Nosy Be. Z druhého největšího přírodního zálivu na světě 

Diego Suarez se můžete vydat na výlet džípem do džungle 

národního parku Amber Mountain za lemury a chameleony. 

V přístavu Tamatave se lze nalodit na tradiční motorovou 

loď a poznávat místní život podél sítě kanálů Panganales.

11. DEN Antsiranana/Diego Suarez (Madagaskar).

12. DEN Na moři.

13. DEN Tamatave (Madagaskar).

14. DEN St. Denis (Réunion) – Ostrov Réunion, 

zámořský region Francie, je také znám jako perla 

Indického oceánu. Na tomto sopečném ostrově věčného 

léta můžete obdivovat divoké orchideje v horách 

pokrytých džunglí nebo pláže s bílým i černým sopečným 

pískem. Největším lákadlem ostrova je ovšem aktivní 

vulkán Piton de la Fournaise, který nabízí možnost 

spatřit skutečnou sopečnou erupci na vlastní oči.

15. DEN St. Denis (Réunion).

16. DEN Port Louis (Mauricius) – nocleh na lodi.

17. DEN Port Louis (Mauricius) – Vylodění, 

odlet do Prahy ve večerních hodinách.

18. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu z Prahy a zpět, 

transfer 1 noc před plavbou ve cccc hotelu s all 

inclusive, ubytování na lodi v kajutě vybrané kategorie, 

plnou penzi, služby osobního kajutového stewarda, služby 

osobního číšníka a jeho pomocníků při servírované večeři, 

vodu, čaj, kávu z automatů v samoobslužné restauraci 

u snídaně a v době odpolední svačiny, volné využití 

prostor a vybavení lodi ke sportu a odpočinku přes den 

– bazén s lehátky a plážovými osuškami, vířivky, saunu, 

joggingovou dráhu, fi tness centrum, bary a salonky, 

knihovnu, nabídku denního programu – hry, kvízy, turnaje, 

karaoke, bingo, aerobik, taneční kurzy, večerní zábavu, 

hudbu a show na lodi, noviny s denním programem 

ve vybraném komunikačním jazyce (AJ, NJ, IJ, FJ, ŠJ), 

portýrské služby při nalodění a vylodění, přístavní poplatky

CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety v přístavech – 

aktuální nabídku zašleme na vyžádání, nápoje (v ceně 

jsou pouze nápoje z nápojových automatů na horní palubě 

u snídaně a v době odpolední svačiny), cestovní pojištění 

a pojištění storna zájezdu, telefon a internet, servisní 

poplatek splatný na lodi (140 EUR/os. od 14 let, děti 

4–13 let platí 50 %), příplatek za využití 2lůžkové kajuty 

jednou osobou (na vyžádání), osobní výdaje na lodi (kasino, 

duty free shopy, fotoslužby atd.), osobní a nadstandardní 

služby, např. lázeňské procedury, masáže, kadeřnické 

služby, čištění a žehlení oděvů, zdravotnické služby

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Plavba na luxusní lodi Costa 

NeoRiviera

  Nejkrásnější místa Indického 

oceánu 

  Několikadenní pobyty v přístavech

  Bohatý animační a noční program

  Výběr z mnoha restaurací a barů 

PŘÍRODA

St. Denis

Diego Suarez

Nosy Be

Tamatave

Victoria

Port Louis

NOVINKA
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CENA OD: 49 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 18/16

6. 1. | 20. 1. | 3. 2. | 17. 2. 2018 od 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz
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Pobytové oblasti

Pobyt na mikroostrovech doporučujeme cestovatelům toužícím po klidné dovolené v sou-

kromí a nedotčené přírodě. Bird Island je nejsevernějším ostrovem Seychel s početnou 

ptačí kolonií, želvami obrovskými, 5 km dlouhými písčitými plážemi obepínajícími ostrov 

a také vhodným místem pro vyznavače ekologické dovolené. Ostrov Silhouette je třetím 

největším obydleným ostrovem Seychel s hotely různých kategorií a bohatou nabídkou 

vodních sportů. Na své si zde přijdou milovníci přírody i historie. Na ostrově se nachází 

pozůstatky po francouzských i arabských předcích a v nejvyšších polohách lze spatřit 

výjimečný mlžný les. 

Na Bird Island je možné se dopravit pouze letecky, na Silhouette i lodí.  

1   Hotel Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc str. 84 

2   Hotel Bird Island Lodge ccd str. 86

Doba transferu z letiště cca 10–45 minut

11

Mikroostrovy

Mahé je hlavním a největším ostrovem Seychel a díky mezinárodnímu letišti i vstupní bra-

nou do celého souostroví. Na ostatní ostrovy je možné z Mahé pokračovat vodní dopra-

vou, na některé pak i letecky. Ostrov je 27 km dlouhý a 8 km široký. Hlavní město Victoria 

je vzdáleno asi 10 km od letiště a je nejmenším hlavním městem na světě. Metropole, 

pojmenovaná po britské panovnici Victorii, se pyšní typickými trhy se zeleninou, květi-

nami a rybami a botanickou zahradou s množstvím tropických rostlin. Za symbol Vic-

torie je považována hodinová věž, která je zmenšeninou londýnského Big Benu. Pobřeží 

ostrova je lemováno bílými písečnými plážemi, některé z nich jsou obklopeny žulovými 

balvany. Nejznámější pláž Beau Vallon se táhne v délce 3 km a je živou turistickou loka-

litou s množstvím hotelů a restaurací. Vnitrozemí ostrova je tvořeno deštným pralesem 

a horami sahajícími až do výšky přes 900 m n. m.

1   Hotel Le Méridien Fischerman’s Cove ccccc str. 90

2   Hotel The H Resort Beau Vallon Beach ccccc str. 92

3   Hotel Savoy Resort & Spa ccccd str. 96

4   Hotel Carana Beach cccc str. 98

5   Hotel Coral Strand Smart Choice cccd str. 99

6 Hotel Berjaya Beau Vallon Bay cccd str. 100

7   Hotel Hilton Seychelles Northolme 

Resort & Spa ccccc str. 88

8   Hotel Constance Ephelia Resort cccc/ccccc str. 93

9   Hotel Avani Seychelles Barbarons Resort cccc str. 97

q   Hotel Kempinski Seychelles Resort ccccd str. 95

w   Hotel Eden Bleu Hotel ccccd str. 94

Doba transferu z letiště cca 30–40 minut

88

Mahé

99

22

qq

~~

11až77

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav  Letiště  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

ww
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Praslin je druhý největší ostrov Seychel vzdálený přibližně patnáct minut letu od Mahé. 

Je ideálním místem pro ty, kteří si chtějí odpočinout od ruchu civilizace. Milovníci potá-

pění si zde užijí pestrobarevné divadlo, které tvoří bohatá podmořská fl óra a fauna. 

Nejsou zde žádná rušná centra, pouze několik menších osad. V překrásném prostředí 

mezi plážemi a kopci ostrova se nachází 18jamkové golfové hřiště Lemuria Champi-

onship Course. Praslin je známý především palmami Coco de mer s erotickými ořechy 

ve Vallée de Mai a krásnými plážemi, k nimž patří zejména Anse Lazio.

1   Hotel Raffl es Praslin ccccc str. 102

2   Hotel Constance Lémuria Resort ccccc str. 104

3   Hotel Dhevatara Beach cccc str. 105

4   Hotel Indian Ocean Lodge cccd str. 107

5   Hotel Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc str. 106

6   Hotel Colibri Guesthouse cc str. 108

7   Hotel Les Lauriers Eco cc str. 108

Pobytové oblasti

11

22

Doba transferu z letiště cca 5–45 minut

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav  Letiště  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

La Digue je právem považován za nejkrásnější ostrov Seychel. Bizarní žulová skaliska 

obdivuhodných tvarů, palmové háje a teplé moře s čarovnými plážemi, jako je Anse 

Source d’Argent, tvoří nádhernou kulisu. Na La Digue je možné si udělat výlet i z půl 

hodiny vzdáleného Praslinu.

8   Hotel Patatran Village ccc str. 113

9   Hotel Le Domaine de L’Orangeraie ccccd str. 110

q   Hotel Oceane Self Catering ccd str. 115

w   Hotel Chateau St. Cloud ccc str. 114

e   Hotel Cabanes Des Anges ccd str. 115

r   Hotel La Digue Island Lodge cccc str. 112

33

55

44

66

77

99

rr
wwee

qq

88
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Seychely a Mauricius
SEYCHELY A MAURICIUS

CENA OD: 87 990 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 23 000 Kč 

all inclusive v hotelu Maritim Crystals Beach 

Resort & Spa cccc 5 990 Kč

polopenze v hotelu Kempinski Seychelles 

Resort ccccd 18 890 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 87 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Seychely

Mauricius

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Mauricius ccc Mauricius cccc
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Mikroostrovy
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POLOHA V klidném prostředí na ostrově 

Silhouette, který je vzdálen cca 40 minut 

člunem od hlavního ostrova Mahé. Za příplatek 

transfer helikoptérou (cca 15 minut letu).

VYBAVENÍ Recepce, 7 restaurací (italská, japonská, 

s mořskými plody, pizzerie atd.), knihovna, malé 

muzeum ostrova Silhouette, obchod se suvenýry. 

K dalšímu vybavení resortu patří 3 bary a bazén.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u 2,5 km 

dlouhé krásné pláže s bílým pískem.

POKOJ VI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

minibar, telefon, venkovní sprcha, plazmová TV/sat., 

DVD, trezor, kávovar, klimatizace a zahrada.

VIBF: viz VI, u pláže (za příplatek).

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu v restauraci Dauban Café. V ostatních 

à la carte restauracích výběr z menu. Restaurace 

Teppanyaki za příplatek, platba přímo v hotelu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

nemotorizované vodní sporty, tenisový kurt.

Za poplatek: potápění, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

Hotel Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc
SEYCHELY  SILHOUETTE – LA BAIE DE SIPAY

WELLNESS & SPA

  Spa v kreolském stylu

  Za poplatek: masáže a terapie

VILA 
 .........................................................

 VI | VIBF

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel 

  Klidná dovolená vhodná pro 

novomanžele

  Jeden z nejvíce nedotčených 

ostrovů na Seychelách

  Možnost procházek po ostrově 

s průvodcem

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hiltonseychelleslabriz.com
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4,5TripAdvisor
2 102 hodnotících
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Hotel Bird Island Lodge ccd
SEYCHELY  BIRD ISLAND

POLOHA Hotel se nachází na stejnojmenném 

privátním ostrově, který je přírodní rezervací 

a nejsevernějším ostrovem Seychel ležícím 

přibližně 100 km východně od ostrova Mahé. 

Vnitrostátní let sem trvá asi 30 minut.

VYBAVENÍ Recepce, 24 bungalovů zasazených mezi 

kokosové palmy, restaurace, bar, knihovna, obchod.

PLÁŽ Hotel leží přímo u pláže, na ostrově 

jich je celkem 7 a dohromady čítají 5 km.

POKOJ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

moskytiéra, stropní ventilátor, trezor, prostorná terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, obědy a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kulečník, 

organizované procházky po ostrově, 

šnorchlování. Za poplatek: kajaky, 

rybaření, pozorování velryb a delfínů.

ZVLÁŠTNOSTI V souladu s ekologickým 

konceptem hotelu není na ostrově žádný 

bazén, v pokojích nenaleznete televizi, telefon 

ani minibar. Většina podávané stravy pochází 

z malých farem roztroušených po ostrově.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccd
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích. 

Za poplatek: připojení k internetu na recepci.

PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.

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

 BG

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nedotčené pláže a čisté tyrkysové 

moře

  Želvy obrovské a ptačí kolonie

  Vhodné pro klidnou dovolenou 

a nenáročné klienty

  Dokonalé splynutí s přírodou 

v ekologickém prostředí ostrova 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.birdislandseychelles.com

4,5TripAdvisor
309 hodnotících
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Mahé
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POLOHA Menší resort, obklopený zelení, leží 

v kopcovité krajině na severozápadním pobřeží 

ostrova Mahé poblíž zátoky Beau Vallon s výhledem 

na ostrov Silhouette. Od hlavního města Victoria 

je vzdálen cca 7 km, od letiště 16 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

bar, bazén, obchod se suvenýry, směnárna, 

konferenční místnost, pokojová služba za poplatek.

PLÁŽ Několik menších písečných pláží 

obklopených kameny přímo u hotelu. K dispozici 

lehátka. Doporučujeme boty do vody. Možnost 

kyvadlové dopravy na další písečné pláže.

POKOJ VI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan, 

pantofl e), klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV/sat.,

telefon, DVD přehrávač, minibar, set pro přípravu 

kávy a čaje, trezor, obývací část, balkon, vířivka. 

Pokoje jsou umístěny ve dvoupodlažních vilách 

v tropickém lesním porostu s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: kulečník, šnorchlování, potápění, 

vodní sporty, projížďky lodí, rybaření.

ZVLÁŠTNOSTI Restaurace Hilltop s panoramatickým 

výhledem na oceán pořádá pravidelně tematické večeře.

ZÁBAVA Příležitostné kreolské večery a živá hudba.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel je ve svahu, 

nedoporučujeme osobám se sníženou pohyblivostí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa ccccc
SEYCHELY  MAHÉ

WELLNESS & SPA

  Eforea spa & wellness centrum

  Za poplatek: různé druhy masáží 
a profesionálních kosmetických procedur, 
sauna, pára

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHh | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 35 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Komfortní ubytování ve vilách 

s moderním vybavením

  Bohatá nabídka sportovních aktivit

  Klidná dovolená

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www3.hilton.com

NOVINKA
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4,5TripAdvisor
1 049 hodnotících
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POLOHA Resort známého hotelového řetězce 

leží v zálivu Beau Vallon v severní části ostrova 

Mahé s výhledem na ostrov Silhouette. Vzdálenost 

z hlavního města Victoria 25 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, butik, bazén, 

2 restaurace (1 à la carte), restaurace na pláži, 2 bary.

PLÁŽ Krásná písečná pláž se nachází přímo u hotelu.

POKOJ DRSVS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

a balkon nebo terasa s výhledem na moře.

SUFGV: viz DRSVS, navíc obývací část.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 

vodní sporty (kánoe, šnorchlování), tenis, fi tness. 

Za poplatek: motorizované sporty, potápění, golf.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Le Méridien Fisherman’s Cove ccccc
SEYCHELY  MAHÉ – BEAU VALLON

WELLNESS & SPA

  Zen spa

  Za poplatek: různé druhy masáží, terapií, 
aromaterapií, salon krásy, parní lázeň

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

 DRSVS

Hhi* | HH | Hi | H

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

 SUFGV

HHHI* | HHH | HHII | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 (*2) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Pro náročné

  Hotel známého řetězce Le Méridien

  Vynikající kuchyně

  Bazén infi nity

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lemeridienfi shermanscove.com
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4,0TripAdvisor
905 hodnotících
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Hotel The H Resort Beau Vallon Beach ccccc
SEYCHELY  MAHÉ – BEAU VALLON

POLOHA Butikový hotel se rozprostírá na severu 

ostrova Mahé v zálivu Beau Vallon, z jedné strany 

obklopeném 3 km dlouhou písečnou pláží a tyrkysovým 

mořem, ze strany druhé zelení. Od hlavního města 

Victoria je vzdálen pouhých 15 minut cesty autem.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 

(1 hlavní bufetová, 4 à la carte – mezinárodní, japonská, 

mořské plody a gril, restaurace na pláži), 2 bary, 

konferenční místnost, butiky, směnárna, prádelna, 

čistírna, infi nity bazén, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž táhnoucí se podél celého resortu.

POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, LCD TV/sat., 

minibar, set pro přípravu kávy a čaje, trezor, balkon 

nebo terasa. Na vyžádání možnost propojených pokojů 

a ubytování ve vilách u pláže s vlastním bazénem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

jóga, tenisový kurt, plážový volejbal, pétanque, 

stolní tenis, obří šachy, šnorchlování, kajaky. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Možnost romantické večeře 

pod noční hvězdnou oblohou v restauraci 

TÊTE-À-TÊTE. (Konzultace menu a průběhu 

večeře s kuchařem a vedením hotelu.)

ZÁBAVA Živá kubánská hudba 

v restauraci Trader Vic’s Seychelles.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětský bazén.

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

PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Luxusní spa centrum Sesel (kreolské jméno pro 
Seychely).

  Za poplatek: 7 léčebných a masážních salonků, 
Vichy hydroterapie, salon krásy s kadeřnictvím 
a další procedury 

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

 JS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu 

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Elegantní butikový hotel kombinující 

prvky luxusu a seychelské historie

  Klidná lokalita v přímé blízkosti 

národního parku Morne Seychelles

  Vynikající kreolská a mezinárodní 

kuchyně

  Hotel vhodný i pro páry

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.h-hotel.com/seychelles

4,5TripAdvisor
521 hodnotících
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POLOHA Resort známého řetězce Constance 

leží na hlavním ostrově Mahé a nabízí nádherný 

výhled na národní park Port Launay.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 

(2 bufetové a 3 à la carte – gril, asijská, 

kreolská), 5 barů (u bazénu, na pláži), 4 bazény, 

butiky, konferenční místnost, internet.

PLÁŽ Dvě písečné pláže leží přímo u hotelu.

POKOJ DRTRO: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 

vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV/sat., 

telefon, minibar, set pro přípravu kávy a čaje, balkon 

nebo terasa. JS: viz DRTRO, prostornější s obývací 

částí, trezor, v koupelně navíc vana. VIBF: viz 

JS, první řada u pláže, privátní bazén a oddělené 

ložnice. Rodinné vily a spa vily na vyžádání. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis 

(kromě vybavení), squash, nemotorizované vodní 

sporty (šlapadla, katamarán, windsurfi ng, kajaky).

Za poplatek: rybaření, potápění, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), 

dětská jídla v restauracích.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc/ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Constance Ephelia Resort cccc/c ccccc//
SEYCHELY  MAHÉ – PORT LAUNAY

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Constance o rozloze 7 000 m2

  Za poplatek: Masáže, terapie, procedury, sauna, 
jacuzzi, kadeřnictví, manikúra a jóga pavilon 

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

 DRTRO

HH | H

VILA 
 ...............................................................

 VIBF

HH | H

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

 JS

HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Dvě písečné pláže přímo u hotelu

  Možnost ubytování v luxusních 

vilách

  Vhodné na šnorchlování

  Lezecké stěny, výlety katamaránem

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.constancehotels.com

4,5TripAdvisor
3 320 hodnotících
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POLOHA Hotel se nachází v přístavu na ostrůvku 

Eden, ležícím při březích ostrova Mahé, s nímž je 

propojen mostem. Od letiště je hotel vzdálen pouhých 

6 km, do hlavního seychelského města Victoria se 

dostanete za cca 15 minut jízdy autem. Pár minut 

pěšky od hotelu leží nákupní centrum Eden Plaza.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

restaurace, bar, bazén s lehátky a slunečníky, 

směnárna, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel nemá vlastní pláž. Denně zdarma 

kyvadlová doprava na některé z nejkrásnějších 

pláží ostrova Mahé, např. na 3 km dlouhou Beau 

Vallon (8,5 km od hotelu) a Anse Royale.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV/sat., 

minibar, telefon, trezor, kávovar Nespresso, balkon. 

SU: viz DRX, prostornější, přistýlky formou rozkládací 

pohovky. Na vyžádání možnost propojených pokojů.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou menu. Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: šnorchlování, 

potápění, rybaření, vodní sporty.

ZÁBAVA Kasino.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Eden Bleu Hotel ccccd
SEYCHELY  MAHÉ

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

 DRX

HH | Hi | H

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

 SU

HHh | HHii | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 8,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu 

Transfer z letiště: cca 10 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Výhodná poloha v blízkosti letiště 

a hlavního města

  V dosahu restaurací, obchodů, 

sportovních a kulturních aktivit

  Ideální výchozí bod pro výlety 

po Seychelských ostrovech

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.edenbleu.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
264 hodnotících
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POLOHA Hotel leží v jižní části ostrova Mahé v zálivu 

Baie Lazare. Hlavní město Victoria 40 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, rozlehlý bazén, 

konferenční místnost, 2 restaurace (Café Lazare 

a L’Indochine), bar na pláži a bar v lounge.

PLÁŽ Nádherná písečná pláž se 

nachází přímo u hotelu.

POKOJ DRHIL: koupelna (sprcha), WC, 

klimatizace, TV/sat., lednice, trezor, kávovar, 

obývací část a balkon nebo terasa s výhledem 

do zahrady, umístěné ve svahu. Na vyžádání pokoje

s výhledem na moře a víceložnicové suite.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu v Café 

Lazare. Klienti mohou večeřet za doplatek i v restauraci 

L’Indochine (obdrží 50% slevu na jídlo kromě nápojů). 

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenis, nemotorizované vodní sporty (katamarán, 

šnorchlování, šlapadla), volejbal, badminton.

Za poplatek: motorizované sporty, 

rybaření, potápění, půjčovna kol.

ZÁBAVA Casino Paradiso

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Kempinski Seychelles Resort ccccd
SEYCHELY  MAHÉ – BAIE LAZARE

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s širokou nabídkou

  Za poplatek: masáže, kosmetické služby, 
manikúra, pedikúra

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

 DRHIL

HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u dlouhé písečné pláže

  Vhodné i pro rodiny s dětmi

  Luxusní spa centrum v resortu

  Kulinářské speciality

  Rozlehlý venkovní bazén

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kempinski.com

4,5TripAdvisor
1 322 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Leží v severní části ostrova Mahé.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 

bufetová restaurace, à la carte restaurace, 

bar na pláži, bazén, butik.

PLÁŽ Přímo na písečné pláži Beau Vallon Bay. 

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

vlasů), individuální klimatizace, trezor, telefon, kávovar, 

LCD TV/sat., minibar, balkon nebo terasa s výhledem 

na hory. DRGV: viz DR, výhled do zahrady.

DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. 

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šachy, 

deskové hry. Za poplatek: tenis, potápění vodní sporty. 

ZÁBAVA Živá hudba. 

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Savoy Resort & Spa ccccd
SEYCHELY  BEAU VALLON BAY – OSTROV MAHÉ

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozici rozsáhlé centrum krásy 
a relaxační centrum

  Za poplatek: různé druhy procedur a masáží, 
jóga, pilates pavilon

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRGV | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Prostorné pokoje

  Rozsáhlé spa centrum

  Možnost propojených pokojů

pro rodiny s dětmi

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.savoy.sc

4,0TripAdvisor
663 hodnotících
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Hotel Avani Seychelles Barbarons Resort cccc
SEYCHELY  MAHÉ – GRAND ANSE

POLOHA Hotel se nachází na východním pobřeží 

hlavního ostrova Mahé v blízkosti pláží Barbarons 

a Grand Anse. Od vesničky Grand Anse ho dělí pouhé 

3 km, do hlavního města Victora trvá cesta asi 30 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 124 pokojů, 

2 restaurace (bufetová Elements, à la carte 

Tamarind), 2 bary, konferenční místnost, prádelna, 

čistírna, obchod, bazén, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže. 

Další pláž je vzdálena cca 1,5 km.

POKOJ DRBF: koupelna/WC, klimatizace, LCD 

TV/sat., DVD přehrávač, telefon, trezor, set pro 

přípravu kávy a čaje, minibar, balkon nebo terasa. 

V blízkosti pláže a spa centra. DRGV: viz DRBF, 

výhled do zahrady. DRSV: viz DRBF, výhled na moře. 

Na vyžádání možnost propojených pokojů. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové 

kurty (včetně vybavení), fi tness, jóga, 

šnorchlování, výlet loďkou s proskleným dnem. 

Za poplatek: soukromé lekce jógy, potápění.

ZVLÁŠTNOSTI Lekce vaření – 

kreolská a thajská kuchyně.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), dětský bazén, 

hlídání dětí za poplatek.

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

Za poplatek: vysokorychlostní WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum zaujímá 900 m2

  Za poplatek:  bohatá nabídka procedur 
a relaxačních programů, různé druhy masáží 
včetně tureckých masáží hammam, zábaly, 
manikúra, pedikúra, k dispozici je jacuzzi 
a několik salonků

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........

 DRBF | DRGV | DRSV

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel kombinuje evropské 

a asijské prvky

  Moderní a vzdušné pokoje

  Plně vybavené spa centrum

  Vhodné i pro páry a novomanžele

  Možnost romantické večeře na pláži

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.minorhotels.com

4,0TripAdvisor
1 054 hodnotících
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Hotel Carana Beach cccc
SEYCHELY  MAHÉ

POLOHA Hotel je zasazen do bujné vegetace 

na severovýchodním pobřeží ostrova Mahé. Hlavní město 

Victoria je vzdáleno asi 15–20 minut cesty autem.

VYBAVENÍ Recepce, hlavní restaurace 

Lorizon, bar, plážový bar, bazén.

PLÁŽ Dvě písečné pláže přímo u hotelu. 

Menší, v popředí resortu, je přístupná 

po schodech a obklopena kameny.

POKOJ DROCT: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, LED 

TV/sat., trezor, minibar, set pro přípravu kávy 

a čaje, balkon nebo terasa. DROPC: viz DROCT, 

privátní infi nity bazén, kávovar Nespresso.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou 

bufetu, večeře formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šnorchlování, 

fi tness. Za poplatek: potápění, rybaření.

ZVLÁŠTNOSTI Menu inspirováno 

rodinnou farmou majitele hotelu.

PRO DĚTI Hlídání dětí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum umístěné v klidné části resortu

  Za poplatek: relaxační a terapeutické procedury 
a masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DROCT | DROPC

HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jedinečný butikový hotel otevřený 

v roce 2016 

  Moderní vybavení v souladu 

s ostrovní architekturou 

  Klidná dovolená 

  Vhodné i pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.caranabeach.com

4,5TripAdvisor
124 hodnotících
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POLOHA Nedávno zrekonstruovaný hotel 

leží v zálivu Beau Vallon ve vzdálenosti 

cca 5 km od hlavního města Victoria.

VYBAVENÍ Recepce, 2 bazény, 2 restaurace, 

bar, butik, knihovna a 2 konferenční místnosti.

PLÁŽ Hotel leží přímo u dlouhé písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, trezor, lednička, kávovar, TV/sat., 

balkon s výhledem na hory. SUX: viz DR, prostornější. 

Na vyžádání pokoje s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 

vodní sporty (windsurfi ng, katamarán, vybavení

na šnorchlování). Za poplatek: motorizované

vodní sporty.

ZÁBAVA Hudební večery. 

PRO DĚTI Dětský bazén, možnost 

hlídání dětí za poplatek. 

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Coral Strand Smart Choice cccd
SEYCHELY  MAHÉ – BEAU VALLON

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

 DR

Hhi* | HH | Hi | H

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

 SUX

HHhi* | HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 (*2) let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní ubytování

  Přímo u písečné pláže Beau Vallon

  Vhodné jak pro páry, 

tak pro rodiny s dětmi

  Obchody, trhy a noční kluby 

v docházkové vzdálenosti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.coralstrand.com

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: rozsáhlá nabídka procedur 
a masáží, soukromé lekce jógy pro začátečníky

4,0TripAdvisor
1 654 hodnotících
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POLOHA Hotel střední kategorie se nachází 

na severozápadě hlavního ostrova a je zasazen 

do tropické zahrady. V blízkosti hotelu je 

centrum, kde najdete několik obchodů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 

(z toho 2 à la carte – italská a čínská), bar, bar 

u bazénu a v kasinu, 2 konferenční místnosti, 

směnárna, business centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Dlouhá a velmi pěkná písečná 

pláž leží přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha), klimatizace, 

minibar, telefon, TV/sat., kávovar za poplatek a trezor. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé 

fi tness, nemotorizované vodní sporty.

Za poplatek: motorizované sporty, potápění. 

ZÁBAVA Kasíno, večerní zábavné programy.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Berjaya Beau Vallon Bay cccd
SEYCHELY  MAHÉ – BEAU VALLON

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže a terapie

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

 DR

HHH | HHI | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u písečné pláže

  Centrum s obchody

nedaleko hotelu

  V blízkosti národního parku

Morne Seychellois

  Oblíbený hotel

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.berjayahotel.com

3,5TripAdvisor
1 642 hodnotících
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Praslin
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ccccc
SEYCHELY  PRASLIN – ANSE KERLAN

POLOHA Hotel leží v překrásné severovýchodní 

části ostrova Praslin. Žulové skály a tropická krajina 

vytváří nádhernou kulisu. Vzdálenost z letiště je 

30 minut jízdy a z přístavu 20 minut jízdy.

VYBAVENÍ 3 restaurace (středozemní, 

asijská, mořské plody), 2 bary, bar na pláži, 

lounge na terase, WiFi, butik, 2 bazény.

PLÁŽ 500 m dlouhá písečná pláž Anse Takamaka 

se světlým pískem leží přímo u hotelu. Pláž Anse 

Lazio, která patří mezi 5 nejkrásnějších pláží 

světa, je vzdálena pouhých 5 minut jízdy.

POKOJ VIBV: koupelna/WC, klimatizace, 

ventilátor, privátní bazén, venkovní sprcha, trezor, 

plazmová TV/sat., DVD přehrávač, WiFi, Nespresso, 

minibar s vínem a terasa s výhledem na záliv.

Na vyžádání lze zajistit vily s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení polopenze nebo plné 

penze. Oběd v Curieuse Pool Baru (menu 

o 3 chodech), večeře v obou restauracích.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol,

kajaky, vybavení na šnorchlování. Za poplatek: fi tness,

rybaření, potápění, golf – 18jamkové golfové hřiště

se nachází v hotelu Lemuria Resort a je vzdáleno

cca 15 minut jízdy.

PRO DĚTI Klub pro nejmenší děti (do 4 let), 

miniklub (4–12 let), klub pro juniory 

(13–18 let). Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu resortu

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, Diners Club, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum je zasazeno mezi skalami nad 
mořem a nabízí úchvatné výhledy na oceán

  Za poplatek: různé masáže, terapie, procedury, 
dále je k dispozici sauna, jacuzzi, kosmetický 
salon

VILA 
 ...............................................................

 VIBV

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročnou klientelu

  Spa centrum s nádhernými výhledy 

na oceán

  18jamkové golfové hřiště 15 minut 

jízdy od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.raffl es.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
961 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort s rozsáhlou tropickou 

zahradou se nachází v klidném prostředí 

na severozápadním pobřeží ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

4 restaurace (3 à la carte), 5 barů, bazén, butiky, 

konferenční místnost, WiFi, VIP lounge.

PLÁŽ U hotelu se nacházejí 3 pláže 

s jemným světlým pískem.

POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, DVD, Mac 

mini, TV/sat., telefon, kávovar, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu v restauraci 

Legend, večeře formou menu nebo bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty, 

fi tness, půjčovna kol, šnorchlování, windsurfi ng, 

kajaky a šlapadla. Za poplatek: potápění, rybaření.

ZÁBAVA Zábavné večery s živou hudbou.

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let). 

Možnost hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Constance Lémuria Resort ccccc
SEYCHELY  PRASLIN – ANSE KERLAN

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, vířivka, parní lázeň

  Za poplatek: kadeřnictví, masáže 
a další procedury

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

 JS

HHI | Hh | Hii | hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 10 minut

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Kompletní renovace v roce 2016

  The Leading Hotels of the World

  18jamkové golfové hřiště v resortu, 

green fee zdarma

  Možnost ubytování ve vilách

  Elegantně zařízený resort

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lemuriaresort.com

4,5TripAdvisor
1 711 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Malý butikový hotel u písečné pláže. Letiště 

je vzdáleno 5 minut jízdy, přístav 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Restaurace, barbecue restaurace 

na pláži, bar, bazén, vinný sklípek.

PLÁŽ Hotel leží přímo u nejdelší pláže ostrova Praslin.

POKOJ SU: koupelna s vanou/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, ventilátor, minibar, kávovar, 

trezor, TV/sat., DVD přehrávač, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení polopenze (večeře formou menu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol,

vybavení na šnorchlování, kánoe.

Za poplatek: potápění, rybaření.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Dhevatara Beach cccc
SEYCHELY  PRASLIN – GRAND ANSE

WELLNESS & SPA

  Menší spa centrum 

  Za poplatek: salon krásy (manikúra, pedikúra), 
masáže, terapie, tělové peelingy a procedurySUITE 

 ..............................................................
 SU

HH | H

H osoba od 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 5 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Nejdelší pláž na ostrově přímo 

u hotelu

  Butikový hotel zaručuje klidnou 

dovolenou

  Hotel akceptuje pouze osoby

starší 12 let

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dhevatara-seychelles.com

4,5TripAdvisor
211 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Částečně renovovaný hotel se 

nachází v klidném prostředí na jihozápadním 

pobřeží ostrova. Část Black Parrot Suites leží 

ve svahu a akceptuje osoby starší 14 let.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bazény, 3 bary, 

2 restaurace, 2 lounge, butik a internet, 1 bazén, 

lounge a restaurace pouze pro Black Parrot Suites.

PLÁŽ Hotel se nachází u krásné pláže s bílým 

pískem a pozvolným vstupem do moře. V okolí hotelu 

jsou přístupné i další malé pláže. Hotelový autobus 

na pláž Anse Lazio několikrát týdně zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, ventilátor, TV, telefon, 

lednice, kávovar, trezor a balkon nebo terasa, 

úplný nebo částečný výhled na moře.

JS: viz DR, společný bazén a terasa na slunění.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 

vodní sporty, tenis (osvětlení za poplatek), 

windsurfi ng, minigolf, fi tness.

Za poplatek: půjčovna kol, rybaření, šnorchlování.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery s živou hudbou.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc
SEYCHELY  PRASLIN – ANSE BOIS DE ROSE

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

 DR

HHH | HHii | HHI | HH | HIi | Hi | H

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

 JS

HHH | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorné ubytování pro rodiny 

s dětmi

  Přímo u písečné pláže

  Část hotelu pouze 

pro dospělé osoby

  Moderní hotel s přátelskou 

atmosférou a komfortními pokoji

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.cocodemer.com

4,5TripAdvisor
749 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel střední kategorie leží na druhém 

největším ostrově – Praslinu. Hlavní ostrov Mahé je 

vzdálen 1 hodinu lodí nebo 15 minut letadlem. Transfer 

z letiště trvá 5 minut a z přístavu 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 

s místní a mezinárodní kuchyní, bar, bazén.

PLÁŽ Písečná pláž leží přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, ventilátor, TV/sat., kávovar, lednička, 

telefon, trezor a balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Indian Ocean Lodge cccd
SEYCHELY  PRASLIN – GRAND ANSE

WELLNESS & SPA

  Spa centrum se nachází přímo v hotelu 

  Za poplatek: různé masáže a jacuzzi
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ...................................
 DR

HHH | HHii | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 5 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel přímo u písečné pláže

  Klidná dovolená

  Vynikající kuchyně 

  Vhodné i pro seniory

  Kyvadlová doprava 

na pláž Cote D‘Or

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.indianoceanlodge.com

4,0TripAdvisor
294 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Colibri Guesthouse cc

Hotel Les Lauriers Eco cc

SEYCHELY  PRASLIN – ST. ANNE

SEYCHELY  PRASLIN – CÔTE D’OR

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

 DR

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

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

 DR

HH | Hi | H

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

 DRS

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

PRO PÁRY

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

NABÍZENÉ POKOJE

  Eko hotel pro nenáročnou klientelu

  Možnost rodinných pokojů

  Možnost výletů do okolí

  Jednoduchý hotel pro nenáročnou 

klientelu

  Ideální pro poznávání ostrova

POLOHA Malý rodinný hotel leží na severu ostrova

Praslin. Letiště je vzdáleno 45 minut 

jízdy, přístav 25 minut jízdy.

VYBAVENÍ Kseolská restaurace, bar.

PLÁŽ Písečná pláž Côte d’Or je 

vzdálena 5 minut chůze.

POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha), 

klimatizace, ventilátor, trezor, kávovar, terasa. 

Na vyžádání lze rezervovat rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

POLOHA Malý hotel pro nenáročné klienty leží 

na jihovýchodním pobřeží ostrova Praslin. Letiště je 

vzdáleno 15 minut jízdy a přístav 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Restaurace s výhledem na moře, bazén.

PLÁŽ Hotel leží přímo u pobřeží. Písečná 

pláž je vzdálena 10 minut chůze.

POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha), ventilátor, 

varná konvice, TV, lednice, balkon nebo terasa.

DRS: viz DR, prostornější, klimatizace a výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení polopenze (večeře formou menu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: výlety,

potápění, rybaření.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc
INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.laurier-seychelles.com

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.colibrihotel-praslin.com

4,0

4,5

TripAdvisor
227 hodnotících

TripAdvisor
134 hodnotících
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La Digue
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Velice útulný boutique hotel je ideálním 

útočištěm pro zachycení skutečné podstaty exotického 

životního stylu na ostrově La Digue. Přístav je vzdálen 

pouhých 5 minut chůze, najdete tam malé obchůdky 

a restaurace. Jízda lodí z ostrova Praslin trvá 20 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace 

(1 bufetová a 1 à la carte), 2 bary, bazén, bar 

u bazénu, pro klienty s early check-in a late check-

out k dispozici místnost se sprchou, butik.

PLÁŽ Krásná pláž Anse Severe se nachází 5 minut 

od hotelu. Další pláž, Anse Source D’Argent, která je 

nejfotografovanější pláží Seychel, cca 15 minut.

POKOJ VI: koupelna (vysoušeč vlasů), 

obývací část s TV/sat., minibar, kávovar, trezor, 

klimatizace, ventilátor, telefon, terasa. 

VIDCH: viz VI, prostornější, navíc vana v zahradě. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou menu. Možnost dokoupení plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčení 

kol, stolní hry.

Za poplatek: vybavení na šnorchlování, 

rybaření, potápění.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Le Domaine de L’Orangeraie ccccd
SEYCHELY  LA DIGUE – ANSE SEVERE

WELLNESS & SPA

  Krásné spa centrum zasazené do skály ve svahu 

  Za poplatek: Široký výběr masáží, terapií 
a procedur

VILA 
 .......................................................

 VI | VIDCH

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro novomanžele

  Nejkrásnější pláže Seychel 

na ostrově La Digue

  Stylové ubytování ve vilách

  Spa centrum s překrásným 

výhledem na moře

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.orangeraie.sc
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 585 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel La Digue Island Lodge cccc
SEYCHELY  LA DIGUE – ANSE REUNION

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

 DR

HH | Hi | H

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

 DRBF

HHH | HHII | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  Ideální k poznávání ostrova 

  Nejhezčí pláže světa 

na ostrově La Digue

  Ubytování v zeleni

  Kreolská kuchyně

POLOHA Přístav je vzdálen 10 minut jízdy. 

Jízda z ostrova Praslin trvá 20 minut. 

VYBAVENÍ 2 restaurace, pizzerie, bar, bazén.

PLÁŽ Nádherná písečná pláž je přímo 

u hotelu. Další pláže Anse Source D’Argent, 

L’Union Beach, Anse Severe, které patří mezi 

nejhezčí na světě, leží v blízkosti hotelu.

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

klimatizace, TV/sat, telefon, minibar, kávovar, 

trezor, terasa. DRBF: viz DR, u pláže.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

Možnost dokoupení polopenze (večeře formou bufetu

nebo menu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: rybaření, 

potápění, výlety, šnorchlování, půjčovna kol.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ladigue.sc

3,5TripAdvisor
820 hodnotících

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže a další procedury
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v mírném svahu je zasazen do 

bujné zeleně zátoky Anse Patate na severním cípu 

ostrova La Digue. Přístav je vzdálen cca 25 minut 

chůze, centrum ostrova 3 km. Jízda motorovým 

člunem z ostrova Praslin trvá asi 20 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 

bazén s terasou na slunění, lehátky a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 

další menší pláže v okolí.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar, TV, telefon, balkon nebo terasa. 

Pokoje v bungalovech, 18 m2. DRS: viz DR, prostornější, 

set pro přípravu kávy a čaje. Na vyžádání rodinné pokoje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře (formou bufetu 

nebo menu) nebo plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol, 

šnorchlování, vodní sporty.

ZÁBAVA Příležitostné večerní programy, grilování.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel je 

umístěn v mírném svahu, nedoporučujeme 

osobám se sníženou pohyblivostí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Patatran Village ccc
SEYCHELY  LA DIGUE

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

 DR

HH | Hi | H

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

 DRS

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Terasa s bazénem a krásným 

výhledem na průzračné vody oceánu

  Klidná dovolená v zeleni

  Ideální pro poznávání ostrova

  Půjčovna kol

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.patatranseychelles.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
429 hodnotících
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Hotel Chateau St. Cloud ccc
SEYCHELY  LA DIGUE – ANSE REUNION

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

 DR

HH | Hi | H

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

 DRS

HHH | HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Malý hotel pro nenáročné

  Ideální pro poznávání ostrova

  Hotel obklopen zelení

  10 minut od pláže

Anse Source D’Argent

POLOHA Příjemný menší hotel leží v centru 

ostrova La Digue. Přístav je vzdálen 15 minut.

VYBAVENÍ Restaurace (kreolská kuchyně), 

bar s výhledem na bazén, bazén.

PLÁŽ Překrásná písečná pláž Anse Source D’Argent 

je vzdálena 10 minut chůze nebo 3 minuty

jízdy na kole. Doporučujeme navštívit i další pláže, 

které patří mezi nejhezčí na Seychelách.

POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha), ventilátor, 

telefon, minibar, trezor, kávovar a terasa, klimatizace 

na vyžádání. DRS: viz DR, prostornější, klimatizace.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení polopenze (večeře formou bufetu

nebo menu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.chateau-stcloud.com

4,0TripAdvisor
262 hodnotících
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Hotel Cabanes Des Anges ccd

Hotel Oceane Self Catering ccd

SEYCHELY  LA DIGUE – ANSE REUNION

SEYCHELY  LA DIGUE – LA PASSE

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

 DR

HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

APARTMÁN 
.....................................................

 AP1

HHI | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

NABÍZENÉ POKOJE

  V okolí hotelu možnost stravování 

v restauracích

  V blízkosti písečné pláže

  Jednoduchý hotel pro nenáročné

  Ideální k poznávání ostrova

  Ubytování v kreolském stylu

POLOHA Útulný hotel leží přímo v centru ostrova 

La Digue ve vesničce La Passe. V okolí hotelu jsou 

restaurace a obchod. Přístav je vzdálen 5 minut chůze. 

VYBAVENÍ 4 apartmány, malý bazén, 

gril, plně vybavená kuchyň.

PLÁŽ Pláž je vzdálena cca 5 minut chůze.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

ložnice, stropní ventilátor, WiFi za poplatek, 

klimatizace, plně vybavená kuchyň, terasa.

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. 

Možnost dokoupení snídaní.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol. 

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccd
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

POLOHA Hotel leží na ostrově La Digue. 

Přístav je vzdálen 15 minut chůze.

VYBAVENÍ 6 pokojů, recepce, 

bazén, prádelna za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž Anse Reunion 

je vzdálena 5 minut chůze.

POKOJ AP1: koupelnaWC (sprcha, vysoušeč vlasů),

klimatizace, ventilátor, telefon, TV/sat., terasa,

kuchyňský kout.

STRAVOVÁNÍ Bez stravování. 

Možnost dokoupení snídaně.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol, 

rybaření. 

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccd
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.oceane.sc

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.cabanesdesanges.sc

4,5

4,5

TripAdvisor
120 hodnotících

TripAdvisor
128 hodnotících
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V dobách před vybudováním Suezského 

průplavu doplňovaly lodě mířící do jihovýchodní 

Asie na těchto ostrovech nezbytné zásoby. 

Dnes sem přilétají za neopakovatelnými zážitky 

a odpočinkem turisté z celého světa.

RÉUNION

Vulkanický ostrov ležící zhruba 700 km východně od Madagaskaru je jako zámořský 

department Francie jedním z nejvzdálenějších regionů Evropské unie. Na Réunionu je 

ideální klima během celého roku. Od listopadu do dubna je zde nejtepleji. Nejcennějšími 

klenoty ostrova jsou hory, dosud činný vulkán Piton de la Fournaise a okolní měsíční 

krajina, bujná pestrá vegetace a v neposlední řadě krásné dlouhé bílé pláže, které omývá 

tyrkysový oceán.

Na Réunionu se vám naskytne velkolepá podívaná na každém kroku. Z hor se můžete 

kochat úchvatnými výhledy, sopečná krajina bere dech svou tajemnou krásou, rozmanitá 

vegetace palem a divokých orchidejí prochází napříč celým ostrovem. I místní si své 

příbytky zkrášlují koberci barevných a voňavých květů. K zajímavým zážitkům patří pro-

hlídka botanické zahrady s několika sty druhy rostlin, místními nazývaná Rajská zahrada.

Ideální podmínky jsou zde pro rafting, canyoning nebo adrenalinový paragliding. Na 

ostrově se také nacházejí golfová hřiště a další možnosti pro aktivní odpočinek. K jedi-

nečným zážitkům patří například let helikoptérou nad rozeklanými horskými masivy. Na 

Réunionu toho můžete prožít mnoho, už jen pouhá procházka po některé z tamních pláží 

je úžasný zážitek!

RODRIGUES

Rodrigues, ležící 600 km severovýchodně od ostrova Mauricius, se kterým tvoří Repub-

liku Mauricius, je malý tropický ostrůvek. Dodnes je turismem nedotčeným panenským 

rájem. Má svůj přirozený půvab a je dokonalým místem pro relaxaci. 

Život místních je úzce spjat s přírodou. Typickým obrázkem ostrova jsou rybářské loďky 

plující na tyrkysové hladině. I obydlí místních připomínají malé farmy. Pobřeží lemují 

akácie, mangovníky, eukalypty a palmy vaco, nezřídka objevíte u bílých pláží skalní útvary 

s jeskyněmi, kde žijí vzácné druhy vodního ptactva. Neskutečnou nádheru spatříte také 

pod hladinou moře. Korálové zahrady a gigantické želvy uchvátí každého, kdo nahlédne 

do zdejšího podmořského království. 

Kultura, tradice, hudba i ostrovní kuchyně v sobě mísí vlivy Evropy i Afriky. Každou sobotu 

se s místními můžete bavit při typických rodrigueských oslavách, které jsou doprovázeny 

hudbou a sega tanci, jež do poklidného ostrovního života vnáší tak osvěžující nádech čiré 

radosti ze života. Popíjí se místní rum z chamarelu, pivo, šťáva z kokosu i vanilkový čaj. 

Nechybí ani vynikající jídlo, které je díky čerstvosti surovin a místnímu koření výjimečným 

chuťovým zážitkem. 

MAYOTTE

Mayotte je jedním ze čtyř hlavních ostrovů Komorského souostroví, ležícího mezi africkým 

kontinentem a Madagaskarem. Kolem ostrova se nachází nádherná korálová laguna, kde 

je voda snad ještě „tyrkysovější“ než tyrkysová. Pokud hledáte úchvatné pláže, překrás-

nou tropickou přírodu a fantastickou faunu, v případě Mayottu nemusíte váhat. Ostrov je 

stejně jako Réunion součástí Francie.

Daří se zde divokým orchidejím, ylang-ylangu a mnoha druhům tropického ovoce. Pokud 

vyrazíte na lagunu, téměř jistě se u vašeho člunu objeví delfíni. U břehů ostrova lze 

během roku pozorovat také velryby s mláďaty, které tu zůstávají od června do září. I zde 

se můžete dosyta kochat podmořským světem, ve kterém nechybí ani velké želvy. Ve 

vnitrozemí se nejčastěji setkáte s lemury, malými opičkami, jež vám pro kus jídla před-

vedou třeba i malé cirkusové představení. Prožijte nejkrásnější chvíle na místě, které je 

malým zázrakem přírody.

Kousky panenského ráje uprostřed oceánu

TO NEJ Z RÉUNIONU, RODRIGUESU A MAYOTTE

 Réunion a Mayotte jsou součástí Evropské unie

 Nedotčená divoká příroda v oceánu i na souši

 Jedinečné kultury mísící africké a evropské vlivy
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M A D A G A S K A R R O D R I G U E S

R É U N I O N

M A Y O T T E

0 200 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

MAYOTTE  Chameleoni jsou typická zvířata ostrova Mayotte. CIRQUE 
DE MAFATE  Překrásné výhledy na kalderu. RODRIGUES  Rybářské lodě 
místních obyvatel. PLAINE DES SABLES  Měsíční krajina ve výšce 
2 260 m n.m. RODRIGUES  Vodopády. 

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 28 29 29 30 29 27 26 26 28 28 29 28

TEPLOTA VODY (°C) 27 28 28 28 27 27 26 26 26 26 27 27
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

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

7× snídani, půjčení automobilu kategorie A.

CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek 

za převzetí automobilu 35 EUR (platba na místě), 

cestovní pojištění a pobytovou taxu.

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. 9

www.fi scher.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 35 EUR (platba na místě), 
cestovní pojištění a pobytovou taxu.

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. 9

www.fi scher.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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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Réunionem od západu na východ Fly & Drive
INDICKÝ OCEÁN  RÉUNION

CENA OD: 69 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet na Réunion. 

2.–5. DEN Přílet na Réunion. Západní pobřeží, ubytování 

se snídaní v hotelu Saint Alexis & Spa cccc v oblasti 

Boucan Canot. Vyhlídka Maido ve výšce 2 205 m n. m., 

na vrcholku vulkanického původu s krásným výhledem 

do nitra Cirque de Mafate. Městečko Saint-Paul, možnost 

řady aktivit – potápění, jízda na kajacích v laguně, 

paragliding, let helikoptérou, plavba katamaránem.

6.–8. DEN Jih ostrova, Palm Hotel & Spa ccccc 

se snídaní u krásné pláže Grand Anse. Cilaos – srdce 

ostrova, krásné hory, termální prameny, údolí. Vodopády 

na říčce Langevin, vulkán Plaine des Cafres. 

9.–10. DEN Východ ostrova. Ubytování v hotelu Diana 

Dea Lodge cccc se snídaní v oblasti Sainte Anne. 

Kostel Notre Dame des Laves v obci Piton Sainte 

Rose, Cirque de Salazie (lokalita bohatá na vodopády 

a rozmanitou vegetaci), les Belouve, vyhledávaný 

milovníky ptactva, vodopády Anse des Cascades 

a Bassin la Pais. Hlavní město Saint Denis.

11. DEN Odlet z Réunionu.

12. DEN Přílet do ČR.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Réunion – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 9 nocí v hotelech 

se snídaní (3× Saint Alexis & Spa cccc, 3× Palm 

hotel & Spa cccccc, 3× Diana Dea Lodge & Spa 

cccc), vybrané spa a wellnes služby (30 minut ve spa 

centru v Saint Alexis & Spa – hydroterapie, 1 hodina 

ve spa centru v Palm Hotel & Spa zahrnující vířivku, 

páru a masáž při svíčkách, 45minutová masáž obličeje 

v Diana Dea Lodge & Spa), půjčení automobilu kategorie 

H na 10 dní, láhev vody a turistickou mapu po příletu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

9× večeře 11 400 Kč/osoba

CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek za převzetí 

automobilu 35 EUR (platba na místě), cestovní pojištění, 

pojištění automobilu cca 15 EUR (platba na místě), 

pobytovou taxu cca 1,5 EUR/osoba/den (platba na místě)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Nově v nabídce CK FISCHER

  Okruh pro náročné klienty 

  Ubytování ve cccc a ccccc 

hotelech v pokojích vyšší kategorie 

  Možnost volby vlastního programu

  Spa a wellness služby v ceně

celoročně (na vyžádání) od 69 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

hotel Saint Alexis

Diana Dea Lodge

letiště 
Saint Denis

Palm Hotel & Spa

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Réunion a Mauricius
INDICKÝ OCEÁN  RÉUNION A MAURICIUS

CENA OD: 57 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet na Réunion. Městečko Saint 

Gilles, malé Saint Tropéz Réunionu.

3. DEN Cialos – Piton des Neiges – překrásné 

srdce ostrova, nádherné hory, termální prameny, údolí. 

Malá vesnička známá termálními prameny, gastronomií 

a vínem. Piton des 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 a přelet na ostrov Mauricius. 

Následuje asi 50minutový přejezd do hotelu, ubytování.

6.–9. DEN Pobyt v hotelu Coin de Mire Attitude ccc, 

který leží na severu ostrova 1 km od vesničky 

Cap Malheureux a 4 km od živé vesnice Grand 

Baie. V blízkosti hotelu se nachází obchody i restaurace. 

Během pobytu možnost fakultativních výletů.

10. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.

11. DEN Přílet do Prahy

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Réunion – 

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

se snídaní v hotelu (1× Nautile ccc, 1× Tsilaosa 

ccc nebo Vieux Cep ccc, 1× Relais des Cimes cc), 

půjčení automobilu kategorie A, 5 nocí s polopenzí 

v hotelu Coin de Mire Attitude ccc na Mauriciu, 

služby česky mluvícího delegáta na Mauriciu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

all inclusive v hotelu Coin de Mire Attitude ccc 7 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

fakultativní výlety, letištní poplatek za převzetí 

automobilu 35 € (platba na místě)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: Na vyžádání je možné zkalkulovat 

miniokruh Fly & Drive s jakýmkoli hotelem na Mauriciu.

  Miniokruh Fly & Drive na Réunionu + 

pobyt v hotelu na Mauriciu

  Městečko Saint Gilles

  Návštěva vulkánu Plaine des Cafres

  Možnost programu all inclusive na 

Mauriciu

  Ideální kombinace dvou ostrovů

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně  od 57 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Réunion

Mauricius
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Mayotte a Mauricius
INDICKÝ OCEÁN  MAYOTTE A MAURICIUS

CENA OD: 63 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/8

1.–2. DEN Odlet z Prahy.

3. DEN Přílet na ostrov Mayotte. 

Transfer do hotelu a ubytování.

4.–5. DEN Pobyt v hotelu Le Jardin Maore ccc, 

který je ideálním výchozím bodem pro poznávání 

ostrova. Hotel leží u písečné pláže N’Gouja na 

jihozápadě ostrova, obklopený tropickou zahradou. 

V jeho okolí je možné pozorovat želvy.  

6. DEN Transfer na letiště a přelet na ostrov 

Mauricius. Následuje ubytování v hotelu.

7.–10. DEN Pobyt v hotelu Coin de Mire 

Attitude ccc, který leží na severu ostrova 1 km od 

vesničky Cap Malheureux a 4 km od živé vesnice 

Grand Baie. V blízkosti hotelu se nachází obchody 

i restaurace. Během pobytu možnost fakultativních výletů.

11. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.

12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Mayotte – 

Mauricius – Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci se 

snídaní v hotelu Le Jardin Maore ccc na ostrově Mayotte, 

5 nocí s polopenzí v hotelu Coin de Mire Attitude ccc na 

Mauriciu, služby česky mluvícího delegáta na Mauriciu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj od 13 000 Kč

all inclusive v hotelu Coin de Mire Attitude ccc 7 500 Kč

polopenze v hotelu Le Jardin Maore ccc 3 400 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní výlety

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: Na vyžádání je možné zkalkulovat 

jakékoli dva hotely dle vlastního výběru.

  Panenská příroda ostrova Mayotte 

  Koupání v tyrkysových vodách 

Indického oceánu

  Možnost programu all inclusive na 

Mauriciu

  Vhodné pro páry

  Hotel Coin de Mire po renovaci

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 63 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Mayotte

Mauricius
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Rodrigues a Mauricius
INDICKÝ OCEÁN  RODRIGUES A MAURICIUS

CENA OD: 59 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet na ostrov Rodrigues. 

Transfer do hotelu a ubytování.

3.–4. DEN Pobyt v hotelu Bakwa Lodge cccc 

na jihovýchodě ostrova v oblasti Var Brulée, asi 

15 minut jízdy autem od městečka Lubin. Hotel je 

vhodný pro prožití klidné dovolené a na své si zde 

přijdou i milovníci kitesurfi ngu a windsurfi ngu, pro 

které zde panují skvělé podmínky. V hotelu je možné 

si za poplatek zapůjčit kola nebo se nechat hýčkat při 

masáži. Písečná pláž se rozprostírá 50 m od hotelu.

5. DEN Transfer na letiště a přelet na ostrov 

Mauricius. Následuje ubytování v hotelu.

6.–9. DEN Pobyt v hotelu Coin de Mire Attitude ccc, 

který leží na severu ostrova 1 km od vesničky Cap 

Malheureux a 4 km od živé vesnice Grand Baie. 

V blízkosti hotelu se nachází obchody i restaurace. 

Během pobytu možnost fakultativních výletů.

10. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.

11. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Rodrigues – Mauricius – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 3 noci s polopenzí v hotelu Bakwa Lodge 

cccc na ostrově Rodrigues, 5 nocí s polopenzí 

v hotelu Coin de Mire Attitude ccc na Mauriciu, 

služby česky mluvícího delegáta na Mauriciu

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj od 8 000 Kč

all inclusive v hotelu 

Coin de Mire Attitude ccc 7 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní výlety

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: Na vyžádání je možné zkalkulovat 

jakékoli dva hotely dle vlastního výběru.

  Panenská příroda ostrova 

Rodrigues

  Koupání v tyrkysových vodách 

Indického oceánu

  Možnost programu all inclusive na 

Mauriciu

  Vhodné pro páry

  Možnost kitesurfi ngu

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 59 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Rodrigues

Mauricius
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Zámořský region Francie v Indickém oceánu, který je bezesporu neobyčejným ostrovem. 

Pláže a hotely jsou zde sice méně luxusní než na Mauriciu a Seychelách, ostrov však 

návštěvníky fascinuje úchvatnými a rozmanitými přírodními podmínkami a nespouta-

nou přírodou. Kromě písečných pláží a průzračných vod je skvělým místem pro aktivní 

dovolenou. Ostrov vulkanického původu nabízí na poměrně malé ploše dobrodružství 

v horách, na kole, čtyřkolkách, při golfu a samozřejmě při četných vodních sportech. 

V centrální části ostrova turisté rádi obdivují aktivní vulkán Piton de La Fournaise. Hlav-

ním městem je Saint-Denis.

1   Hotel Saint Alexis & Spa cccc str. 125

2   Hotel Le Récif ccc str. 127

3   Hotel LUX* Saint Gilles ccccc str. 124

4   Hotel Le Nautile ccc str. 127

5   Hotel Diana Dea Lodge cccc str. 126

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 35–60 minut

55

11
22

Réunion

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Malý ostrov vulkanického původu, obklopený tyrkysovými mělkými vodami a korálovým 

útesem, je rájem pro milovníky potápění a šnorchlování. Turisty láká především jeho 

panenská příroda a místa nedotčená masovou turistikou a civilizací. Geografi cky i etnicky 

má Rodrigues blízko k Mauriciu, pod jehož správu spadá. 

1   Hotel Tekoma Boutique cccc str. 128

2   Hotel Bakwa Lodge cccc str. 129

Doba transferu z letiště do hotelu cca 30 minut

22

Rodrigues

11

33

Stejně jako Réunion je zámořským departementem Francie. Malebný ostrov, spadající 

do Komorských ostrovů, leží v Mosambickém průlivu, mezi Madagaskarem a východním 

pobřežím Afriky. Nádherné pláže s palmami, baobaby, divoká a rozmanitá příroda, mnoho 

živočišných druhů včetně lemurů a mořských želv, to je Mayotte. 

1   Hotel Sakouli ccc str. 130

2   Hotel Le Jardin Maore ccc str. 131

Doba transferu z letiště do hotelu cca 70–90 minut

11

Mayotte

22

44
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POLOHA Hotel leží mezi městy La Saline les Bains 

a St. Gilles les Bains na západním pobřeží ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 

(z toho 1 à la carte a 1 na pláži), konferenční místnost 

s možností přístupu k internetu, business centrum, 

butik, bar, největší bazén na ostrově a obchody.

PLÁŽ Hotel se nachází u krásné pláže se světlým 

pískem, která je chráněna korálovým útesem.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, kávovar, plazmová TV/sat.,

trezor, minibar a balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře 

formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové

kurty, fi tness, taiči, plážový volejbal, stolní tenis, 

šnorchlování, vodní sporty na pláži.

Za poplatek: cca 15 km od hotelu 

se nachází golfové hřiště.

ZÁBAVA Hotel pořádá každý večer zábavné programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Maestro.

Hotel LUXaXX  Saint Gilles ccccc
INDICKÝ OCEÁN  RÉUNION  SAINT GILLES LES BAINS

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

 DRS

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel v koloniálním stylu

   Chráněná písečná pláž

  Bohatá sportovní nabídka

  Vhodné pro novomanžele

  Ochutnávka místního rumu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.luxislandresorts.com

Při pobytu nad 4 nocí s polopenzí:

•   Tradiční kreolská večeře na pláži včetně aperitivu 

(šumivé víno s liči likérem nebo ovocný koktejl), 

kreolský předkrm, nápoje, desert s ovocem, 

zmrzlina, sklenička vína, vody, káva/čaj

BONUS PRO KLIENTY CK FISCHER

4,5TripAdvisor
2 411 hodnotících
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POLOHA Hotel leží v klidném prostředí 

v severozápadní části ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace s vynikající kuchyní, bar, velký bazén 

o rozloze 650 m2, konferenční místnosti, bar na pláži.

PLÁŽ Hotel leží u písečné pláže Boucan Canot Beach.

POKOJ DRS: koupelna s vířivkou/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, ventilátor, LCD TV/sat., telefon, 

minibar, trezor a balkon s výhledem na bazén 

nebo do zahrady. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty, rybaření, potápění. 

Nedaleko hotelu se nachází 18jamkové 

golfové hřiště Golf du Bassin Bleu.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek, 

možnost zajištění dětského menu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club.

Hotel Saint Alexis & Spa cccc
INDICKÝ OCEÁN  RÉUNION  SAINT GILLES LES BAINS

WELLNESS & SPA

  Spa centrum o rozloze 500 m2 kombinuje tradiční 
ostrovní a moderní procedury

  Salon krásy

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

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

 DRS

HH | Hi | H

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

 DRX

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Stylově zařízené pokoje

  Vynikající kuchyně

  Spa přímo v hotelu

  Bohatá sportovní nabídka

  Velký bazén (650 m2)

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotelsaintalexis.com

4,0TripAdvisor
532 hodnotících
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POLOHA Nádherná lodge leží v soukromé lovecké 

rezervaci. Z hotelu se naskytují překrásné výhledy 

na vnitrozemí ostrova i na pobřeží Indického oceánu.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, 

konferenční místnost, knihovna, terasa 

s bazénem a výhledem na oceán.

PLÁŽ Vzdálenost k pobřeží je 10 km.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 

minibar, telefon, trezor, kávovar a balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na recepci.

PLATEBNÍ KARTY VISA.

Hotel Diana Dea Lodge cccc
INDICKÝ OCEÁN  RÉUNION  SAINTE ANNE

WELLNESS & SPA

  Spa centrum se nachází přímo v hotelu 

  Za poplatek: různé masáže a jacuzzi

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

 DR

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 10 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální výchozí místo

pro poznávání ostrova

 Wellness & spa centrum

 Klidné prostředí uprostřed přírody

 Vynikajicí kuchyně

 Romantická dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.diana-dea-lodge.re

4,5TripAdvisor
570 hodnotících
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Hotel Le Récif ccc

Hotel Le Nautile ccc

INDICKÝ OCEÁN  RÉUNION  SAINT GILLES LES BAINS

INDICKÝ OCEÁN  RÉUNION  LA SALINE LES BAINS

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

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

 DR

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 35 minut

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

NABÍZENÉ POKOJE

  Dobrý poměr kvality a ceny

 Hotel přímo na pláži

  Francouzská a kreolská kuchyně

  Písečná pláž a tropická zahrada

  Bohatá sportovní nabídka

  Ve stylu kreolské vesnice

POLOHA Hotel se nachází přímo u laguny 

v klidné části vesničky La Saline les Bains.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 

s kreolskou a francouzskou kuchyní, 

bar, bazén, jacuzzi.

PLÁŽ Hotel leží přímo u krásné písečné pláže.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, trezor, minibar, 

telefon, TV, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, vodní 

gymnastika, vodní sporty, kajaky, stolní tenis.

ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

POLOHA Hotel leží na západě ostrova 

v blízkosti vesnice St. Gilles.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

snack bar, 2 bazény, bar u bazénu, 

6 konferenčních místností.

PLÁŽ Hotel je přímo u písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), TV/sat., telefon, trezor, individuální 

klimatizace, minibar a balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, 

badminton, plážový volejbal, vodní gymnastika, stolní 

tenis, šnorchlování, fi tness. Za poplatek: potápění, 

v blízkosti hotelu je 18jamkové golfové hřiště.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotel-nautile.com

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotellerecif.com

WELLNESS & SPA

   Za poplatek: masáže a různé procedury

4,0

4,0

TripAdvisor
1 284 hodnotících

TripAdvisor
303 hodnotících
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POLOHA Na severovýchodě ostrova. Hlavní město 

Port Mathurin je vzdáleno 12 km. Nádherná přírodní 

rezervace Trou d’Argent je vzdálena 15 minut chůze.

VYBAVENÍ Recepce, bazén, restaurace, plážový klub.

PLÁŽ Přímo na jedné z nejhezčích pláží. 

Písečná pláž Anse Ally přímo u hotelu.

POKOJ DR/DRS: koupelna se sprchou, venkovní 

vana (vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., 

telefon, minibar, trezor, WiFi.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápění, 

kitesurfi ng, rybaření.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Tekoma Boutique cccc
INDICKÝ OCEÁN  RODRIGUES  ANSE ALLY

WELLNESS & SPA

  Wellness služby pod značkou Seven Colours

  Za poplatek: masáže, různé terapie 
a procedury, salon krásy

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

 DR

HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 DRS

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Butikový hotel ideální pro únik

od civilizace

  Wellness centrum přímo v hotelu

  Přímo u jedné z nejhezčích

pláží ostrova

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.tekoma-hotel.com

4,5TripAdvisor
215 hodnotících
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POLOHA Na jihovýchodě ostrova. Malé městečko 

Mont Lubin je vzdáleno 15 minut jízdy autem.

VYBAVENÍ Restaurace, bar, knihovna.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 

Vzdálenost z pokojů na pláž cca 50 m.

POKOJ SUSV: koupelna (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, ventilátor, kávovar, trezor a terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou 

bufetu, večeře formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: kitesurfi ng 

(nejlepší období od června–října), windsurfi ng, 

rybaření, půjčovna kol, šnorchlování.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Bakwa Lodge cccc
INDICKÝ OCEÁN  RODRIGUES  VAR BRULÉE

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže

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

 SUSV

HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální pro prožití klidné dovolené

  Vhodné pro windsurfi ng 

a kitesurfi ng

  Možnost zapůjčení kol

  Cca 1,5 hodiny letu z Maurícia

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.bakwalodge.com

4,5TripAdvisor
117 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA V jihovýchodní části ostrova 

cca 5 km od městečka Bandrélé. Transfer 

z letiště trajektem a poté autem.

VYBAVENÍ Recepce, 2 restaurace, 

2 bary, bazén, jacuzzi, butik.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ BG: koupelna, sprcha, WC, 

klimatizace, TV, minibar, terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou 

bufetu, večeře formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápění, 

šnorchlování, kajaky, kánoe.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Sakouli ccc
INDICKÝ OCEÁN  MAYOTTE  BANDRÉLÉ

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

 BG

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální pro cestování

  Terasa s výhledem na moře

  Infi nity bazén

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotelsakouli.com

3,0TripAdvisor
183 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Na jihozápadě ostrova v tropické zahradě 

s baobaby. Transfer z letiště trajektem a poté autem.

VYBAVENÍ Restaurace na pláži, bar, butik.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna, sprcha, WC, klimatizace, terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty, 

potápění.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu.

Hotel Le Jardin Maore ccc
INDICKÝ OCEÁN  MAYOTTE  N’GOUJA

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Pláž N’Gouja

  Vhodné pro poznávání ostrova

  Uprostřed tropické vegetace

  Pozorování želv

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotel-jardin-maore.com

4,0TripAdvisor
317 hodnotících
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Zanzibar je pastvou pro oči na každém kroku. 

Dlouhé bílé písečné pláže a tyrkysový Indický 

oceán jsou symbolem ostrova. Kromě úchvatných 

pláží se můžete těšit na pohostinnost místních 

obyvatel, vynikající exotickou kuchyni i úžasný 

podmořský svět. Poznejte s námi to nejlepší 

ze Zanzibaru! Ukážeme vám místa, kde to voní 

vanilkou a skořicí, kde je koupání v tyrkysovém 

moři skutečnou rozkoší, i taková, kde zábava 

na pláži nekončí před svítáním. 

CHARAKTERISTIKA

Zanzibar je souhrnný název pro 2 velké ostrovy při východoafrickém pobřeží – jižní Zan-

zibar a severní Pemba – a zhruba 50 malých ostrůvků. Po koloniální minulosti je dnes 

Zanzibar autonomní stát tvořící spolu s Tanganikou jednotný stát Tanzanie. Zanzibar se 

rozkládá na ploše téměř 1 660 km2 a leží v rovníkovém tropickém pásmu. Celoroční 

teplota se pohybuje mezi 26 °C a 32 °C, srážek zde nespadne více než 300 milimetrů. 

Za zmínku stojí výrazné rozdíly mezi přílivem a odlivem, kdy především na východním 

pobřeží moře ustupuje až o několik desítek metrů. 

Většina obyvatel patří k různým černošským kmenům, mimo jiné potomkům afrických 

otroků. Ve středověku byl ostrov díky své zeměpisné poloze důležitým obchodním stře-

diskem v Indickém oceánu a významným producentem hřebíčku, vanilky a dalšího 

koření. K ostrovu připlouvaly lodě se zbožím, které se dopravovalo dále na africkou pev-

ninu – zde se křižovaly cesty spojující daleké země. V průběhu staletí se stal ostrov cílem 

mnoha dobyvatelů.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Při návštěvě Zanzibaru nesmíte vynechat prohlídku hlavního města Stone Town. 

V kamenném městě se budete moci procházet labyrintem úzkých křivolakých uliček 

s množstvím malých obchůdků, bazarů a mešit. Spatříte také dvě katedrály, dva původně 

sultánské paláce či koloniální sídla. Prohlédnout si zde můžete i bývalé tržiště s otroky, 

kteří byli z přístavu odváženi za prací převážně do daleké Ameriky.

Člunem se můžete přeplavit na Prison Island, nazývaný Changu, s ruinami vězení, kde 

byli otroci v nelidských podmínkách drženi před svým transportem do Ameriky. Dnes 

na tomto místě s ponurou historií žijí obří želvy dovezené ze Seychel.

Ty nejkrásnější pláže Zanzibaru najdete v Nungwi. Je to tropický ráj pro vodní živly 

a sladká odměna pro všechny, kdo hledají až kýčovitě bílé dlouhé pláže. Odliv tu téměř 

není znát, a tak si můžete užívat přímo nebesky nerušeně od východu do západu slunce. 

Pokud toužíte po klidu a jediné, co chcete slyšet, je šumění moře, pak je Nungwi ideální 

volbou!

Nedaleko hlavního města Stone Town leží městečko Kiwengwa. Kromě pláží nabízí 

také pestré možnosti pro poznávání podmořského světa. Ke korálům se snadno a rychle 

dostanete loďkou už po pár stech metrech od pobřeží. Kiwengwa je perfektním výchozím 

bodem pro výlety. 

PRAKTICKÉ TIPY

Mezi nejznámější suvenýry patří jistě koření, kterého na ostrově najdete nespočet druhů 

a jehož pěstování zde má mnohaletou tradici, dále dřevořezby a ručně vyráběná bižute-

rie. Nenechte se ale zlákat k nákupu suvenýrů, které si domů nepřivezete – části divoké 

zvěře a trofeje je zakázáno vyvážet ze země.

Ostrov koření a krásných pláží

TO NEJLEPŠÍ ZE ZANZIBARU

 Písečné pláže a tyrkysový oceán

 Úžasný podmořský svět

 Možnost kombinace pobytu u moře a safari
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T A N Z A N I E

ZANZIBAR

30 km0

Nungwi

Pwani
Mahonda

Kiwengwa

Uroa
Michamwi

Pingwe

Jambiani

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

LOĎ DHOW  Tradiční arabská dřevěná loď. DARY MOŘE  Při odlivu moře 
ustoupí o desítky metrů a odhalí, co ukrývá na svém dně. INDICKÝ OCEÁN  
Průzračná voda a pobřeží vybízející k romantickým procházkám. SUVENÝRY  
Zanzibar je známý svými pouličními trhy, kde výhodně nakoupíte veškeré 
typické suvenýry. STONE TOWN  V hlavním městě můžete obdivovat mnoho 
historických dominant, díky kterým se dostalo na seznam kulturního dědictví 
UNESCO.

Z
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r

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 29 29 28 27 27 26 26 26 27 27 28 28

TEPLOTA VODY (°C) 29 29 29 29 28 27 26 25 26 26 28 29
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Třídenní Selous safari a pobyt na Zanzibaru
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 Rufi j, která se vlévá 

do Indického oceánu. Národní park byl založen v roce 

1982 a byl pojmenován po Frederikovi Selousovi, 

britském objeviteli. Po příletu se ubytujete a absolvujete 

první část programu – projížďka po řece Rufi j, 

následuje oběd v buši a návštěva domorodé vesnice.

4. DEN Snídaně, celodenní safari v rezervaci, 

přeprava SUV 4×4 s anglicky mluvícím průvodcem, 

BBQ večeře spojená s domorodým představením.

5. DEN Snídaně, odjezd z kempu na letiště, 

odlet na Zanzibar spojené s air safari, transfer 

do hotelu Reef & Beach Resort, ubytování 

v Standard Suite, počátek all inclusive programu.

6.–7. DEN Pobyt v hotelu Reef & Beach 

se stravou all inclusive.

8. DEN 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 (bez nápojů) během okruhu, 5 nocí 

v hotelu Reef & Beach Resort ccc, 5× program 

all inclusive, anglicky mluvícího průvodce během 

safari, český mluvícího na Zanzibaru

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum (cca 

50 USD/osoba), místní pobytovou taxu, spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: Safari lze za poplatek nakalkulovat 

s jakýmikoli hotelem z naší nabídky a na různou délku.

  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. 9

www.fi scher.cz

Zanzibar

Selousova 

rezervace
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

CENA OD: 49 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/7
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Národní parky Tanzanie s pobytem na Zanzibaru
TANZANIE A ZANZIBAR

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, večeře 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.–5. 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 Kati Kati Lodge 

a oběd. Odpolední safari, večeře a nocleh.

6. DEN Celodenní safari v parku Serengeti, 

strava a nocleh v Kati Kati Lodge.

7. 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.

8.–11. 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 přepraveni do hotelu VOI Kiwengwa cccc 

(popis na str. 156) se stravou all inclusive.

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 vyžádání. 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. 9

www.fi scher.cz

Kilimandžáro

Lake Manyara

Serengeti
Ngorongoro

Arusha

Zanzibar
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

CENA OD: 124 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Dubaj s pobytem na Zanzibaru
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 od 57 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Zanzibar

Dubaj
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Nabídka výletů

  Chráněná krajinná oblast 

UNESCO

Půldenní výlet se zkušeným průvodcem, 

který vás provede překrásným světem 

sultánů a princezen. Zároveň se také 

dozvíte něco o temné historii tohoto 

ráje – Zanzibar byl mimo jiné rovněž 

významnou otrokářskou velmocí. Pro-

hlídka zahrnuje návštěvu rušných bazarů, 

prohlídku místa, kde se dříve nacházel 

trh s otroky, otrokářské cely, Národní 

muzeum, paláce, katedrály a mešity.

Kromě písečných pláží s blankytným oceánem toho Zanzibar nabízí mnohem víc! Vydejte se do hlavního 

města Stone Town, které se stalo chráněnou oblastí. Nedaleko hlavního města se lodí dostanete 

na úchvatný ostrůvek Prison Island, kde se můžete setkat s obřími želvami. Za zmínku stojí také početné 

korálové atoly, které se nacházejí především na východním pobřeží ostrova.

  Vůně koření a endemické 

druhy zvěře

Koření hraje důležitou roli v zanzibar-

ské kultuře, a proto při návštěvě tohoto 

ostrova nesmíte opomenout zastávku 

na farmě, kde se budete procházet 

po plantážích a užívat si libou vůni Ori-

entu. Další zastávkou bude národního 

parku Jozani Chwaka Bay, kde spatříte 

místní faunu a fl óru v plné kráse a možná 

se vám také podaří vyfotografovat ende-

mických druh opic, které nenajdete jinde 

na světě!

  Jemný písek 

a blankytné moře

Pouze 30 minut od Stone Townu 

najdete tento překrásný ostrov. V roce 

1893 zde bylo postaveno vězení, které 

později sloužilo jako nemocnice. Kromě 

vězeňských rozvalin uvidíte také pávy či 

obrovské želvy. Volný čas můžete strávit 

koupáním v blankytně modrém oceánu 

nebo sluněním na běloskvoucí pláži.

  V obklopení 

pestrobarevných ryb

Navštivte největší chráněnou oblast, 

která se nachází nedaleko Zanzibaru. Je 

domovem pro několik druhů ryb včetně 

delfínů či keporkaků. Tradiční loď vás 

doveze na nejlepší korálový ostrov a se 

zapůjčeným vybavením budete objevovat 

krásy podmořského světa. 

Safari blue od 110 USD

Prison Island od 85 USD

Spice Farm & Jozani Forest od 111 USD

Stone Town od 50 USD

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

Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci. Vybrané výlety jsou s česky mluvícím průvodcem.
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Nungwi
Jedna z nejvyhledávanějších oblastí. Pláž vhodná ke koupání po celý den. Transfer trvá 

přibližně 60–80 minut.

1   Hotel Hideaway of Nungwi ccccc str. 144

22   Hotel Diamonds La Gemma Dell’Est ccccc str. 142

3   Hotel Royal Zanzibar ccccd str. 146

4   Hotel Double Tree By Hilton Resort cccc str. 148

5   Hotel My Blue cccc str. 149

66   Hotel Langi Langi Bungalows ccc str. 150

Pwani / Mahonda / Matemwe
Oblast na východním pobřeží, kolem níž se nachází korálové podloží. Transfer cca 

50–70 minut.

77   Hotel Neptune Pwani Beach Resort & Spa ccccd str. 154

88   Hotel Diamonds Mapenzi Beach Club cccc str. 155

99   Hotel The Dhow Club Zanzibar ccc str. 158

qq   Hotel Zawadi Beach Villas Matemwe ccc str. 158 

Kiwengwa
Oblast, kde se nacházejí nejkrásnější pláže východního pobřeží, nabízí také pestré mož-

nosti pro poznávání podmořského světa. Transfer z letiště cca 60 minut.

w   Hotel Dream of Zanzibar ccccc str. 152

ee   Hotel VOI Kiwengwa Resort cccc str. 156

Uroa
Oblast východního pobřeží s pozvolným vstupem do vody, vhodná pro potápěče (korálové 

útesy se nacházejí cca 3 kilometry od pevniny). Ráno zde můžete potkat ženy sklízející 

řasy. Transfer z letiště cca 60 minut.

rr   Hotel Paradise Beach Resort cccd str. 164

Pingwe / Jambiani / Paje
Oblasti jihovýchodního pobřeží jsou lemovány bělostnými plážemi. Díky svým skvělým 

podmínkám jsou vhodné pro kiteboarding. Transfer z letiště cca 60–80 minut.

tt   Hotel Karufuu Beach Resort & Spa ccccc str. 160

yy   Hotel White Sand Luxury Villas & Spa ccccc str. 163

uu   Hotel Dhow Inn Zanzibar cccc str. 162

ii   Hotel Reef & Beach Resort ccc str. 165
Doba transferu z letiště do hotelu cca 60–80 minut

Zanzibar

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

~~

wwažee

ttrr

ii

~~
11až66

~~

77až99

uu

qq

yy
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Nungwi
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POLOHA Luxusní resort se nachází v rozlehlé 

tropické zahradě v severozápadní části ostrova. 

Nákupní možnosti cca 1 kilometr od hotelu, 

vzdálenost od letiště 70 kilometrů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

2 à la carte restaurace (nutná rezervace), pizzerie, 

5 barů, konferenční centrum, čistírna, butik, směnárna, 

zdravotnické zařízení (doktor na zavolání), bazén se 

slanou vodou, lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

PLÁŽ Světlá písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ VI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, moskytiéra, stropní ventilátor, TV/sat.,

telefon, trezor, minibar (denně doplňován), set 

na přípravu kávy a čaje. Na pokoji 1 king size 

bed nebo dvě oddělená lůžka, terasa, obývací 

pokoj sdílený s dalšími hosty ubytovanými ve 

vilovém komplexu. DRX: viz VI, terasa s přímým 

vstupem do zahrady, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness centrum, 

stolní tenis, plážový volejbal, tenisový kurt, kánoe, 

aquaaerobik. Za poplatek: potápěčské centrum, 

motorizované a nemotorizované vodní sporty.

ZÁBAVA Tematické večeře, 

večerní zábavné programy.

PRO DĚTI Oddělená část bazénu pro děti, 

hlídání dětí (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.),
oběd (13.00–15.00 hod.)
a večeře (18.30–22.00 hod.)
formou bufetu v hlavní restauraci

  Lehké občerstvení během dne

  Alkoholické a nealkoholické rozlévané 
nápoje místní výroby – víno, pivo, ovocné šťávy, 
čaj, koktejly (07.30–23.00 hod.)

  Welcome drink

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

 DRX

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž:  písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě:  za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejkvalitnějších resortů 

na Zanzibaru

  Vhodné pro náročnou klientelu

  Přímo u písečné pláže

  Kvalitní program all inclusive v ceně

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.planhotel.com

Hotel Diamonds La Gemma Dell’Est ccccc
ZANZIBAR  NUNGWI

WELLNESS & SPA

 Mvua African Rain Spa

  Za poplatek: masáže, zábaly, 
peeling z přírodních zdrojů
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144

Z
A

N
Z

IB
A

R

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

ccccc
ZANZIBAR  NUNGWI

POLOHA V klidném prostředí na severozápadním 

pobřeží ostrova Zanzibar u krásné pláže s bílým 

pískem. Rybářská vesnička Nungwi je vzdálena 

cca 3 km, hlavní město Stone Town cca 50 km.

VYBAVENÍ 100 luxusních suite a vilek s moderním 

vybavením v arabsko-africkém stylu. Vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, pizzerie, 2 restaurace 

à la carte pro hosty části Privileged (asijská kuchyně, 

africká kuchyně), 2 bary, čajovna, bazén.

PLÁŽ Krásná pláž s bílým pískem přímo u hotelu. 

Přístup po schůdcích. Lehátka a slunečníky zdarma.

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

klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, telefon, 

TV/sat. s plochou televizí, CD/DVD přehrávač, set 

na přípravu kávy a čaje, trezor, minibar (denně 

doplňován), balkon nebo terasa s výhledem 

na moře. JSPRS: viz JS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápění, 

různé výlety.

ZVLÁŠTNOSTI Na vyžádání pokoje v oddělené části 

Privileged, která nabízí více soukromí a služby navíc.

ZÁBAVA Stolní hry, knihovna, biliár. 

Příležitostně večerní program.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště. 

Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, připojení 

na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu 

  Oběd a večeře formou bufetu
nebo výběru z menu 

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

  Občerstvení formou snacku v baru u bazénu 
a baru na pláži 

  Drink na uvítanou

  Pravidelně doplňovaný minibar (nealkoholické 
nápoje, pivo, voda)

  Fitness, stolní tenis, jóga, plážový volejbal, 
šnorchlování, kajaky, katamarán

WELLNESS & SPA
  Wellness zóna Hideaway Spa

  Za poplatek: různé relaxační a zkrášlující 
procedury, parní lázeň, jacuzzi a relax zóna, masáže

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

 JSLU

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

 JSPRS

HHhh | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě:  za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Elegantní hotel uprostřed tropické 

zahrady

  Přímo u jedné z nejkrásnějších 

pláží ostrova

  Možnost ubytování v exkluzivní 

části Privileged

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hideawaynungwi.com

•  Degustační večeře v à la carte restauracích 

Ishi Teppanyaki (asijská) a Carnivorus 

(africká) bez příplatku, nutná rezervace

•  Vyhrazený úsek pláže

•  24hodinová pokojová služba

•  Služby komorníka

SLUŽBY PRIVILEGED
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ccccd
ZANZIBAR  NUNGWI

POLOHA Hotelový resort postavený v africkém 

stylu se nachází v severní části ostrova přímo 

u jedné z nejkrásnějších pláží ostrova, která je 

pouze minimálně ovlivňována odlivem. Hlavní 

město Stone Town vzdáleno cca 70 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 

3 bary, obchod se suvenýry, čistírna, hotelový lékař, 

butik, spa, směnárna, 4 velké bazény, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky, bar u bazénu, vířivka.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem 

do moře, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

minibar, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 

terasa. Na vyžádání suite s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

fi tness centrum, plážový fotbal, volejbal, aerobik, 

vodní pólo, kánoe, šlapadla. Za poplatek: potápění,

motorizované sporty na pláži.

ZÁBAVA Animační programy, zábavné večery.

PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(08.00–23.00 hod.)

  Animační programy (sportovní a zábavné aktivity 
v denních i večerních hodinách)

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

 DRS

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  4 velké bazény

  Přímo u překrásné pláže

s pozvolným vstupem do moře

  Program all inclusive v ceně

  Resort se stálou klientelou

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royalzanzibar.com

WELLNESS & SPA

  Malé spa centrum s bohatou nabídkou služeb

  Za poplatek: masáže (tradiční zanzibarská, 
švédská), manikúra, pedikúra
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cccc
ZANZIBAR  NUNGWI

POLOHA Hotel, postavený v tradičním zanzibarském 

stylu, leží v oblíbené oblasti Nungwi přímo u pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 

bar, konferenční místnost, business centrum, 

obchod se suvenýry, butik, prádelna, směnárna. 

V zahradě bazén s lehátky a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

klimatizace, stropní ventilátor, telefon, moskytiéra, 

LCD TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, minibar, trezor, 

balkon nebo terasa. DRPV: viz DRGV, výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal, fotbal, šnorchlování, fi tness 

centrum, kánoe. Za poplatek: vodní sporty 

na pláži, potápěčské centrum, parasailing.

ZÁBAVA Hotelové animační programy,

tematické večeře.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX. 

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
(v místech a časech určených hotelem)

  Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje
místní výroby

  Lehký snack během dne

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

 DRGV | DRPV

Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště do hotelu: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže

 Program all inclusive v ceně

 Vhodné pro rodiny s dětmi

  Ideální poloha pro pozorování 

východu a západu slunce

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.doubletree3.hilton.com

4,0TripAdvisor
1 430 hodnotících
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Hotel My Blue cccc
ZANZIBAR  NUNGWI

POLOHA Menší hotel se nachází na severozápadě 

ostrova u soukromé písečné pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik 

restaurací a barů, konferenční místnost. V zahradě 

bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Menší písečná pláž pod 

hotelem, přístupná po schůdcích.

POKOJ DR: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, moskytiéra, TV/sat., trezor, terasa. 

DRX: viz DR, minibar s nealkoholickými nápoji. 

DRSV: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz plná penze plus.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: biliár, šipky, 

stolní tenis. Za poplatek: vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

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

 DR | DRX

Hh | H

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

 DRSV

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel po rekonstrukci

s privátním úsekem pláže

v oblíbené oblasti Nungwi

  Výhodný poměr ceny a kvality

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mybluehotel.com

4,0TripAdvisor
1 012 hodnotících

PLNÁ PENZE PLUS

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  V dopoledních hodinách malý snack na pláži

  Filtrovaná káva a čaj, v době večeře a oběda 
nealkoholické nápoje (ostatní nápoje za poplatek)

   Při nízké obsazenosti si hotel vyhrazuje 
právo podávat servírované obědy a večeře

  Stravu a nápoje je možné čerpat pouze 
v časech určených hotelem
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Langi Langi Bungalows ccc
ZANZIBAR  NUNGWI

Pláž: písečná 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

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

 DR

Hh | H

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

 SUSSV

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro nenáročné klienty

  V nejkrásnější části ostrova

  Klidný hotel s rodinnou atmosférou

  V blízkosti vesničky Nungwi

POLOHA Menší hotel je situován v severní části 

ostrova a vybaven pravými starožitnostmi.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

kavárna, bar, směnárna, prádelna. 

V zahradě bazén s lehátky.

PLÁŽ Bílá pláž 50 m od hotelu, nutno sejít 

po schodech nebo využít přístup přes vedlejší hotel.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

stropní ventilátor, moskytiéra, telefon, trezor, 

minilednička, terasa nebo balkon. SUSSV: viz DR,

prostornějí, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení polopenze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kajaky. 

Za poplatek: potápěčské centrum, šnorchlování.

ZVLÁŠTNOSTI Lekce vaření.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.langilangizanzibar.com

4,5TripAdvisor
556 hodnotících

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Kiwengwa / Pwani / Mahonda / Matemwe
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

ccccc
ZANZIBAR  KIWENGWA

POLOHA Elegantní hotel uprostřed tropické zahrady 

v severovýchodní části ostrova u dlouhé písečné pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 9 restaurací 

(z toho 1 à la carte s mořskými plody), 2 bary, 

2 bazény, butiky, konferenční centrum.

PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.

POKOJ DRX: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

moskytiéra, klimatizace, ventilátor, minibar, 

trezor, telefon, DVD/CD přehrávač, TV/sat., 

kávovar, balkon nebo terasa. JSSV: viz DRX, 

prostornější, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: vodní sporty, 

lekce kitesurfi ngu.

ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy, 

lekce svahilštiny.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub Simba, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém resortu

(vyšší rychlost za poplatek).

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní 
restauraci

  Oběd v restauraci na pláži (dle počasí)

  Občerstvení formou snacku v baru u bazénu 
(10.00–22.00 hod.)

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

  Minibar (doplňován 1× denně)

  Plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, biliár, šipky, 
kánoe, windsurfi ng, jóga, aquaaerobik

WELLNESS & SPA

  Centrum krásy a relaxační centrum
Mvua African Rain Spa

  Za poplatek: masáže, různé relaxační procedury, 
whirlpool, parní lázeň, turecká sauna, fi tness

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

 DRX

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

 JSSV

HHhi | HHii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort s architekturou 

v africko-arabském stylu

  Uprostřed tropické zahrady

  Bohatá nabídka vodních sportů

  Oblíbený hotel v nabídce

CK FISCHER

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.emerald-collection.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 462 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

ccccd
ZANZIBAR  KIWENGWA

POLOHA V severovýchodní části 

ostrova u dlouhé písečné pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 4 restaurace à la carte (italská, 

indická, thajská, gourmet za poplatek), 3 bary, 

2 bazény, butiky, konferenční místnost.

PLÁŽ Veřejná pláž s jemným bílým 

pískem přímo u hotelu.

POKOJ DRGVX: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

moskytiéra, klimatizace, minibar, trezor, telefon, 

TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, 

terasa s výhledem do zahrady.

DRSVX: viz DRGVX, výhled na moře, blíž k pláži.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

šipky, plážový volejbal, aquaaerobik, vodní pólo.

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Hotel pořádá denní a večerní 

programy, lekce svahilštiny.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, 

hlídání dětí za poplatek.

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

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Dopolední a odpolední snack, káva a čaj 
(10.00–12.00 a 14.30–18.00 hod.)

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

WELLNESS & SPA

  Earth & Rain Spa

  Za poplatek: sauna, pára, masáže, peeling, 
salón krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRGVX | DRSVX

HHh | Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort s architekturou 

v africkém stylu

  Situován v tropické zahradě

  Přímo u bílé pláže

  Pro náročnější klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.neptunehotels.com

4,5TripAdvisor
848 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

cccc
ZANZIBAR  MAHONDA

POLOHA Klidné místo na východním pobřeží ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, obchod 

se suvenýry, hlavní restaurace, 2 restaurace 

à la carte za poplatek (grill, pizzerie, nutná 

rezervace), bar u bazénu, bar u pláže.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže s jemným bílým 

pískem a pozvolným vstupem do moře, bar u pláže.

POKOJ DRGVS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, trezor, 

telefon, minibar, set na přípravu kávy a čaje, terasa. 

DRS: viz DRGVS, možnost ubytování až 3 dospělých 

a 1 dítěte. VIBF: viz DRS, přímo na pláži.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: windsurfi ng 

a kánoe (30 minut denně), fi tness centrum, 

vodní gymnastika, plážový volejbal, stolní tenis, 

tenis (osvětlení za poplatek), šnorchlování.

ZÁBAVA Animační programy, zábavné 

a tematické večery, diskotéky.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

  Odpolední snack

  Nemotorizované vodní sporty

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

 DRGVS

HHh | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

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

 DRS

HHhi | HHh | HHii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

VILA 
 ...............................................................

 VIBF

HHhi | HHh | HHii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita

  Písečná pláž s výskytem korálů

  Pokoje v tropické zahradě

  Program all inclusive v ceně

  Pokoje v africkém stylu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.planhotel.com

4,5TripAdvisor
742 hodnotících

WELLNESS & SPA

  Mvua African Rain Spa

  Za poplatek: masáže, peeling, 
kosmetické služby
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

cccc
ZANZIBAR  KIWENGWA

POLOHA Menší hotel afrického stylu je situován 

na východním pobřeží blízko stejnojmenné vesnice 

Kiwengwa. Mezinárodní letiště vzdáleno cca 60 minut.

VYBAVENÍ 200 pokojů umístěných v dvoupodlažních 

vilkách, vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, kavárna, 

TV místnost, konferenční místnost, čistírna, butik, malá 

knihovna, bazén s terasou na slunění, lehátka

a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s lehátky a slunečníky 

zdarma, osušky oproti kauci.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minilednice (servis za poplatek), 

trezor za poplatek, bazén, terasa nebo balkon. 

V dvoupodlažních vilkách v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové 

kurty (osvětlení za poplatek), malé fi tness, 

stolní tenis, volejbal, aerobik, vodní gymnastika.

Za poplatek: potápěčské centrum.

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy 

(v italském jazyce), diskotéka (2–3× týdně).

PRO DĚTI Oddělená část bazénu pro děti.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi po celém areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
(10.00–24.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Lehký snack během dne

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

 DR

HHH | HHi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

 Program all inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Oblíbený klienty CK FISCHER

  Kvalitní kuchyně s italskými prvky

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

http://voihotels.com/it/kiwengwa

WELLNESS & SPA

  Mchaichai Spa

  Za poplatek: masáže 
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
1 201 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Zawadi Beach Villas Matemwe ccc
ZANZIBAR  MATEMWE

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

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

 DRSV | DRSVX

Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel otevřený v roce 2015

  Jednoduchý resort pro nenáročné

  Přímo u písečné pláže

POLOHA Malý hotel rodinného typu, který se nachází 

v severovýchodní části ostrova přímo u písečné pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, bar, prádelna. Venku infi nity 

bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 

Zhruba 500 metrů od břehu je korálové 

podloží, doporučujeme boty do vody.

POKOJ DRSV: koupelna/WC, klimatizace, 

moskytiéra, malá lednička, trezor, výhled 

na oceán, v přízemí, některé pokoje s verandou. 

DRSVX: viz DRSV, v patře s balkonem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře (bez nápojů).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.zawadi-zanzibar.com

Hotel The Dhow Club Zanzibar ccc
ZANZIBAR  PWANI MCHANGANI

POLOHA Menší klidný hotel se nachází 

na severovýchodě ostrova (asi 50 minut od letiště) 

v letovisku Pwani Mchangani přímo na písečné 

pláži obklopené kokosovými palmami. Hlavní město 

Zanzibar je vzdálené asi 32 km, Nungwi 23 km.

VYBAVENÍ Recepce, 11 pokojů umístěných 

v bungalovech, restaurace, snack bar, bazén, 

lehátka a slunečníky, posezení na pláži.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 

slunečníky a osušky na pláži zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

stropní ventilátor, moskytiéra, trezor, balkon 

nebo terasa s venkovním posezením. Pokoje 

v africkém stylu umístěné v bungalovech.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu 

v závislosti na obsazenosti hotelu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol, 

rybaření, kitesurfi ng, potápění, windsurfi ng.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

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

 DR

HHhH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel přímo na pláži

 Vodní sporty

 Kurzy kitesurfi ngu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dhowclub.com

NOVINKA

4,0

4,5

TripAdvisor
8 hodnotících

TripAdvisor
27 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Uroa / Pingwe / Jambiani / Paje
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

ccccc
ZANZIBAR  PINGWE

POLOHA Hotelový resort je situován na jihovýchodní 

straně ostrova přímo u Indického oceánu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 

pizzerie, 4 bary, knihovna, 2 konferenční místnosti, 

2 butiky, televizní místnost, čistírna, směnárna. 

V zahradě 3 bazény, lehátka a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Dlouhá bílá písečná pláž přímo u hotelu. 

V blízkosti korálový útes, který je přístupný 

přes molo. Doporučujeme boty do vody.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

telefon, klimatizace, TV, minibar za poplatek, trezor, 

moskytiéra, set na přípravu kávy a čaje, terasa. 

DRPV: viz DRGV, u bazénu. JSSV: viz DRGV, 

blíže k pláži, výhled na moře. Na vyžádání pokoje

ve vilách u pláže.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal,

stolní tenis, tenisové kurty (osvětlení za poplatek), 

aquaaerobik, vodní pólo, biliár, šipky, fi tness, kánoe. 

Za poplatek: potápěčské centrum, 

vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Tématické večery.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře 

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

  Lehký snack během dne

  Odpolední káva, čaj a sladkosti

WELLNESS & SPA

  Sawati Spa

  Za poplatek: masáže, jacuzzi, pára, sauna, 
thalassoterapie (léčba mořskou vodou)

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

 DRGV | DRPV

HHH | HHi | Hh | Hi | H

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

 JSSV

HHHH | HHHI | HHH | HHIi | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

 Program all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  V blízkosti hotelu místa

pro šnorchlování

  Pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.karafuuzanzibar.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
972 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Dhow Inn Zanzibar cccc
ZANZIBAR  PAJE

POLOHA Malý hotel butikového typu, který se 

nachází v jihovýchodní části ostrova přímo u písečné 

pláže. Vesnička Paje je vzdálena zhruba 10 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace,

bar, obchůdky, prádelna, parkování. Venku 3 bazény

s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Bílá písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů 

na vyžádání), klimatizace, moskytiéra, telefon, 

minibar za poplatek, trezor za poplatek, terasa. 

Na pokoji se nachází 1 king size bed nebo 

2 širší double bed. DRS: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou výběru z menu. Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

stolní tenis. Za poplatek: kitesurfi ng, potápění, 

šnorchlování, rybaření, masáže.

ZVLÁŠTNOSTI V období od prosince do března 

a od července do září je oblast Paje vhodná 

pro kitesurfi ng.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

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

 DR

HH | H

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

 DRS

HHH | HHi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Pláž vhodná pro kitesurfi ng

  Hotel postavený v evropském stylu

  Zhruba 10 minut od městečka Paje

  WiFi na pokojích zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dhowinn.com/en/

4,5TripAdvisor
176 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní butikový hotel se nachází na 

východním pobřeží Zanzibaru v oblasti Paje, uprostřed 

tropické přírody a bílých písečných pláží, které jsou 

ideální pro začínající i pokročilé kitesurfaře. Hotel se 

skládá z vilové části u pláže a zahradní části Cinnamon.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 11 samostatných

vil, hlavní restaurace, restaurace na pláži, 3 bary, 

bazén, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody.

POKOJ VIBF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV/sat., minibar, rádio, 

trezor, set pro přípravu kávy a čaje, terasa, střešní terasa. 

Samostatné vilky s výhledem na moře, skládající se ze 

dvou částí (ložnice, místo pro odpočinek) propojených 

terasou s privátním bazénem, houpací síť. Na vyžádání 

rodinné vily s dvěma ložnicemi a pokoje v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: venkovní 

fi tness, stolní tenis, pétanque, volejbal. Za poplatek: 

nemotorizované a motorizované vodní sporty, zapůjčení 

jízdních kol, šnorchlování, rybaření, lekce kitesurfi ngu.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel využívá větrnou a solární 

energii. Unikátní architektura jednotlivých vil.

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský bazén.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel White Sand Luxury Villas & Spa ccccc
ZANZIBAR  PAJE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
WELLNESS & SPA

  Sand Luxury Villas & Spa

  Za poplatek: wellness terapie, lázně (včetně 
tureckých lázní hammam), sauna, pára, masáže, 
zábaly, kosmetický salon 

VILA 
 ...............................................................

 VIBF

HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Butikový hotel otevřený v roce 2014

  Pro náročné klienty

  V klidné lokalitě přímo u pláže

  Ubytování ve vilkách

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.whitesandvillas.com

NOVINKA

5,0TripAdvisor
318 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

cccd
ZANZIBAR  UROA

POLOHA Hotel je situován na východním pobřeží 

ostrova Zanzibar poblíž rybářské vesničky Uroa.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 

a bary, business centrum, směnárna, 2 bazény, lehátka 

a slunečníky zdarma, malé spa centrum (masáže).

PLÁŽ Jedna z pláží přímo u hotelu (ovlivněna odlivem 

a přílivem). Vstup do oceánu je možný také přes molo. 

Druhá pláž je vzdálena 2,5 km (v hlavní sezoně kyvadlová 

doprava zdarma, k dispozici bar, sprcha a lehátka).

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, trezor 

za poplatek (na recepci), v přízemí, cca 25 m2.

SU: viz DR, v 1. patře, cca 30 m2. FR: viz SU, 

stropní ventilátor, vysoušeč vlasů, TV, malá 

lednička, pro stornější, oddělená obývací část 

od ložnice, výhled na bazén a moře, cca 80 m2.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis,

šipky, volejbal. Za poplatek: potápěčské centrum,

půjčovna kol.

ZÁBAVA Denní a večerní programy.

PRO DĚTI Oddělená část bazénu pro děti.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
(v místech a časech určených hotelem)

  Lehký snack během dne

  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–22.00 hod., poté za poplatek)

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

 DR

HHH | HHi | HH | H

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

 SU

HHH | HHi | HH | H

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

 FR

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel postavený v roce 2014

  Vhodné ke kombinaci se safari

  Program all inclusive

  Výhodná nabídka CK FISCHER

  Rodinná atmosféra

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.beachresortzanzibar.com

4,0TripAdvisor
257 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

ccc
ZANZIBAR  JAMBIANI

POLOHA Hotel v africkém stylu v tropické 

zahradě je situován na východním pobřeží ostrova 

mezi vesnicemi Jambiani a Makunduchi a je 

postaven s ohledem na životní prostředí.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 

a bary, business centrum, směnárna. V zahradě 

bazén, lehátka a slunečníky zdarma.

PLÁŽ K hotelu náleží 600 m dlouhá pláž s bílým 

pískem, odkud můžete v dáli pozorovat delfíny. 

Vstup do oceánu je možný také přes molo. Několik 

set metrů od pobřeží se nachází korálový atol.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar, trezor za poplatek (na recepci), 

terasa, ve 2. patře. SU: viz DR, v 1. a 2. patře . 

BG: viz DR, TV/sat., prostornější. BGSV: viz BG,

blíže k pláži.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

šipky, volejbal, fotbal. Za poplatek: potápěčské

centrum, kitesurfi ng.

ZÁBAVA Denní a večerní zábava.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
(v místech a časech určených hotelem)

  Lehký snack během dne

  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje 
(10.00–22.00 hod., poté za poplatek)

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

 DR

HHH | HHI | HH | HI | H

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

 SU

HHH | HHI | HH | HI | H

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

 BG | BGSV

HHH | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel přestavěn v roce 2014

 Vhodné ke kombinaci se safari

 Program all inclusive

 Vhodné pro méně náročné klienty

 Výhodný poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.reefbeachresort.com

4,0TripAdvisor
466 hodnotících
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Vítejte v jedné z nejkrásnějších a nejrozmanitějších 

zemí afrického kontinentu. Keňa je zemí zajímavých 

protikladů a civilizací nedotčené přírody. Úrodná 

krajina plná jezer, centrální pohoří se sopečnými 

masivy dosahujícími výšky až 5 000 m, tropické 

lesy, rozsáhlé stepi a savany, pohádkové pobřeží 

s krásnými plážemi s bílým pískem, lemovanými 

tropickou vegetací. To vše je Keňa.

CHARAKTERISTIKA

Keňa leží ve východní Africe, omývá ji Indický oceán a známá je především díky svým 

úchvatným národním parkům. Na jejím území dosud žijí kmeny Kikujů, Masajů a dalších 

domorodých obyvatel.

Za nejlepší období pro návštěvu Keni považujeme evropskou zimu od ledna do března, 

kdy je ideální počasí s teplotou vzduchu kolem 30 °C a nejmenším počtem srážek. 

Období dubna až června je tzv. zelená sezona, období vytrvalejších dešťů.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Při návštěvě Keni byste neměli opominout prohlídku přístavního města Mombasy, kde 

se při návštěvě pevnosti Fort Jesus seznámíte s pohnutou historií otrokářství. K výhod-

ným nákupům zde lákají bazary a uličky plné pitoreskních obchůdků. Můžete si zde 

zakoupit rozmanité suvenýry od dřevěných vyřezávaných sošek až po látky či ozdoby 

s masajskými motivy.

Mezi nejznámější a na zvěř nejbohatší národní parky patří proslulá rezervace Masai 

Mara, kde při troše štěstí uvidíte „velkou pětku“. Dalším oblíbeným národním parkem 

je Amboseli, který se rozprostírá na úpatí nejvyšší hory Afriky Kilimandžára, tyčící se 

do výšky 5 896 m. Zážitkem bude zajisté návštěva národního parku jezera Nakuru, které 

je domovem stovek plameňáků. Oblast jezera Nakuru a okolí hory Mount Kenya můžeme 

označit za místo, kam přišli první britští osadníci a kolonizátoři.

PRAKTICKÉ TIPY

Návštěva Keni nebude úplná, pokud při svém pobytu nevyrazíte na safari. Během této 

cesty budete mít možnost pozorovat stáda slonů, žiraf či antilop. Uvidíte také lvy, zebry, 

hrochy a další divokou zvěř. Můžete si tak zpestřit pobyt u moře. Mezi nejbližší parky patří 

Tsavo East a Tsavo West. A přesto cesta zabere minimálně 4 hodiny. Proto doporuču-

jeme vyhradit si alespoň 2, nejlépe 3 dny. Bez stresu si pak užijete safari a vychutnáte 

luxusní vybavení místních lodgí. Lodge jsou většinou vystavěné poblíž vodního zdroje, 

večer je tak možné sledovat zvěř z jejich terasy. Zajímavý je i výlet na noční safari či pěší 

procházka s průvodcem. K nezapomenutelným zážitkům patří pozorování západu slunce 

nad Kilimandžárem.

Slunce, moře, safari

TO NEJLEPŠÍ Z KENI

 Nejkrásnější pláž Afriky – Diani Beach

 Vyhlášená safari v národních parcích

 Luxusní resorty uprostřed divoké přírody
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně.

TSAVO WEST  Majestátní Kilimandžáro. JEZERO NAKURU  Tisíce 
plameňáků u jezera Nakuru. MASAI MARA  Tajemný svět zvířat. 
MASAJOVÉ  Původní domorodí obyvatelé Keni. DIANI BEACH  Krásné 
koupání na jedné z nejhezčích pláží v Keni.

K
e
ň
a

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 32 32 33 31 29 29 28 28 29 30 31 32

TEPLOTA VODY (°C) 27 28 28 28 28 27 25 25 27 27 27 27
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Národní parky Keni + pobyt u moře
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 & POZNÁNÍ

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. 9

www.fi scher.cz

Lake Nakuru
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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 & POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 52 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Mombasa
Tsavo West

Nairobi

Amboseli
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Nabídka výletů

  Přírodní rezervace

Shimba Hills je přírodní rezervace 

s posledními keňskými pobřežními dešt-

nými lesy. Nachází se asi 50 km od Diani 

Beach a uvidíte tu zelené pahorky pře-

cházející v husté lesy a mezi nimi savany. 

V tomto parku můžete spatřit vzácné černé 

antilopy, žirafy, buvoly a především slony. 

Během projížďky rezervací také navštívíte 

překrásné Sheldrickovy vodopády. Oběd 

a odpočinek v Shimba Lodge. 

Největším lákadlem jsou zcela jistě přírodní rezervace a parky nabízející safari, které vám zaručí 

nezapomenutelné zážitky v bezprostřední blízkosti divokých zvířat. Neopakovatelným zážitkem je také 

strávit noc v safari kempu uprostřed národního parku a pozorovat divoká zvířata brzy za úsvitu, kdy jsou 

nejaktivnější. 

 Dvoudenní safari

Zvlněné pláně savany porostlé mohutnými 

baobaby jsou domovem obrovských stád 

„červených“ slonů. Je zde monitorován 

i vzácný druh antilop hirola. Během pro-

jížděk 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 kempu 

Voi Safari Lodge.

 Národní park Tsavo

Tento národní park je rozdělen na dvě 

části – Tsavo West National Park a Tsavo 

East National Park. Menší z parků, Tsavo 

West, je turisticky rozvinutější a má pes-

třejší krajinu. Jednou z hlavních atrakcí 

části Tsavo West jsou vodní plochy 

nedaleko Kilanguni a Ngulia. Přilákají 

obzvlášť v období sucha stovky nejrůz-

nějších druhů zvířat a ptactva. Jestli jste 

milovníky krokodýlů nebo hrochů, pak 

byste měli určitě vyrazit na toto třídenní 

safari. Ubytování v kempech Voi Safari 

Lodge a Ngulia Safari Lodge. 

 Grand Canyon Afriky

Tento působivý geologický útvar – pro-

padlina – je též nazýván „Grand Canyon 

Afriky“. Jedná se o fascinující soustavu   

pískovcových roklí, která vznikla jako 

důsledek několik tisíciletí trvající eroze 

pískovcového hřebene. Odhalená skála 

nám ukáže obrovské množství barev. 

Nejkrásnější pohled na ni je při západu 

slunce. Doporučujeme sportovní obuv.

Marafa – „Ďáblova kuchyně“ od 60 €

Kilimandžáro safari od 440 € (min. 2 osoby)

Národní park Tsavo West od 260 € (2 osoby)

Jednodenní safari – Shimba Hills od 120 €

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

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

 Třídenní safari

Soukromá rezervace Taita Hills se nachází 

vedle západní části největšího parku 

Tsavo West. Rezervace má své vlastní 

rangery a spoustu divoké zvěře. Nejčas-

těji jsou k vidění sloni a lvi. Snadno lze 

ale také narazit na buvoly a leopardy. 

Ubytování v kempu, po obědě odpočinek 

a večerní vyjížďka na safari. Ubytování je 

v kempu Sarova Saltlick Lodge s plnou 

penzí (bez nápojů).

Saltlick & Taita Hills od 700 € (min. 2 osoby)
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Diani Beach
Diani Beach je právem považována za nejkrásnější pláž Afriky. Najdete tu jemný bílý 

písek, moře s průzračnou tyrkysovou vodou, úchvatné korálové útesy a dokonalé služby. 

Hotely či apartmány jsou podél celého pobřeží. Diani Beach je ideálním místem pro 

potápění či šnorchlování a vodní sporty.

11   Hotel Southern Palms cccc str. 182 

22   Hotel Neptune Paradise Beach Resort cccc str. 185

33   Hotel The Sands at Nomad cccc str. 180

44   Hotel The Sands at Chale Island cccc str. 178

55   Hotel Baobab Beach Resort Spa cccc str. 188

66   Hotel Leopard Beach Resort Spa cccc str. 190

77   Hotel Jacaranda Indian Ocean Beach Resort cccc str. 183

88   Hotel Neptune Palm Boutique Resort Spa cccc str. 184

99   Hotel Neptune Village Beach Resort cccc str. 186

Malindi
Malindi je přímořské městečko severně od Mombasy. Transfer trvá přibližně 

180 minut.

q   Hotel Sandies Tropical Village cccc str. 176

w   Hotel Diamonds Dream of Africa ccccc str. 174

Watamu
Watamu by měl navštívit každý, kdo je milovníkem podmořského světa. Nachází se zde 

mořský národní park. Transfer cca 140 minut.

ee   Hotel Eden Village Watamu Beach ccc str. 193

Bamburi Beach
Oblíbená rekreační oblast severně od Mombasy. Vstup do oceánu je zde pozvolný. Trans-

fer z letiště cca 45 minut.

r   Hotel Bamburi Beach cccc str. 192

t   Hotel Neptune Beach Resort cccc str. 187

y   Hotel Severin Sea Lodge cccc str. 175
Doba transferu z letiště do hotelu cca 45–180 minut

Keňa

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

ee

ww

qq

~~
rražyy

~~

11až99

Masai Mara
Masai Mara je bezesporu nejoblíbenějším keňským parkem. Na vlastní oči zde můžete 

vidět velká stáda zvířat, zažít to pravé safari a ubytovat se v luxusním kempu.

uu   Bungalovy Neptune Mara Rianta Luxury Camp cccc str. 194 

Tsavo West
Národní park Tsavo West má osobitou atmosféru, rozmanitou krajinu a mnoho zvířat.

ii   Hotel Severin Safari Camp cccc str. 195 

Doba transferu z letiště do hotelu cca 210 minut

Keňa

uu

ii
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ccccc
KEŇA  MALINDI

POLOHA Luxusní resort postavený v arabsko-

-indickém stylu přímo u pláže se nachází 

10 minut od města Malindi a 2 hodiny 

od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ 35 suite umístěných v hotelové zahradě, 

vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, à la carte 

restaurace, hlavní bar, bar u bazénu, úschovna 

zavazadel, čistírna, zdravotnické zařízení, butiky, 

obchod. Venku bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, pohovka, set na přípravu kávy 

a čaje, minibar (denně doplňovaný).

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness centrum, 

stolní tenis. Za poplatek: potápěčské centrum.

ZÁBAVA Denní a večerní zábavné 

programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu, 

kabelové připojení na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (13.00–14.30 hod.) 
a večeře (20.00–21.30 hod.)
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
  Snack a čerstvé ovoce v baru během dne
  Welcome drink

WELLNESS & SPA

  Mvua African Rain Spa

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly 

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

 JS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro náročnější klientelu

  Přímo u pláže

  Program all inclusive

  Wellness

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.planhotel.com

4,5TripAdvisor
236 hodnotících
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POLOHA Hotel se stálou klientelou se 

nachází v letovisku Bamburi, cca 30 minut 

jízdy od letiště v Mombase, přímo u pláže.

VYBAVENÍ 188 pokojů vybavených v arabském 

či v Lamu stylu, umístěných buď v dvoupodlažních 

chatkách, nebo v hlavní budově, 3 restaurace, 

3 bary, 2 bazény, obchod a supermarket, 

turistické centrum s nabídkou výletů a safari.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, moskytiéra, telefon, trezor, TV, 

balkon nebo terasa. DRX: viz DR, prostornější, 

set na přípravu kávy a čaje, minibar.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

volejbal, tenisové kurty. Za poplatek: potápění, 

šnorchlování, golf, windsurfi ng, rybaření.

ZÁBAVA Hotel pořádá tematické večery. Přes 

den animační programy pro děti i dospělé.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Severin Sea Lodge cccc
KEŇA  BAMBURI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (12.30–14.00 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.)
v hlavní restauraci

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

   Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

WELLNESS & SPA

  Kenbali Spa

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly 

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

 DR

HH | Hi | H

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

 DRX

HHh | HHIi | HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny 

s dětmi i pro páry

  Přímo u krásné pláže s jemným 

bílým pískem

  Rozsáhlá tropická zahrada

  Hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.severinsealodge.com

NOVINKA

TripAdvisor
524 hodnotících 4,0
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Hotel Sandies Tropical Village cccc
KEŇA  MALINDI 

POLOHA Hotel situovaný v tropické zahradě, 

vzdálenost od letiště v Mombase cca 2 hodiny.

VYBAVENÍ Resort nabízí celkem 109 pokojů 

rozmístěných ve dvoupodlažních budovách. 

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

à la carte restaurace, 2 bary, prádelna, konferenční 

místnost, doktor (na zavolání), butik, obchod. 

Venku bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, telefon, 

trezor, malá lednička. DRX: viz DRS, 

prostornější, blíže k hlavní budově.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 

tenis. Za poplatek: potápěčské centrum.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetová 

kavárna, WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (13.00–14.30 hod.) 
a večeře (20.00–21.30 hod.) 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

WELLNESS & SPA

  Ve vedlejším hotelu Diamonds Dream of Africa

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly 

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

 DRS

HH | Hi | H

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

 DRX

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oáza klidu se všemi výhodami 

programu all inclusive

  Přímo u pláže

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Nabídka výletů na safari do NP

 Vhodné pro potápění a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.planhotel.com
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TripAdvisor
385 hodnotících 4,0
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POLOHA Hotel situovaný na soukromém ostrově, 

vzdálenost od letiště v Mombase cca 1,5 hodiny.

VYBAVENÍ Resort nabízí celkem 28 pokojů 

situovaných ve dvoupodlažních budovách, 

28 bungalovů a 2 vodní bungalovy. Vstupní hala 

s recepcí, hlavní restaurace, à la carte restaurace, 

2 bary, prádelna, 3 venkovní bazény, 2 obchody 

se suvenýry, luxusní spa centrum Maisha Poa, 

potápěčské centrum a centrum vodních sportů.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vana nebo sprcha, 

vysoušeč vlasů, toaletní potřeby), klimatizace, 

ventilátor, moskytiéra, psací stůl, posezení, dlážděná/

mramorová podlaha, balkon. Soukromý vchod 

do budovy, možnost propojení pokojů. BG: bungalovy 

s doškovou střechou, koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor, 

lednička, postel ve svahilském stylu s moskytiérou, 

terasa. BGWR: bungalov s doškovou střechou 

spojený s hlavním ostrovem kamenným mostem, 

koupelna/WC (bidet, sprcha, vysoušeč vlasů, župan), 

klimatizace, ventilátor, postel ve svahilském stylu 

s moskytiérou, psací stůl, posezení, vodní prvek.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení oběda nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské 

centrum.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The Sands at Chale Island cccc
KEŇA  DIANI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (13.00–14.30 hod.)
a večeře (20.00–21.30 hod.)
v hlavní restauraci

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

   Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly

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

 DR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 BG

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

VODNÍ BUNGALOV 
 ......................................

 BGWR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi

  Krásné bílé písečné pláže

  Klidná dovolená na soukromém 

ostrově

  Možnost programu all inclusive

  Ideální pro potápění a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.thesandsatchaleisland.com/en

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
519 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel situovaný v tropické 

zahradě přímo u bílé písečné pláže 65 km 

od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ Hotel poskytuje ubytování v prostorných 

a individuálně zařízených pokojích, apartmá 

a bungalovech s mahagonovým nábytkem a svahilskými 

prvky. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, à la 

carte restaurace, 2 bary, prádelna, venkovní bazén, 

obchod se suvenýry, luxusní spa centrum Forest Breeze, 

potápěčské centrum a centrum vodních sportů.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vana nebo sprcha, 

vysoušeč vlasů, toaletní potřeby), klimatizace, ventilátor, 

moskytiéra, skříň/šatna, věšák na oblečení, psací stůl, 

posezení, balkon. Možnost propojení pokojů. 

BG: bungalovy s doškovou střechou, koupelna/

WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, 

telefon, trezor, lednička, postel ve svahilském 

stylu s moskytiérou. BGSV: bungalov s doškovou 

střechou a s výhledem na moře, koupelna/WC 

(bidet, sprcha, vysoušeč vlasů, toaletní potřeby, 

župan), klimatizace, ventilátor, postel ve svahilském 

stylu s moskytiérou, skříň/šatna, věšák na oblečení, 

psací stůl, posezení, prostorná terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře nebo plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské 

centrum, golf.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel je vhodný ke svatebním 

obřadům na pláži nebo pro trávení svatební cesty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The Sands at Nomad cccc
KEŇA  DIANI BEACH

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

 DR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 BG | BGSV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodiny 

s dětmi

  Nádherná bílá písečná pláž

  Vhodné pro svatby na pláži

  Možnost programu all inclusive

  Ideální pro potápění a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.thesandsatnomad.com

NOVINKA

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
406 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidná lokalita cca 35 km od letiště v Mombase.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

2 velké bazény, jacuzzi, restaurace, italská 

restaurace, restaurace à la carte, 4 bary, bar 

u bazénu, bar na pláži, kadeřnictví, obchod se 

suvenýry, business centrum, konferenční místnost.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž s lehátky 

a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, minibar, kávovar, trezor 

za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: potápěčská škola, 

tenisové kurty, squash, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness. 

Za poplatek: masáže, golfové hřiště cca 3 km od hotelu.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné a tematické 

večery. Animační programy.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Southern Palms cccc
KEŇA  DIANI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

   Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Nemotorizované vodní sporty

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

 DR

HHH | Hhi | Hh | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště:  cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozsáhlá tropická zahrada

  Program all inclusive

  Překrásná pláž Diani Beach 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.southernpalmskenya.com

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly 

4,0TripAdvisor
1 306 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel situovaný v tropické zahradě 

přímo u nádherné pláže Diani Beach, cca 60 minut 

od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 100 pokojů 

s výhledem do zahrady nebo na oceán, restaurace, 

3 bary, spa centrum, venkovní bazén, 3 menší 

bazény v zahradách, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: pokoje se nacházejí v dvoupatrových 

bungalovech, každý bungalov má 2 pokoje se 

samostatnými vchody; koupelna/WC, vysoušeč vlasů, 

klimatizace, stropní ventilátor, minibar (konzumace 

za poplatek), rychlovarná konvice, telefon, trezor 

(za poplatek cca 5 $/den ), po potvrzení možnost 

přidání TV, balkon nebo veranda. BG: viz DR, 

jednopodlažní bungalovy s výhledem na oceán.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty, 

volejbal, stolní tenis.

ZÁBAVA Večerní tematické programy, 

animační programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Jacaranda Indian Ocean Beach Resort cccc
KEŇA  DIANI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (13.00–14.30 hod.)
a večeře (20.00–21.30 hod.)
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

    Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drinkWELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly 

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

 DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 BG 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi 

i pro páry

  Přímo u krásné plážes jemným 

bílým pískem

  Rozsáhlá tropická zahrada

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jacarandahotels.com

NOVINKA

TripAdvisor
299 hodnotících 4,0
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel nabízí 60 pokojů umístěných 

v dvoupodlažních bungalovech s tradiční střechou 

makuti, obklopených tropickou zahradou. 

Nachází se přímo u bílé písečné pláže cca 

65 km od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, 4 bary, obchod 

se suvenýry, rozlehlá tropická zahrada s lehátky, 

konferenční místnost, spa centrum, centrum vodních 

sportů a potápěčské centrum, venkovní bazén.

PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor 

za poplatek, lednička, moskytiéra, TV/sat., balkon 

nebo terasa. DRXSV: viz DRX, výhled na moře. 

DRXSF: viz DRX, situovány v chatkách u pláže.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

kulečník, šipky, lukostřelba, tenis, plážový volejbal, 

windsurfi ng, první lekce potápění v bazénu. 

Za poplatek: potápěčské centrum, 

golfové hřiště cca 10 km od hotelu.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Neptune Palm Boutique Resort Spa cccc
KEŇA  DIANI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.00–09.30 hod.), 
oběd (12.30–13.30 hod.)
a večeře (19.00–22.00 hod.) 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

WELLNESS & SPA

 5enses Sea Spa

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly, sauna, vířivky 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........

 DRX | DRXSV | DRXSF

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Rozlehlá tropická zahrada

  Hotel vhodný pro páry 

i pro rodiny s dětmi

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.neptunehotels.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
258 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Velice oblíbený hotel je situovaný 

cca 60 km od mezinárodního letiště v Mombase, 

přímo u krásné písečné pláže.

VYBAVENÍ Resort nabízí 25 dvoupodlažních 

bungalovů, zařízených v tradičním svahilském stylu. 

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, 4 bary, obchod se suvenýry, rozelehlá tropická 

zahrada s lehátky, konferenční místnost, spa centrum, 

centrum vodních sportů a potápěčské centrum.

PLÁŽ Pláž s bílým, jemným pískem 

přímo u hotelu. Lehátka zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor 

za poplatek, lednička, moskytiéra, TV/sat, balkon 

nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 

tenis, kulečník, šipky, lukostřelba, tenis, plážový 

volejbal. Za poplatek: potápěčské centrum.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Neptune Paradise Beach Resort cccc
KEŇA  DIANI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.00–09.30 hod.), 
oběd (12.30–13.30 hod.)
a večeře (19.00–22.00 hod.) 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

WELLNESS & SPA

 Ve vedlejším hotelu Diamonds Dream of Africa

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly, sauna, vířivky 

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

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště:  cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Rozlehlá tropická zahrada

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.neptunehotels.com/en/hotels/

neptune-paradise-beach-resort-spa

TripAdvisor
394 hodnotících 4,0
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel nabízí 165 pokojů umístěných 

v dvoupodlažních bungalovech s tradiční střechou 

makuti, obklopených tropickou zahradou. 

Nachází se přímo u bílé písečné pláže cca 

65 km od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, 4 bary, obchod 

se suvenýry, rozlehlá tropická zahrada s lehátky, 

konferenční místnost, spa centrum, centrum vodních 

sportů a potápěčské centrum, venkovní bazén.

PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem 

přímo u hotelu. Lehátka zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor 

za poplatek, lednička, moskytiéra, TV/sat., balkon 

nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

kulečník, šipky, lukostřelba, tenis, plážový volejbal. 

Za poplatek: potápěčské centrum, golfové hřiště 

cca 10 km od hotelu.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Neptune Village Beach Resort cccc
KEŇA  DIANI BEACH

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly, sauna, vířivky 

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

 DR | DRSV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Rozlehlá tropická zahrada

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.neptunehotels.com

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.00–09.30 hod.), 
oběd (12.30–13.30 hod.)
a večeře (19.00–22.00 hod.) 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

4,0TripAdvisor
205 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel nabízí 78 pokojů umístěných 

ve dvou dvoupodlažních budovách obklopených 

tropickou zahradou. Nachází se přímo u pláže cca 

25 km od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, 2 bary, snack 

bar, obchod se suvenýry, rozlehlá tropická 

zahrada s lehátky, konferenční místnost, 

spa centrum, centrum vodních sportů.

PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem 

přímo u hotelu. Lehátka zdarma.

POKOJ DR/DRS: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor 

za poplatek, lednička, moskytiéra, TV/sat., balkon 

nebo terasa. MS: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

kulečník, šipky. Za poplatek: potápění, vodní 

sporty, golfové hřiště cca 6 km od hotelu.

ZÁBAVA Animační programy.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Neptune Beach Resort cccc
KEŇA  BAMBURI BEACH

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

 DR | DRS

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 MS

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže

  Rozlehlá tropická zahrada

  Hotel vhodný pro páry 

i pro rodiny s dětmi

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.neptunehotels.com

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.00–09.30 hod.), 
oběd (12.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.)
v hlavní restauraci

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

   Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly

TripAdvisor
312 hodnotících 4,0
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Velice populární hotel s 239 pokoji, 

obklopený nádhernou tropickou zahradou 

a původním zbytkem tropického pralesa, 

se nachází přímo u bílé pláže cca 60 minut 

od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ 4 restaurace, 5 barů, 3 bazény, 

dětský bazén, směnárna, obchody, konferenční 

místnost. Za poplatek prádelna, hlídání dětí, lékař 

na telefonu, půjčovna aut, lázeňské centrum, venkovní 

jacuzzi, manikúra, pedikúra, kadeřnický salon.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV/sat., lednička, elektronický trezor 

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, moskytiéra, 

balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější. 

DRX: viz DRS, prostornější. JS: viz DR, 

prostornější, jacuzzi.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness centrum, 

3 tenisové kurty, volejbal, stolní tenis, kulečník, 

šipky, volejbal, lukostřelba. Za poplatek: potápění, 

windsurfi ng, kitesurfi ng, rybaření, golf, šnorchlování.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), hlídání dětí 

za poplatek. Animační programy pro děti, dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Baobab Beach Resort Spa cccc
KEŇA  DIANI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.00–10.00 hod.), 
oběd (12.30–14.00 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.) 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

WELLNESS & SPA

  Afya Bora Wellness Club & Spa

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly, kadeřnictví, 
manikúra, pedikúra 

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

 DR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 DRS | DRX

HHh | HHIi | HHI | HH | Hi | H

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

 JS

HHh | HHIi | HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi i pro páry

  Přímo u krásné pláže s jemným 

bílým pískem

  Rozsáhlá tropická zahrada

  Pro náročné klienty

  Program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.baobab-beach-resort.com/eng

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 472 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel situovaný v tropické zahradě 

přímo u nádherné pláže Diani Beach, cca 60 minut 

od mezinárodního letiště v Mombase.

VYBAVENÍ Nově zrekonstruovaný luxusní hotel 

nabízí 158 pokojů různých kategorií, od pokojů 

v hlavních budovách umístěných v zahradě až 

po privátní vily ležící na korálových útesech nad 

oceánem. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

3 à la carte restaurace, 4 bary, konferenční 

místnost, obchod, 2 bazény, dětský bazén, lázeňské 

centrum, kosmetické a kadeřnické služby.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

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

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

minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, 

balkon. DRS: viz DR, umístěny v přízemí, prostornější, 

župany, na terase slunečník a lehátka, výhled 

na moře. BG: viz DR, župany, DVD přehrávač, WiFi, 

elektronický trezor za poplatek, soukromá zahrada 

s lehátky a slunečníkem, výhled na moře. JS: viz DR, 

2 umyvadla, jacuzzi, 2 sprchy, župany, plochá TV/sat., 

DVD přehrávač, WiFi, pokojová služba 24 hodin denně, 

Gourmet Package, soukromá zahrada se slunečníky 

a lehátky. Možno zajistit dvouložnicové suite pro rodiny.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 

Na pokojích JS navíc Gourmet Package.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness centrum, 

2 tenisové kurty, volejbal, stolní tenis. Za poplatek: 

potápěčské centrum (lekce potápění v bazénu zdarma), 

centrum vodních sportů (katamarány, plachtění, biliár, 

škola windsurfi ngu, šnorchlování, rybaření, surfování, 

půjčovna lodí s proskleným dnem), 18jamkové golfové 

hřiště Leisure Lodge se nachází 500 m od hotelu.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), hlídání 

dětí za poplatek. Animační programy pro děti.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Leopard Beach Resort Spa cccc
KEŇA  DIANI BEACH

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

 DR | DRS

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 BG 

HH | H

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

 JS

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi 

i pro páry

  Přímo u krásné pláže s jemným 

bílým pískem

  Rozsáhlá tropická zahrada

  Pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.leopardbeachresort.com

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (13.00–14.30 hod.)
a večeře (20.00–21.30 hod.)
v hlavní restauraci

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

   Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

  Welcome drink

GOURMET PACKAGE

  Možnost večeří v à la carte restauraci Grillroom 
namísto bufetových večeří v hlavní hotelové 
restauraci – výběr menu v restauraci Grillroom 
je pak bez jakýchkoliv omezení, ale nezahrnuje 
nápoje

WELLNESS & SPA

  Uzuri Spa s vlastním bazénem 
a relaxační zahradou

  Vstup od 16 let

  Za poplatek: masáže, kúry, zábaly
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
710 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné místo severně od Mombasy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, 

bar u bazénu, restaurace, bazén, jacuzzi, 

konferenční místnost, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

trezor za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: squash, fi tness, 

plážový volejbal, stolní tenis. Za poplatek: vodní 

sporty na pláži, rybaření, potápění, šnorchlování.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné a tématické 

večery. Animační programy.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), hlídání dětí 

za poplatek. Dětský bazén, dětský klub (4–12 let).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Bamburi Beach ccc
KEŇA  BAMBURI BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

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

 DR

HHH | Hhi | Hh | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště:  cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel střední kategorie

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.bamburibeachkenya.com

4,5TripAdvisor
122 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Eden Village Watamu Beach ccc
KEŇA  WATAMU

POLOHA Menší hotel se nachází přímo 

u dlouhé pláže v malé vesnici Jacaranda.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, à la carte restaurace, bar, obchody, 

směnárna, prádelna,2 bazény, dětské hřiště.

PLÁŽ Přímo u dlouhé, písečné pláže s pozvolným 

vstupem do moře. Zdarma lehátka a slunečníky.

POKOJ DR: koupelna/WC (na vyžádání lze 

zapůjčit vysoušeč vlasů na recepci), klimatizace, 

moskytiéra, trezor za poplatek, balkon nebo 

terasa. DRS: viz DR, vysoušeč vlasů, minibar.

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal, biliár, šipky, stolní tenis. 

Za poplatek: potápěčské centrum.

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), hlídání 

dětí za poplatek. Animační programy pro děti.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (13.00–14.30 hod.) 
a večeře (20.00–21.30 hod.)
v hlavní restauraci

 Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby
  Snack a čerstvé ovoce v baru během dne
  Welcome drink

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

 DR

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

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

 DRS

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 140 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s rodinnou atmosférou

  Přímo u 15 kilometrů dlouhé pláže

  Vhodné pro vodní sporty a potápění

  Program all inclusive

  Bohatý animační 

a večerní program

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

TripAdvisor
877 hodnotících 4,0
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Safari kemp je umístěn v nejpopulárnějším 

národním parku Masai Mara a nabízí 20 luxusně 

zařízených stanů v tradičním africkém stylu. 

Stany jsou postaveny na vyvýšených terasách 

zaručujících výhledy na krajinu a zvířata.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, bar, 

knihovna, spa centrum, bazén, obchod se suvenýry, 

prádelna, výletní kancelář s nabídkou safari.

POKOJ ST: koupelna/WC (2 umyvadla), 

terasa, moskytiéra, psací stůl, trezor.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí i vyhlídkové 

lety balonem za poplatek, návštěvu masajské 

vesnice a další výlety na vyžádání.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém kempu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Bungalovy Neptune Mara Rianta Luxury Camp cccc
KEŇA  MASAI MARA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.),
oběd (12.30–14.30 hod.),
a večeře (19.30–21.30 hod.)

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Welcome drink

  Nápoje a občerstvení během dne

  2 vyjížďky na safari během dne

WELLNESS & SPA

 KENBALI Spa & Fitness

  Za poplatek: masáže a terapie STAN 
 ................................................................

 ST

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní safari kemp v NP Masai Mara

 Oblíbený řetězec hotelů Neptune

  Vhodné pro kombinované pobyty 

s hotely v Mombase

 Program all inclusive

 Možnost vyhlídkového letu balonem

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.neptunehotels.com/en/hotels/

neptune-mara-rianta-luxury-camp

NOVINKA

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

Bazén: venkovní

Wellness: ano

5,0TripAdvisor
153 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Safari kemp je umístěn v národním 

parku Tsavo West a nabízí dechberoucí 

výhledy na krajinu a stáda zvířat.

VYBAVENÍ V kempu najdete 27 luxusně zařízených 

stanů a chatek, všechny vybavené dřevěným nábytkem 

v tradičním africkém stylu. Recepce, spa centrum, 

venkovní bazén, restaurace, bar, fi tness centrum.

POKOJ ST: koupelna/WC (bidet, vysoušeč 

vlasů), moskytiéra, trezor, terasa. JS: viz ST, 

obývací část, set na přípravu kávy a čaje, 

soukromá zahrádka s venkovní sprchou.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře.

ZVLÁŠTNOSTI Kemp nabízí různé výlety a safari: 

noční safari, safari za úsvitu s výhledem na horu 

Kilimadžáro, procházku savanou s masajským 

průvodcem, piknikový oběd v savaně, vyjížďky na safari. 

V kempu je možné i uspořádat svatební obřad.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém kempu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Severin Safari Camp cccc
KEŇA  TSAVO WEST

WELLNESS & SPA

  KENBALI Spa & Fitness

  Za poplatek: masáže 

STAN 
 ................................................................

 ST

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 JS

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Safari kemp v NP Tsavo West

  Klidné prostředí

  Možnost pozorování zvěře

  Plná penze

  Vhodné pro kombinované pobyty 

s hotely v Mombase

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.severinsafaricamp.com/en.html

NOVINKA

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

Bazén: venkovní

Wellness: ano

TripAdvisor
294 hodnotících 5,0
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Zavítejte na souostroví Maledivy roztroušené 

kolem rovníku. Ostrovy jsou lemovány nádhernými 

písečnými plážemi s palmovými háji. Korálové 

útesy obklopující všechny atoly jsou plné 

nejrůznějších druhů živočichů. Na každém 

ostrůvku Malediv naleznete vždy pouze jeden 

hotelový komplex, pláže tedy nejsou přeplněné 

a vy si můžete vychutnat opravdový ráj 

na sněhobílém písku ve stínu palem a husté 

tropické vegetace.

CHARAKTERISTIKA

Maledivské souostroví se skládá z necelých 1 200 ostrovů, z nichž cca 200 je obydle-

ných s celkovým počtem obyvatel cca 280 000. Většina obyvatel žije v hlavním městě 

republiky Male. Souostroví dohromady zabírá 90 000 km2. Nejbližší sousedé jsou Indie 

a Srí Lanka. Žádný z ostrovů nevyčnívá nad hladinu více než dva metry.

Klima na Maledivách je tropické, průměrná roční teplota se pohybuje mezi 29 a 32 °C, 

noční teplota neklesá pod 23 °C, destinace je vhodná k návštěvě celoročně, teplota 

zůstává po celý rok na hranici 27 °C. V období od května do září vane jihozápadní mon-

zun, který přináší více srážek. Od prosince do března vane suchý jihovýchodní monzun.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Většina resortů nabízí výlety na obydlené a neobydlené ostrovy, během nichž poznáte 

život místních obyvatel a budete se koupat na liduprázdných plážích. Doporučujeme pro-

hlídku hlavního města Male a jeho centra s mešitou. K nezapomenutelným zážitkům patří 

také návštěva národního muzea, rybího trhu a trhu s ovocem a zeleninou, kde najdete 

banány, ananasy, papáju či kokosy.

PRAKTICKÉ TIPY

Maledivské souostroví se skládá z atolů, které tvoří skupina ostrůvků obklopená prs-

tencem korálových útesů. Uprostřed atolů jsou další korálové útesy, ve kterých žijí tisíce 

zajímavých mořských živočichů. To vytváří ideální podmínky pro potápění a šnorchlo-

vání. Pozorovat zde můžete želvy, rejnoky, chobotnice, murény, barakudy a tisíce dalších 

druhů ryb a roztodivných stvoření. Pro zkušené potápěče nabízí Maledivy také spoustu 

vraků lodí.

Některé resorty nabízí transfer z Male hydroplánem, tzv. seaplanem, nebo vnitrostátním 

letem, jednotlivé atoly tak můžete vidět z ptačí perspektivy, což bezesporu patří k nej-

krásnějším zážitkům. Svou dovolenou si můžete zpestřit celou řadou aktivit – již zmí-

něným objevováním podmořského světa, ale i výlety na okolní obydlené či neobydlené 

ostrůvky, rybařením, surfováním či spoustou jiných vodních sportů.

Ochutnejte také místní speciality. Základem domorodého jídelníčku jsou ryby a rýže. 

Maledivská jídla jsou zpravidla velmi pikantní. Za vyzkoušení jistě stojí tradiční polévka 

z kari a rybího masa. Zapomenout nesmíte ani na typické suvenýry, které si odtud 

můžete dovézt. Patří k nim rohože z palmového listí, lakované dřevěné výrobky či modely 

člunů dhoni.

Pohádkový ráj v Indickém oceánu

TO NEJLEPŠÍ Z MALEDIV

 Harmonie průzračné vody, pláží a palmových hájů

 Jedinečný svět korálových útesů

 Poklidná atmosféra, prostor pro soukromí a komfort



197

M A L E D I V Y

I N
D

I C
K

Ý
 O

C
E

Á
N

MALE

SEVERNÍ MALE ATOL

JIŽNÍ MALE ATOLARI ATOL
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

MALÉ OSTRŮVKY  Ostrůvky roztroušené v Indickém oceánu. KŘIŠŤÁLOVĚ 
PRŮZRAČNÉ MOŘE   Nádherné pláže s bílým pískem. VODNÍ 
BUNGALOVY  Vodní bungalovy mají přímý vstup do moře. PODMOŘSKÝ 
SVĚT  Dokonalé podmínky pro šnorchlování a potápění. BÍLÉ PLÁŽE  Pláže 
jsou lemovány tropickou vegetací. 

M
a
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d
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PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 29 29 30 31 31 30 29 29 29 29 29 29

TEPLOTA VODY (°C) 27 28 28 28 27 27 27 27 27 27 27 27
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Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy
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. 9

www.fi scher.cz
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CENA OD: 64 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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Srí Lanka + Maledivy
SRÍ LANKA A MALEDIVY

CENA OD: 49 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8

1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.

2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer do hotelu 

Tangerine Beach, ubytování na 4 noci s polopenzí.

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

pokoje v 11.00 hodin, transfer do Kolomba 

na letiště, přelet na Male, transfer z letiště do Holiday 

Island, ubytování na 3 noci s polopenzí.

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

pokoje v 11.00 hodin, odpoledne transfer na letiště 

v Male, večer odlet přes Dubaj do Prahy.

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

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 

Kolombo, Kolombo – Male, Male – Dubaj – Praha 

(economy class), letištní a palivové taxy, 4 noci 

v ccc hotelu Tangerine Beach (nebo podobném) 

s polopenzí na Srí Lance, 3 noci v Holiday Island 

s polopenzí na Maledivách, transfer Kolombo – hotel 

Tangerine Beach – Kolombo, transfer Male – hotel 

Holiday Island – Male, služby česky mluvícího 

zástupce během transferu z Kolomba do hotelu, poté 

je k dispozici na telefonu v Kolombu, služby česky 

mluvícího místního zástupce na telefonu v Male

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku 

(35 USD na osobu), cestovní pojištění, ostatní stravování, 

nápoje, spropitné místním průvodcům, řidičům, nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Kombinace spojující dvě úžasné 

destinace v Indickém oceánu

  Navštivte věčně zelený ostrov Srí 

Lanka s jeho krásnými plážemi 

a možností navštívit některou ze 

starobylých památek

  Poté se přesunete na pohádkové 

Maledivy proslulé tyrkysovým 

mořem a nádhernými písečnými 

plážemi

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Maledivy

Srí Lanka
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Atol Haa Alifu

11   Hotel JA Manafaru ccccc str. 202

Atol Raa

2   Hotel Dhigali ccccc str. 217

3   Hotel Adaaran Select Meedhupparu cccd str. 239

Atol Lhaviyani
4   Hotel Atmosphere Kanifushi Maldives ccccc str. 208

5   Hotel Komandoo Island Resort cccc str. 219

6   Hotel Kuredu Island Resort cccc str. 230

7   Hotel Palm Beach Resort Spa Maldives cccc str. 226

8   Hotel Hurawlhi Island Resort ccccc str. 216

Atol Baa

9   Hotel Royal Island Resort & Spa ccccd str. 222

Atol Severní Male

q   Hotel Paradise Island Resort & Spa cccc str. 224

w   Hotel Meeru Island Resort cccc str. 232

ee   Hotel Adaaran Select Hudhuran Fushi cccc str. 238

rr LUX* North Male Atoll ccccc str. 206

Atol Jižní Male
tt   Hotel Fun Island ccc str. 241

Atol Jižní Ari

yy   Hotel Conrad Maldives Rangali Island ccccc str. 204

uu   Hotel Lily Beach ccccc str. 210

ii   Hotel LUX* South Ari Atoll ccccc str. 212

oo   Hotel Constance Moofushi Resort ccccc str. 214

pp   Hotel Centara Grand Island Resort & Spa ccccd str. 218

aa   Hotel Sun Island Resort & Spa cccc str. 234

ss   Hotel Holiday Island cccc str. 236

dd   Hotel Vilamendhoo Island Resort cccc str. 228

ff   Hotel VOI Maayafushi Resort cccc str. 240

gg   Hotel Diamonds Athuruga ccccd str. 220

hh   Hotel Diamonds Thudufushi cccc str. 221

Atol Faafu

jj   Hotel Filitheyo Island Resort cccc str. 227

Pobytové oblasti

MALE

Doba transferu z letiště do hotelu cca 20–100 minut

33

99

Maledivy

~~

44až88

~~

yyažjj

~~

qqažrr

0 80 km

tt

 Obchodní středisko  Letiště  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

11

22
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POLOHA Luxusní resort se nachází na samotném 

severu Malediv v oblasti atolu Haa Alifu. Transfer 

hydroplánem z letiště v Male cca 75 minut.

VYBAVENÍ Celkem 84 bungalovů a vil, recepce, 

2 bazény s lehátky a slunečníky zdarma, dětský 

bazén, 2 bary, 4 restaurace, vinný sklep, obchod 

se suvenýry, fotograf, konferenční místnosti.

PLÁŽ Nádherná světlá pláž s jemným pískem 

lemující celý ostrov. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BBPP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 

župany a pantofl e), individuální klimatizace, TV/sat., 

telefon, minibar, DVD přehrávač, set na přípravu kávy 

a čaje, kávovar na espresso, terasa, privátní bazén. 

WIPP: viz BBPP, nad vodou, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

oběd a večeře formou bufetu nebo menu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: škola potápění 

a šnorchlování, motorizované vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Resort leží na nejsevernějším 

atolu Malediv. Transfer hydroplánem pouze

v denních hodinách.

ZÁBAVA ChillZone (prostor pro volný 

čas) – simulátory, kino, Xbox, knihovna. 

Tematické a zábavné večery.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel JA Manafaru ccccc
MALEDIVY  ATOL HAA ALIFU

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
menu v restauracích Kakuni, White Orchid, 
Ocean Grill

  Občerstvení a snacky v plážovém baru Infi nity 
Bar, v baru Horizon Lounge a v Andiamo Bistro

  Nealkoholické nápoje, káva, voda, 
místní vína, pivo, místní destiláty

  Minibar a lednička na víno 
(doplňováno 1× denně)

  Windsurfi ng, kajak, paddleboarding, katamarán, 
kánoe, plážový volejbal, stolní tenis, tenis 
(v denních hodinách), fi tness, půjčovna kol

  1× výlet při západu slunce

  Nápoje během výletů jsou za poplatek

  Čerstvé džusy, značkový alkohol a vína z vinného 
sklepa The Cellar nejsou součástí programu all 
inclusive

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: široká škála masáží a procedur 
v lázních Calm & Spa Salon 

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

 BBPP

HHh | HHIi | HHi | HH | H

VILA 
 ..............................................................

 WIPP

HHh | HHIi | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 75 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort vhodný 

pro nejnáročnější klientelu

  Nádherné dlouhé bílé 

písečné pláže

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jaresortshotels.com/Properties/

JAManafaru/overview.aspx

NOVINKA
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5,0TripAdvisor
802 hodnotících
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ccccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

POLOHA Resort se rozkládá na 2 ostrovech 

spojených 500 m dlouhým mostem. Transfer 

z letiště v Male cca 30 minut seaplanem.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, 

bazén, podmořská restaurace Ithana, spa, 

obchod se suvenýry, business centrum – vše 

na hlavním ostrově Rangalifi nolu. Na ostrově 

Rangali se nachází bar, bazén, restaurace.

PLÁŽ Resort je lemován písečnými plážemi.

POKOJ VIBF: venkovní koupelna/WC, v tropické 

zahradě na ostrově Rangalifi nolu (hlavní ostrov), 

TV, DVD, kávovar, minibar za poplatek, telefon, terasa. 

VIWR: viz VIBF, na ostrově Randali (nelze zde ubytovat 

děti), prosklená podlaha s průhledem do moře, 

terasa s malým bazénem, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Ostrov Rangalifi nolu –

potápěčské centrum, centrum vodních sportů, 

fi tness, tenis. Ostrov Rangali – jóga pavilon.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do hotelu je možný pouze 

v denních hodinách. V části Rangali nelze ubytovat děti.

ZÁBAVA Resort nabízí výlety – šnorchlování, 

rybaření, pozorování delfínů, výlety na opuštěný 

ostrov, plavbu člunem s proskleným dnem.

PRO DĚTI Dětský klub (2–12 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Zdarma: spa centrum nad vodou
(patří k hlavnímu ostrovu) 

  Za poplatek: masáže, procedury, 
aromaterapie, kadeřnictví

VILA 
 ...............................................................

 VIBF

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ VILA 
 ..................................................

 VIWR

HHH | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 35 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort pro náročné klienty

  Světoznámá podmořská restaurace

  Nádherné pláže, vynikající podmínky 

pro potápění a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.conradhotels3.hilton.com
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4,5TripAdvisor
2 065 hodnotících
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POLOHA Resort nově otevřený na konci roku 2017 

leží na atolu Severní Male. Transfer z letiště 60 minut 

člunem nebo za příplatek hydroplánem cca 15 minut.

VYBAVENÍ Recepce, bazén, 2 restaurace, 

plážový klub Beach Rouge, Café LUX*, bar, 

salon krásy, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Pláže s jemným bílým pískem lemují celý ostrov.

POKOJ BV: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat, 

telefon, minibar, terasa, trezor, oddělná ložnice

a obývací část. WV: viz BV, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu nebo výběru z menu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Všechny vily mají střešní terasu

s výhledem na moře.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

LUXaXX North Male Atoll ccccc
MALEDIVY  ATOL SEVERNÍ MALE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně v restauraci MIXE formou bufetu
nebo výběru z menu

  Oběd formou výběru z menu v restauracích
MIXE nebo Beach Rouge

  Večeře v restauraci MIXE formou bufetu nebo 
výběru z menu a v restauraci Nikkei

  Široký výběr alkoholických a nealkoholických 
nápojů místní výroby (dle otevírací doby 
jednotlivých restaurací a barů)

  Odpolední čaj v The Bar (16.00–18.00 hod.)

  Nápoje v minibaru (voda, džusy, nealkoholické 
nápoje, pivo – doplňováno 1× denně)

  Fitness, tenis, stolní tenis, jóga, 
plážový volejbal, sauna, pára

  Výbava na šnorchlování, kajaky, šlapadla

  Denní výlety na šnorchlování 
na house reef – dle daného rozvrhu

WELLNESS & SPA

  LUX* Me Spa

  Za poplatek: široká škála procedur a masáží 

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

 BV

HHh | HHi | HH | Hi | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Předpokládané otevření hotelu 

v listopadu 2017

  Luxusní resort pro velmi 

náročnou klientelu

  Vynikající podmínky pro 

šnorchlování a potápění

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.luxresorts.com

NOVINKA

VIZUALIZACE
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VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort leží přibližně 133 kilometrů 

od letiště v Male v oblasti atolu Lhaviyani. 

Transfer seaplanem cca 30 minut.

VYBAVENÍ Recepce, 2 bary, 4 restaurace (jedna 

vegetariánská), 2 bazény, obchody se suvenýry, 

jacuzzi, sauna, salon krásy, PADI centrum.

PLÁŽ Resort je obklopen dlouhými plážemi s jemným 

bílým pískem a s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ BV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, 

trezor, minibar. VIFA: dvě propojené BV.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: motorizované 

vodní sporty, potápění.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu 

možný pouze v denních hodinách.

ZÁBAVA Večerní hudba a vystoupení DJ.

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

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby,

v restauracích a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Atmosphere Kanifushi Maldives ccccc
MALEDIVY  ATOL LHAVIYANI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v restauraci 
The Spice – kombinace bufetu, à la carte 
menu a tematických večerů

  1× týdně à la carte oběd v pool baru 
The Sunset (pouze dospělé osoby)

  Oběd a večeře ve vegetariánské restauraci 
Just Veg (nutná rezervace)

  Lehké občerstvení v hlavním baru The Liquid 

  Nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje 
místní výroby a některých originálních značek, 
víno, koktejly

  Alkoholické i nealkoholické nápoje 
v minibaru – doplňován 2× denně

  Nápoje jsou podávány v hlavním baru
(09.00–01.00 hod.), v baru u bazénu 
(09.00–19.00 hod.) a v hlavní restauraci 
během obědů a večeře

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek

  Tenis (v denních hodinách), fi tness, windsurfi ng, 
katamarán, kánoe, 1× výlet na noční rybaření, 
2× denně výlet na šnorchlování

  Vstup do salonku v terminálu seaplanu 
v Male po příletu – lehké občerstvení, WiFi

WELLNESS & SPA

  Lázně Akiri Spa nabízí celkem 6 místností, 
v nichž je možné absolvovat různé druhy masáží 
a ajurvédských programů

VILA 
 .................................................................

 BV

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

RODINNÁ VILA 
 ...............................................

 VIFA

HHhh | HHHII | HHHi | HHH | HHIi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodiny 

s dětmi

  Bohatý program all inclusive

  Široké sportovní vyžití

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.atmosphere-kanifushi.com
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5,0TripAdvisor
1 029 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní resort leží přibližně 80 kilometrů 

od mezinárodního letiště v Male v oblasti atolu 

Jižní Ari. Transfer hydroplánem cca 25 minut.

VYBAVENÍ Recepce, obchod se suvenýry, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, 3 bary, 2 bazény.

PLÁŽ Resort je obklopen dlouhými plážemi s jemným 

bílým pískem a s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ BV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, ventilátor, TV/sat., trezor, minibar, 

kávovar Nespresso, varná konvice, DVD přehrávač.

VILG: viz BV, prostornější, částečně nad vodou, 

přímý vstup do laguny. WVX: viz BV, prostornější, 

privátní bazén s jacuzzi, přímý vstup do vody.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: motorizované 

vodní sporty, potápění.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu 

možný pouze v denních hodinách.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let), dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby,

v restauracích a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Lily Beach ccccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v restauraci 
Lily Maa – kombinace bufetu, à la carte 
menu a tematických večerů

  À la carte večeře v restauraci Tamarind
(1× týdně – doporučujeme rezervaci)

  Nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje
místní výroby a některých originálních značek, 
víno, koktejly

  Alkoholické i nealkoholické nápoje v minibaru – 
doplňován 1× denně

  Nápoje jsou podávány v baru Vibes Bar 
(10.00–00.00 hod.), v Aqva Pool Bar
(10.00–22.30 hod.) a v The Spirit Bar & Lounge
(09.00–01.00 hod.)

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek

  Tenis, fi tness, šnorchlování, volejbal, stolní tenis, 
kulečník, nemotorizované vodní sporty na pláži, 
2 výlety dle výběru z nabídky

WELLNESS & SPA

  Lázně Tamara Spa by Mandara nabízí celkem 
7 pavilonů, v nichž je možné absolvovat různé 
druhy masáží a procedur

VILA 
 ........................................................

 BV | VILG

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ VILA 
 ...................................................

 WVX

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort vhodný pro páry

i pro rodiny s dětmi

  Bohatý program all inclusive 

Platinum plan

  Krásné nedotčené písečné pláže

  Vynikající podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lilybeachmaldives.com
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5,0TripAdvisor
1 889 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní resort na ostrově o rozměrech

1 500 × 350 m v oblasti atolu Jižní Ari. Transfer 

vnitrostátním letem cca 20 minut, následně cca 

10 minut člunem (za příplatek hydroplán).

VYBAVENÍ Recepce, 7 restaurací, 6 barů, 

2 bazény, obchod se suvenýry.

PLÁŽ 4 km dlouhá pláž s jemným bílým 

pískem. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ PABF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

terasa, klimatizace, telefon, kávovar, TV, minibar, 

trezor. WV: viz PABF, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

oběd a večeře formou bufetu nebo menu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: potápěčské centrum, tenis,

vodní sporty, jóga.

ZÁBAVA Noční klub, zábavné večery.

PRO DĚTI Dětský klub, junior klub, hlídání dětí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel LUXaXX  South Ari Atoll ccccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (v restauracích 
MIXE a East Market)

  Oběd formou bufetu nebo menu (v restauracích 
Sesnse Lounge & Bar, Veli, MIXE, Lagoon bar 
a Beach Rouge)

  Večeře formou bufetu (v restauracích 
MIXE a East Market) nebo formou menu
(v restauracích Senses a Allegria)

  Široký výběr alkoholických a nealkoholických 
nápojů místní výroby dle otevírací doby 
jednotlivých restaurací a barů

  Odpolední čaj v Senses Lounge & Bar 
(17.00–18.00 hod.)

  Fitness, tenis, stolní tenis, jóga, plážový volejbal

  Výbava na šnorchlování, kajaky, šlapadla.

  Denní výlety na šnorchlování 
na house reef – dle daného rozvrhu

  Nápoje v minibaru (voda, džusy, nealkoholické 
nápoje, pivo – doplňováno 1× denně)

  Nabídka all inclusive se nevztahuje na japonskou 
restauraci Umami

  Konec programu all inclusive je v den odletu 
v 11.00 hodin

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů, čerstvé džusy, značkový alkohol, 
cigarety a doutníky nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Luxusní spa centrum Infi nity
(jedno z největších na Maledivách)

  Nabídka masáží, procedur a aromaterapií

  Sauna, parní sauna, vyhřívaný bazén, vířivka

BEACH PAVILLON 
 .........................................

 PABF

HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Ve vodních bungalovech lze ubytovat děti

na vlastní odpovědnost.

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Dlouhé písečné pláže

  Možnost využití bohatého programu 

all inclusive 

  Vynikající služby spa centra Infi nity

  Velký výběr restaurací

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.luxislandresort.com
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2 816 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní komplex vil se nachází v oblasti 

atolu Jižní Ari cca 100 km od mezinárodního 

letiště v Male. Transfer do resortu seaplanem.

VYBAVENÍ Recepce, hlavní bufetová restaurace 

Manta, à la carte restaurace Alizée u pláže se 

specialitami z grilu, 2 bary, bazén, obchod se 

suvenýry. Možnost připojení k internetu.

PLÁŽ Pláže s bílým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor, kávovar, terasa. 

WV: viz BV, nad vodou, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: rybaření, šnorchlování,

potápění, jóga.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do/z hotelu 

možný pouze v denních hodinách.

ZÁBAVA Množství výletů – plavba při západu slunce, 

šnorchlování, výlety na obydlený ostrov, večerní rybaření.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, JCB.

Hotel Constance Moofushi Resort ccccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  1× možnost večeře v à la carte restauraci 
(při pobytu minimálně 7 nocí)

  Značkové alkoholické nápoje, nealkoholické 
nápoje (10.00–01.00 hod.)

  Nápoje v minibaru (víno, pivo, nealkoholické 
nápoje – minibar doplňován 1× denně)

  Odpolední čaj (16.30–17.30 hod.)

  Vybavení na šnorchlování

  1× výlet člunem dhoni (cca 1,5 hod.)

  Fitness, nemotorizované vodní sporty, 1 úvodní 
ponor v bazénu (nutná rezervace v Bluetribe 
Diving Centre), volejbal, šlapadla, kajaky

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Spa de Constance s nabídkou masáží a procedur

VILA 
 .................................................................

 BV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelové služby na vysoké úrovni 

  Krásné písečné pláže 

  Vynikající podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

http://moofushiresort.

constancehotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Prostorné vily v zahradě a na moři se 

nachází na ostrově o rozměrech 400 × 165 metrů. 

Transfer do resortu hydroplánem z Male.

VYBAVENÍ Celkem 90 vil, recepce, infi nity bazén 

s lehátky a slunečníky zdarma, 3 bary, hlavní restaurace 

s venkovní terasou, 2 à la carte restaurace, obchod 

se suvenýry, fotograf, konferenční místnosti.

PLÁŽ Krásná světlá písečná pláž lemující celý 

ostrov přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župany 

a pantofl e), individuální klimatizace, TV/sat., telefon, DVD 

přehrávač, minibar, set na přípravu kávy a čaje, terasa, 

orientace na východ, výhled na moře, BVSUN: viz BV, 

orientace na západ, BVSNP: viz BV, privátní bazén. 

PVOCE: viz BV, nad vodou, přímý vstup do moře. 

VIOCS: viz BVSUN, nad vodou, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

oběd a večeře formou bufetu nebo menu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: škola potápění 

a šnorchlování, motorizované vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel disponuje největší 

prosklenou podmořskou restaurací na světě.

ZÁBAVA Tematické večery, kulturní show, 

živá hudba, DJ.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních prostorách 

hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Hurawalhi Island Resort ccccc
MALEDIVY  ATOL LHAVIYANI

VILA 
 ...................

BV | BVSUN | BVSNP | PVOCE | VIOCS

HHh | HH | H

H dospělá osoba

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Dlouhé písečné pláže

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hurawalhi.com

NOVINKA

WELLNESS & SPA

  Duniye Spa

  Za poplatek: asijské masáže a léčebné procedury

5,0TripAdvisor
286 hodnotících

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední čaj, káva a snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

  Nápoje během výletů jsou za poplatek

  Čerstvé džusy, espresso, cappuccino a značkový 
alkohol nejsou součástí programu all inclusive

  Badminton, tenis, stolní tenis, plážový volejbal, 
biliár, fi tness, kajak, windsurfi ng

  1× výlet při západu slunce
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort Dhigali leží na ostrově 

obklopeném korály a je vzdálen od Male

70 minut vnitrostátním letem a následně člunem. 

Na vyžádání možnost letu hydroplánem (40 minut).

VYBAVENÍ 180 pokojů, recepce, 7 restaurací, 2 bary, 

3 bazény, obchod se suvenýry, směnárna, prádelna.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž 

s pozvolným vstupem do vody.

POKOJ BB: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, terasa. 

WV: viz BB, prostornější, přímý vstup do vody.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu nebo vyběru z menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty.

ZÁBAVA Diskotéky, karaoke, živá hudba, DJ.

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Dhigali ccccc
MALEDIVY  ATOL RAA

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

 BB

HH | HI | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HHh | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 70 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený resort v květnu 2017

  Výborné podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Vhodné pro páry i pro rodiny 

s dětmi

  Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dhigali.com

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně v restauraci Capers

  Oběd a večeře v kterékoliv otevřené restauraci 
(kromě restaurace Deli)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby (11.00–24.00 hod.)

  Fitness, kánoe, paddleboarding

  Nápoje během výletů jsou za poplatek

  Čerstvé džusy, espresso, cappuccino, značkový 
alkohol a nápoje v minibaru nejsou součástí 
programu all inclusiveWELLNESS & SPA

  Venkovní bazén s 12 místnostmi na procedury, 
relaxační salonek, manikúra a pedikúra, 
parní lázeň

  Za poplatek: masáže, sauna, relaxační terapie 
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort v oblasti atolu Jižní Ari cca 

90 km jižně od Male. Transfer vnitrostátním letem 

cca 20 minut, následně člunem cca 10 minut.

VYBAVENÍ Recepce, bazén, 2 bary, 

3 restaurace, obchod se suvenýry, 

konferenční místnost, business centrum.

PLÁŽ Pláže s bílým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

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

pokoj, ložnice v 1. patře (není oddělena dveřmi), 

klimatizace, kávovar, telefon, CD a DVD přehrávač, 

minibar, trezor, TV, možnost připojení k internetu. 

WV: viz SU, nad vodou, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: potápění.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do/z hotelu 

pouze v denních hodinách.

ZÁBAVA Hotel pořádá animační programy. 

Živá hudba, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (4–17 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Centara Grand Island Resort & Spa ccccd
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v restauraci Reef, oběd a večeře možné také 
v restauracích Azzuri Mare (italská kuchyně) 
a Suan Bua (thajská kuchyně) formou bufetu 
nebo výběru z menu, nutná rezervace

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

  Fitness, tenis, šnorchlování, windsurfi ng, 
katamarán, jízda na banánu

  Odpolední čaj, zákusky, sendviče, 
zmrzlina pro děti

  Nápoje v minibaru – doplňován 1× denně

  5 výletů – např. noční rybaření, večerní 
plavba po moři, výlet na lokální ostrovy, výlet 
za šnorchlováním (pro pobyty na minimálně 6 nocí)

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Cenvaree Spa s širokou nabídkou masáží 
a procedur

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

 SU

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 17 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Bohatý program all inclusive

  Široká nabídka sportů

  Skvělé podmínky pro potápění

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.centarahotelsresorts.

com/maldives.asp

SUITE

4,5TripAdvisor
1 119 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází 130 kilometrů

od letiště v Male v oblasti atolu Lhaviyani. 

Transfer hydroplánem 30 minut.

VYBAVENÍ Recepce, 2 restaurace, 

2 bary, bar na pláži, bazén, obchod se 

suvenýry, potápěčské centrum.

PLÁŽ Bílé pláže s jemným pískem 

a tropickou vegetací.

POKOJ VIBF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., trezor, minibar (za poplatek), 

kávovar, CD přehrávač. VJWR: viz VIBF, prostornější, 

domácí kino, espresso, vířivka, přímý vstup do vody.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu nebo výběru z menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: potápění, katamarán,

kánoe, šnorchlování.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer pouze v denních hodinách.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Komandoo Island Resort cccc
MALEDIVY  ATOL LHAVIYANI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (08.00–10.30 hod.),
oběd (13.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.) formou bufetu
nebo výběru z menu v hlavní restauraci Falhu

  Výběr nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby 

  Nápoje jsou podávány v hlavní restauraci (během 
jídla) a v hlavním baru (11.00–24.00 hod.)

  Odpolední občerstvení (15.00–18.00 hod.) v baru 
Kandu – káva, čaj 

  Fitness, volejbal, badminton, stolní tenis, kajak, 
windsurfi ng 

  1× výlet při západu slunce, výlety lodí na blízký 
neobydlený ostrov Kudadu

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy, 
espresso, cappuccino a značkový alkohol nejsou 
součástí programu all inclusive

WELLNESS & SPA

  Široká škála masáží a lázeňských procedur

VILA 
 ...............................................................

 VIBF

HHH | HH | H

VODNÍ VILA 
 .................................................

 VJWR

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letišt: cca 30 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné písečné pláže

  Možnost dokoupení programu

all inclusive

  Menší resort nabízející klidnou 

dovolenou

  Výborné podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.komandoo.com

5,0TripAdvisor
1 821 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází v oblasti Jižní 

Ari. Transfer hydroplánem cca 25 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

5 restaurací, 2 bary, bar na pláži obchod se 

suvenýry, prádelna, potápěčské centrum.

PLÁŽ Bílé pláže s jemným pískem 

a tropickou vegetací.

POKOJ BB: koupelna/WC, TV, klimatizace, TV, minibar, 

telefon, trezor, set na přípravu kávy a čaje. WV: viz BB, 

vysoušeč vlasů, WiFi zdarma, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 

inclusive. Za poplatek: potápění, katamarán.

ZÁBAVA Živá hudba, zábavné večery.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby baru, 

na recepci a ve vodních vilách. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Diamonds Athuruga ccccd
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

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

 BB

HHh | HHi | HH | HI | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HHh | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné písečná pláže

  Bohatý program all inclusive

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.athurugabeach.

diamondsresorts.com

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu v restauraci Maakeyn pro 
hosty ubytované v plážových bungalovech 
a v restauraci Thari pro hosty ubytované 
ve vodních vilách

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

  Lehké občerstvení v baru na pláži

  Minibar – pivo, nealkoholické nápoje a voda
(doplňován 1× denně)

  Zmrzlina domácí výroby během oběda a večeře

  Jóga, plážový volejbal, stolní tenis, fi tness, kánoe, 
windsurfi ng, šnorchlování

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů a značkový alkohol nejsou 
součástí all inclusive

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Serena nabízí klasické masáže, 
ajurvédské masáže, zábaly a další procedury 

5,0TripAdvisor
936 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází v oblasti atolu 

Jižní Ari. Transfer do resortu hydroplánem –

cca 25 minut letu z Male.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 

3 bary, obchod se suvenýry, prádelna.

PLÁŽ Pláže s bílým pískem a tropickou 

vegetací. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BB: koupelna/WC, TV, klimatizace, 

TV, minibar, telefon, trezor, kávovar na espresso.

WV: viz BB, vysoušeč vlasů, WiFi zdarma,

přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 

inclusive. Za poplatek: potápění, katamarán.

ZÁBAVA Živá hudba, zábavné večery.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby baru, 

na recepci a ve vodních vilách. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Diamonds Thudufushi cccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

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

 BB

HHh | HHi | HH | HI | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HHh | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodinnou 

dovolenou

  Dlouhé pláže s jemným bílým 

pískem

  Bohatá sportovní nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

http://thudufushibeach.

diamondsresorts.com

NOVINKA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu v restauraci Maakana pro 
hosty ubytované v plážových bungalovech 
a v restauraci Aqua pro hosty ubytované 
ve vodních vilách

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

  Lehké občerstvení v baru na pláži

  Minibar – pivo, nealkoholické nápoje a voda
(doplňován 1× denně)

  Zmrzlina domácí výroby během oběda a večeře

  Jóga, plážový volejbal, stolní tenis, fi tness, kánoe, 
windsurfi ng, šnorchlování

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů a značkový alkohol nejsou 
součástí all inclusive

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Serena nabízí klasické masáže, 
ajurvédské masáže, zábaly a další procedury 

4,5TripAdvisor
764 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort s tropickou vegetací o rozloze 

800 × 220 m se nachází na atolu Baa. 

Transfer vnitrostátním letem cca 25 minut, 

následně člunem cca 10 minut.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, restaurace 

à la carte, bar, bazén, bar u bazénu, pub, 

obchod se suvenýry, salon krásy.

PLÁŽ Pláže s jemným bílým pískem 

a tropickou vegetací. Lehátka zdarma.

POKOJ BV: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

telefon, klimatizace, ventilátor, trezor, 

minibar za poplatek, TV a terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: vodní sporty, potápění.

ZÁBAVA Diskotéky, karaoke, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Royal Island Resort & Spa ccccd
MALEDIVY  ATOL BAA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Program all inclusive (10.00–01.00 hod).

  Odpolední zákusek, káva, čaj

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Stolní tenis, squash, tenis, fi tness, windsurfi ng, 
badminton, kánoe

   1× večerní rybaření (pro pobyty
na minimálně 6 nocí)

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Spa centrum

  Masáže, aromaterapie, relaxační terapie, 
ajurvédské programy, sauna, parní sauna, jacuzzi

VILA 
 .................................................................

 BV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné písečné pláže

  Klidná dovolená

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.villahotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 159 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA V oblasti atolu Severní Male na ostrově 

o rozloze 930 × 200 m. Transfer do resortu člunem.

VYBAVENÍ Recepce, několik restaurací 

(hlavní bufetová restaurace, restaurace à la 

carte, japonská a italská restaurace), bazén, bar, 

bar na pláži, obchod se suvenýry, potápěčská 

škola, konferenční místnost, salon krásy.

PLÁŽ Písečné pláže. Lehátka zdarma.

POKOJ BBS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

Za příplatek je možné knihovat vodní bungalovy.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu 

v hlavní restauraci. Možnost dokoupení programu

all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: potápěčská 

škola, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Večery s živou hudbou.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Paradise Island Resort & Spa cccc
MALEDIVY  ATOL SEVERNÍ MALE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Alkoholické (gin, whisky, vodka, rum, stolní víno, 
pivo, voda) a nealkoholické nápoje místní výroby 
v hlavní restauraci (během jídla) a v hlavním baru 
(10.00–01.00 hod.)

  Odpolední čaj a snack v Coffee Shopu 
(16.00–18.00 hod.)

  Badminton, fi tness, stolní tenis, squash, tenis, 
sauna, jacuzzi

  Výlet na večerní rybaření 
(pro pobyty na minimálně 6 nocí)

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s širokou nabídkou léčebných 
a relaxačních procedur

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

 BBS

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Bohaté sportovní vyžití

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.villahotels.com/Resorts/

Paradise-Island-Resort-Spa
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
2 292 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort leží na jednom z největších 

ostrovů Malediv Madhiriguraidhoo na atolu Lhaviyani. 

Transfer seaplanem z letiště cca 40 minut.

VYBAVENÍ Recepce, 3 restaurace, 

potápěčské centrum, bazén, bary.

PLÁŽ 4 km pláží s jemným bílým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ VIGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

venkovní koupelna, trezor, minibar za poplatek, 

telefon, satelit, DVD přehrávač, toaletní potřeby, 

župan, klimatizace, veranda s posezením.

JS: viz VIGV, prostornější, navíc šatna a venkovní vana.

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: potápění, vodní 

sporty, potápěčská škola, katamarán.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do/z resortu 

možný pouze v denních hodinách. 

ZÁBAVA Výlety, noční rybolov.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: v recepci a v baru u bazénu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Palm Beach Resort Spa Maldives cccc
MALEDIVY  ATOL LHAVIYANI

PROGRAM SOFT 

ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu v restauraci Coffee Shop, 
snídaně formou menu v restauraci Romantic, 
oběd a večeře formou bufetu nebo menu 
v restauraci Dhandahelu

  Pivo, víno a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.) v plážovém baru a v baru 
u bazénu

  Odpolední čaj a lehké občerstvení v Coffee Shop

  Fitness, tenis, squash, plážový volejbal, 
windsurfi ng, katamarán, půjčovna kol, kánoe, 
badminton, stolní tenis, šnorchlování

  Půldenní výlet na rybářský ostrov

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

   Kokosové lázně

   Asijská tradice v kombinaci 
se 100% přírodními produkty

VILA 
 ...............................................................

 VIGV

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

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

 JS

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný resort s nádhernými 

bílými plážemi

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.palmbeachmaldives.com

4,5TripAdvisor
1 043 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází 120 kilometrů

od letiště v Male v oblasti atolu Faafu, je 

jediným resortem v oblasti tohoto atolu. Transfer 

hydroplánem 35 minut a poté člunem 15 minut.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, 

bar u bazénu, bazén, obchod se suvenýry, 

salon krásy, potápěčské centrum.

PLÁŽ Resort je obklopen bílými písečnými plážemi.

POKOJ VIS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar, CD/DVD přehrávač, terasa, v nízkých 

řadových vilách – vždy 2–4 pokoje v jedné vile.

VIX: viz VIS, prostornější, samostatné vily. 

WV: viz VIX, vířivka, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu nebo výběru z menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: katamarán,

fi tness, kánoe, windsurfi ng.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer pouze v denních hodinách.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Filitheyo Island Resort cccc
MALEDIVY  ATOL FAAFU

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně (07.30–09.30 hod.),
oběd (12.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.)
formou bufetu nebo výběru z menu
v hlavní restauraci

  Výběr nealkoholických a alkoholických 
nápojů místní výroby 

  Nápoje jsou podávány v hlavní restauraci 
(během jídla) a v hlavním baru a v baru 
u bazénu (10.00–24.00 hod.)

  Odpolední občerstvení (16.00–18.00 hod.) 
v Coffee Shop – káva, čaj, sendviče 

  1× za pobyt noční rybaření,
1× za pobyt výlet po okolních ostrovech

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy, 
espresso, cappuccino a značkový alkohol nejsou 
součástí programu all inclusive

WELLNESS & SPA

  Široká škála masáží a lázeňských procedur

VILA 
 .........................................................

 VIS | VIX

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ VILA 
 .....................................................

 WV

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodinnou 

dovolenou 

  Krásné písečné pláže

  Možnost dokoupení programu 

all inclusive

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

4,5TripAdvisor
1 015 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Vilamendhoo Island Resort cccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

POLOHA Resort v oblasti atolu Jižní Ari 

leží na ostrově o rozměrech 900 x 250  m. 

Transfer hydroplánem trvá cca 30 minut.

VYBAVENÍ Recepce, 2 bazény, 4 restaurace, 3 bary, 

salon krásy, prádelna, business centrum, potápěčské 

centrum, obchod se suvenýry, obchod se šperky.

PLÁŽ Ostrov je obklopen nádhernou písečnou 

pláží. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, DVD přehrávač, trezor, 

set na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek, 

terasa, pokoje jsou situovány v zahradě v blocích 

po 4 až 5 pokojích. BV/BVJ: viz DRGV, situovány 

na pláži. VWJ: viz BVJ, přímý vstup do vody.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře 

formou bufetu nebo výběru z menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: potápění, rybolov.

ZÁBAVA Diskotéka, živá hudba, animační programy, 

kulturní tance, sportovní a fi lmové večery.

PRO DĚTI Dětský klub, dětské hřiště, 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu v restauraci Funama pro hosty 
z DRGV a BV, v restauraci Ahima pro hosty 
z BVJ a WVJ

  Alkoholické (točené pivo, víno, likéry, koktejly) 
a nealkoholické (voda, tonic, soda, čaj, káva) 
nápoje místní výroby (24 hodin denně)

  Minibar (doplňován 1x denně) – voda, 
nealkoholické nápoje, víno, pivo

  1x výlet při západu slunce

  Fitness, tenis (v denních hodinách), plážový 
volejbal, badminton, stolní tenis, kajak, 
windsurfi ng, fotbal

  Půlhodinová skupinová výuka šnorchlování 
(nezahrnuje vybavení)

  Půlhodinová skupinová výuka windsurfi ngu 
(zahrnuje vybavení)

  Půlhodinová skupinová výuka tenisu 
(zahrnuje vybavení)

  Nápoje konzumované během výletů jsou 
za poplatek, čerstvé džusy, značkový alkohol, 
cappuccino a espresso nejsou součástí 
programu all inclusive

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: lázně Duniye nabízí širokou
škálu masáží a léčebných procedur 
(balijské, thajské, orientální masáže, 
masáže zad i svalů, manikúru, pedikúru) 

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

 DRGV

HHH | HHi | HH | Hi | H

VILA 
 .................................................................

 BV

HHH | HHi | HH | Hi | H

VILA 
 .......................................................

 BVJ | VWJ

HHH | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Dlouhé pláže s jemným bílým 

pískem

  Možnost programu all inclusive

  Blízký korálový útes s výbornými 

podmínkami pro šnorchlování 

a potápění

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.vilamendhooisland.com/index
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
2 982 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází severovýchodně od Male 

na atolu Lhaviyani. Transfer do resortu seaplanem.

VYBAVENÍ Recepce, obchod se suvenýry, 

obchod s golfovým vybavením, 8 barů

a 5 restaurací – 2 hlavní a 3 à la carte.

PLÁŽ 3 km dlouhá pláž s bílým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BG: venkovní koupelna, WC, klimatizace, 

minibar, trezor, telefon, CD přehrávač, kávovar a terasa. 

BB: viz BG, u pláže. BV: viz BB, prostornější. 

WV: viz BG, přímý vstup do vody, 

nelze ubytovat děti do 12 let.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: potápěčské centrum, 

vodní sporty, potápění, šnorchlování (v blízkosti 

resortu korálový útes), ve východní části ostrova 

6jamkové golfové hřiště vhodné pro začátečníky.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do/z resortu možný pouze 

v denních hodinách. Minimální délka pobytu 6 nocí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích VIBF/BGWR.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Kuredu Island Resort cccc
MALEDIVY  ATOL LHAVIYANI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci
  Alkoholické a nealkoholické nápoje
(09.00–01.30 hod.), čaj, nescafé

  Odpolední občerstvení (15.00–18.00 hod.)
  Minibar (doplňován 1× denně)
  Windsurfi ng, kánoe, stolní tenis, fi tness, 
tenis (v denních hodinách), kajaky, badminton

  1× výlet při západu slunce
  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Spa centrum nabízí různé druhy masáží, 
terapií, jacuzzi

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

 BG | BB

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 .................................................................

 BV

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ BUNGALOV 
 ..........................................

 WV

HHh | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné písečné pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Bohaté sportovní vyžití

  Možnost all inclusive

  Skvělé podmínky pro potápění

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kuredu.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
6 780 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort leží na atolu Severní 

Male. Transfer člunem cca 30 minut.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bary, bazény, 

internetová kavárna, salon krásy, business centrum.

PLÁŽ Pláže s jemným bílým 

pískem a tropickou vegetací.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

v zahradě, klimatizace, ventilátor, minibar za poplatek, 

trezor, set na přípravu kávy a čaje, telefon, TV/sat., 

terasa. BV: viz DRGV, u pláže. WVJ: viz DRGV, vodní vilky 

v laguně, soukromé molo, větší ložnice, venkovní jacuzzi.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

oběd a večeře formou bufetu nebo menu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: potápění, rybaření.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery, 

krabí závody, karaoke, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetová kavárna, 

přípojení na pokojích, v některých částech resortu WiFi.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Meeru Island Resort cccc
MALEDIVY  ATOL SEVERNÍ MALE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), 
oběd (12.30–14.00 hod.) 
a večeře (19.00–21.00 hod.)
formou bufetu v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně)

  Nápoje z minibaru – doplňován 1× denně

  Fitness, tenis, plážový volejbal, windsurfi ng, 
kajaky, badminton, stolní tenis, šnorchlování

  1× výlet lodí při západu slunce

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s nabídkou masáží

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

 DRGV

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 .................................................................

 BV

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ VILA 
 ...................................................

 WVJ

HHH | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Cenově výhodný resort

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.meeru.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
4 984 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Ostrov o rozměrech 1 600 × 440 m 

v oblasti atolu Jižní Ari. Transfer do resortu vnitrostátním 

letem cca 20 minut, následně člunem cca 10 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,

bar, bar u pláže, diskotéka, bazén, bar u bazénu, 

obchod se suvenýry, salon krásy.

PLÁŽ Pláže s bílým pískem a tropickou 

vegetací. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BB: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

telefon, klimatizace, trezor, TV, minibar 

za poplatek a terasa. BBS: viz BB, prostornější. 

BGWR: viz BBS, přímý vstup do moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Klienti ubytovaní v pokojích BG/BGS se stravují

v restauraci Maaniyaa, hosté z vodních 

bungalovů v restauraci Southern Star. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: vodní sporty, potápění.

ZÁBAVA Živá hudba, diskotéky, karaoke, 

kulturní show.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský koutek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v baru Sun Rise, 

v Golf baru a v Coffee Shopu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Sun Island Resort & Spa cccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby v hlavní restauraci (během jídla),
v baru u bazénu a v baru na pláži

  Stolní tenis, tenis, volejbal, squash, fi tness, 
sauna, jacuzzi, badminton

  Program all inclusive od 10.00 do 01.00 hod.

   Výlet na rybaření při západu slunce (pro pobyty 
na minimálně 6 nocí)

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusiveBUNGALOV 

 .............................................
 BB | BBS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ BUNGALOV 
 ......................................

 BGWR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Bohatá sportovní nabídka

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.villahotels.com

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s širokou škálou léčebných 
a relaxačních masáží včetně thajských
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
2 352 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort o rozloze cca 700 × 140 m 

v oblasti atolu Jižní Ari. Transfer vnitrostátním letem 

cca 20 minut, následně člunem cca 10 minut.

VYBAVENÍ Recepce, obchod se suvenýry, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte, 

bar, bar u pláže, sauna, salon krásy.

PLÁŽ Pláže s jemným bílým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BBS: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, ventilátor, minibar za poplatek, 

TV, telefon, kávovar, trezor.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: potápění, vodní 

sporty, šnorchlování, potápěčská škola.

ZÁBAVA Živá hudba, karaoke, kulturní 

vystoupení, zábavné večery.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Holiday Island cccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
v hlavní restauraci (během jídla) a v hlavním baru 
(10.00–01.00 hod.)

  Občerstvení během dne

  Stolní tenis, fi tness, volejbal, badminton, minigolf

  1× za pobyt výlet na noční rybaření (pro pobyty 
na minimálně 6 nocí)

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  Wellness centrum s širokou nabídkou 
masáží a procedur

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

 BBS

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 30 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel vhodný

pro rodiny s dětmi

  Klidné prostředí

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.villahotels.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
869 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází na atolu 

Severní Male cca 19 km od mezinárodního 

letiště. Transfer člunem cca 30 minut.

VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, bazén, 

obchody se suvenýry, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte za poplatek, několik barů.

PLÁŽ Resort je lemován pláží se světlým pískem.

POKOJ BV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, telefon, 

kávovar, TV, trezor, terasa. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: vodní sporty, potápění.

ZÁBAVA Živá hudba, diskotéka, karaoke.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Adaaran Select Hudhuran Fushi cccc
MALEDIVY  ATOL SEVERNÍ MALE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–09.30 hod.),
oběd (12.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.)
formou bufetu v hlavní restauraci

  Snack v hlavní restauraci (10.30–11.30 hod.)

  Sušenky a zákusky (16.00–17.00 hod.)

  Pivo a rozlévané víno k obědu a večeři 
(místní výroba), nealkoholické nápoje v hlavním 
baru (10.00–24.00 hod.), v hlavní restauraci 
během obědů a večeří, v baru na pláži 
(10.00–18.00 hod.) 

  Tenis (osvětlení a vybavení za poplatek), fi tness, 
stolní tenis, badminton, squash v denních 
hodinách (vybavení za poplatek)

  Z minibaru denně 2 lahve vody na pokoj

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy 
a značkový alkohol nejsou součástí programu 
all inclusive

WELLNESS & SPA

  V hotelu se nachází spa centrum s nabídkou 
masáží, terapií a ajurvédských procedur

VILA 
 .................................................................

 BV

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro sportovně 

založené klienty

  All inclusive program

  Vhodný pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.adaaran.com

4,0TripAdvisor
1 656 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort leží přibližně 130 kilometrů

od letiště v Male v oblasti atolu Raa. 

Transfer seaplanem cca 40 minut.

VYBAVENÍ Recepce, bary, 2 restaurace, 

bazén, obchody se suvenýry, jacuzzi.

PLÁŽ Resort je obklopen plážemi s jemným 

bílým pískem a s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ BV: koupelna/WC, venkovní sprcha 

(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat.,

telefon, trezor, minibar za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 

fi tness, stolní tenis, plážový volejbal, badminton. 

Za poplatek: vodní sporty, potápění.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu 

možný pouze v denních hodinách.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Adaaran Select Meedhupparu cccd
MALEDIVY  ATOL RAA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci 

  Lehké občerstvení v hlavním baru 
(10.30–11.30, 16.00–17.00 a 23.00–24.00 hod.)

  Nealkoholické nápoje místní výroby – cola, fanta, 
sprite, minerální voda, rozlévané ve sklenicích

  Alkoholické nápoje místní výroby – whisky, 
brandy, gin, vodka, rum, pivo, stolní víno

  Nápoje jsou podávány v hlavním baru 
(10.00–24.00 hod.), v baru u bazénu 
(10.00–18.00 hod.), v hlavní restauraci během 
obědů a večeří, v gril baru (10.00–23.00 hod.), 
v Sunrise baru (10.00–24.00 hod.)

  Káva, čaj

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny, 
během výletů a v minibaru jsou za poplatek, 
džusy, víno a značkový alkohol nejsou součástí 
programu all inclusive 

  Tenis (v denních hodinách), fi tness, stolní tenis, 
sauna, badminton, plážový volejbal

WELLNESS & SPA

  Wellness centrum přímo v hotelu nabízí různé 
druhy masáží a ajurvédských programů

VILA 
 .................................................................

 BV

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letišt: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Výborný poměr kvality a ceny

  Vhodné pro páry, jednotlivce

i pro rodiny s dětmi

  Program all inclusive

  Bohaté sportovní vyžití

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.adaaran.com/

selectmeedhupparu

4,5TripAdvisor
2 376 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort leží v oblasti atolu Jižní Ari, od letiště 

cca 42 kilometrů. Transfer člunem cca 90 minut.

VYBAVENÍ Recepce, bar, restaurace, 

obchod se suvenýry, salon krásy.

PLÁŽ Pláže s jemným bílým pískem.

POKOJ BB: klimatizace, koupelna s WC, 

vysoušeč vlasů, terasa, trezor za poplatek, minibar 

za poplatek. BGWR: viz BB, nad vodou.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 

tenis, windsurfi ng, kánoe, beach volejbal. 

Za poplatek: katamarán, šnorchlování, potápění.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel VOI Maayafushi Resort cccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ ARI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu či formou tematických večerů

  Lehké odpolední občerstvení (14.30–18.30 hod.)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, 
točené pivo, bílé víno, vše podáváno ve sklenicích 
(10.00–24.00 hod.) 

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy, 
espresso, zmrzlina a značkový alkohol nejsou 
součástí all inclusive

  Windsurfi ng, kánoe, stolní tenis, plážový volejbal 

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

 BB

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

VODNÍ BUNGALOV 
 ......................................

 BGWR

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště do hotelu: cca 90 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodiny 

s dětmi

  Program all inclusive

  Velmi dobré podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.voihotels.com/en/maayafushi

4,5TripAdvisor
1 029 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází na atolu Jižní 

Male cca 37 km od mezinárodního letiště. 

Transfer rychlým člunem cca 45 minut.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, 2 bary, obchod 

se suvenýry, trezor na recepci za poplatek.

PLÁŽ Pláž s jemným světlým 

pískem obklopuje celý ostrov.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, 

telefon, terasa. BBSTX: viz DR, venkovní vana, 

vysoušeč vlasů, TV/sat., WiFi zdarma.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

nebo výběru z menu v hlavní restauraci Farivalhu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis, badminton, kulečník, plážový 

volejbal. Za poplatek: katamarán, windsurfi ng, 

kánoe, šnorchlování, potápění, vodní lyže.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavním baru.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Fun Island ccc
MALEDIVY  ATOL JIŽNÍ MALE

WELLNESS & SPA

  Lázně Araamu Spa nabízí celkem 6 místností, 
v nichž je možné absolvovat různé druhy masáží 
a ajurvédských programů

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

 DR | BBSTX

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka pro méně 

náročnou klientelu

  Vhodné pro páry i pro rodiny 

s dětmi

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.funislandmaldives.com

4,0TripAdvisor
740 hodnotících
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Představte si ráj na zemi. Obrovskou tropickou 

zahradu plnou neobvyklých rostlin, která je 

domovem tisíců druhů živočichů. V ní najdete 

starobylé stavby dávných civilizací neobyčejně 

vyspělé technické úrovně. Když se utvářela 

Srí Lanka, měli zřejmě bohové skvělý den, jelikož 

nadělili tomuto ostrovu nedaleko od jihu Indie 

všeho v hojné míře. Ne nadarmo je Srí Lanka, 

což v češtině znamená zářivá země, nazývána 

tropickou zahradou Indického oceánu. 

CHARAKTERISTIKA

Srí Lanka je země s tropickým podnebím a kromě nádherných písečných pláží a dešt-

ných pralesů je obdařena i horami vysokými až 2 500 m. Na Srí Lance najdete nespočet 

písečných pláží, korálové útesy v Hikkaduwě, zbytky starobylé architektury tří královských 

měst, nádherné scenérie s čajovými plantážemi v Nuwara Eliyi a národní parky, kde 

můžete pozorovat slony, levharty, krokodýly a další divoce žijící zvěř. Střídá se zde období 

sucha a deště. V době od května do srpna přináší západní monzun deště do jižních 

a západních oblastí ostrova, suché období je v těchto oblastech od prosince do března. 

Severovýchodní monzun vane od září do ledna a přináší déšť na sever a východ ostrova, 

období sucha je zde od května do září. Nicméně se na tato pravidla nelze vždy 100% 

spoléhat, často sprchne i tam, kde obvykle bývá slunečné počasí, a naopak.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Zajímavá je prohlídka Královské botanické zahrady Peradeniya, kde budou milov-

níci fl óry uneseni obrovským množstvím rozličných barev květů a tvarů rostlin.

Na buddhistické chrámy, které Evropana zaujmou svou nezvyklostí, na Srí Lance narazíte 

na každém kroku. K nejznámějším patří posvátný chrám Buddhova zubu v Kandy. 

Doporučujeme také návštěvu jeskynního chrámu Dambulla v centrální části Srí Lanky 

nedaleko města Dambulla s nástěnnými malbami a množstvím převážně buddhistických, 

ale i hinduistických soch, jenž je zařazen na seznamu světového dědictví UNESCO.

Perlou Srí Lanky, která je také na zmíněném seznamu, je Sigiriya, jejíž hlavní atrakcí je 

palácový komplex s 200 m vysokou Lví skálou se zbytky královského paláce a zachova-

lými freskami dívčích postav.

Velkým množstvím archeologických nalezišť oplývá také Polonnaruwa, historicky druhé 

hlavní město po Anuradhapuře. Její hlavní atrakcí je socha ležícího Buddhy ze žilkova-

ného mramoru. 

PRAKTICKÉ TIPY

Ochutnejte unikátní kuchyni, jejímž základem je ovoce, zelenina a recepty převzaté 

od Indů, Arabů a Malajců. Rozhodně nevynechejte vynikající rýži s kari, která je velmi 

ostrá. Součástí jídelníčku jsou také ryby a plody moře, jejichž hojností vody Indického 

oceánu oplývají. 

Typickým suvenýrem dováženým ze Srí Lanky jsou vyřezávané pestře zdobené masky, 

které mají dávnou obřadní a léčitelskou tradici. Masky se dělí do tří specifi ckých skupin 

na divadelní, taneční a k léčbě nemocných, základními barvami jsou žlutá a červená. 

K dalším dárkům, které byste měli ze své cesty přivézt domů, patří lahodný cejlonský čaj 

a různé druhy aromatického koření.

Ostrov čajových plantáží a slonů

TO NEJLEPŠÍ ZE SRÍ LANKY

 Národní parky s množstvím rozličné divoké zvěře

 Dochované památky zaniklých civilizací

 Proslulý cejlonský čaj a atmosféra buddhistické země
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I N D I C K Ý

O C E Á N

S R Í  L A N K A

KOLOMBO

Galle

Yala

Batticaloa

Jaffna

Kandy

0 100 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

PÍSEČNÉ PLÁŽE  Lemované hustou vegetací. KANDY  Posvátný chrám 
Buddhova zubu. SIGIRIYA  Krásné fresky zdobí posvátnou skálu. RYBOLOV  
Rybáři starající se o svou každodenní obživu. NUWARA ELIYA  
Čajové plantáže. 

S
rí 
L
a
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k
a

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 30 31 31 31 30 29 29 29 29 29 30 30

TEPLOTA VODY (°C) 27 27 28 28 29 29 28 27 27 28 27 27
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Malý okruh Srí Lankou
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. 9

www.fi scher.cz

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

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
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

PAMÁTKY

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo Kandy

Nuwara Eliya

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9

celoročně (na vyžádání) od 39 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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To nejlepší ze Srí Lanky
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. 9

www.fi scher.cz

Dambulla

Polonnaruwa

Negombo Kandy

Nuwara Eliya

Horton 

Plains

Yala

celoročně (na vyžádání) od 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9
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Kalutara
Město Kalutara leží cca 45 kilometrů jižně od Colomba, a v dávných dobách kolonizace 

bývala proslulá svým trhem s kořením. Dnes patří mezi největší města na západě Srí 

Lanky a najdete zde pěkné písečné pláže, kvalitní hotely s nabídkou vodních sportů. 

11   Hotel Royal Palms Beach cccc str. 260

22   Hotel Mermaid Hotel & Club ccc str. 265

33   Hotel Tangerine Beach Hotel ccc str. 262

Beruwala
Letovisko jižně od Kolomba s pěknými plážemi, řadou restaurací a obchodů a pravděpo-

dobně nejstarší mešitou na ostrově.

4   Hotel Cinnamon Bey ccccd str. 256

5   Hotel The Palms ccc str. 263

Bentota
Letovisko na jihozápadním pobřeží s krásnými písečnými plážemi je vhodné i pro rodiny s dětmi. 

Návštěvníci ocení množství místních restaurací, kde mohou okusit speciality zdejší kuchyně.

66   Hotel Centara Ceysands Resort & Spa cccc str. 257

Induruwa
Oblast ležící jižně od Bentoty, nabízející příjemné klima a nádherné písečné pláže lemo-

vané bohatou tropickou vegetací. Asi největší zdejší zajímavostí je želví líheň, která roz-

hodně stojí za návštěvu. 

77   Hotel Pandanus Resort cccc str. 258

88   Hotel RIU Srí Lanka ccccc str. 255

99   Hotel Heritance Ahungalla ccccc str. 254

Hikkaduwa
Středisko jižně od Bentoty doporučujeme kvůli korálovým útesům především milovníkům 

potápění a šnorchlování. V centru Hikkaduwy jsou četné restaurace, bary a obchody.

q   Hotel Hikka Tranz by Cinnamon cccc str. 259

Koggala
Malé městečko na jihu ostrova s obchody a restauracemi, vhodné jako základna pro 

výlety do nedalekého města Galle s unikátní holandskou pevností. 

ww   Hotel Koggala Beach ccc str. 264

ee   Hotel Long Beach Resort & Spa ccc str. 261

rr   Hotel Club Koggala Village ccd str. 266

Tangalle
Tangalle je malé městečko na jihu Srí Lanky, zhruba 200 km od Colomba. Zdejší pláž 

patří mezi ty nejkrásnější na Srí Lance a nenajdete zde zatím ani mnoho turistů. Kromě 

pár hotelů zde ale úplně chybí další infrastruktura.  

tt   Hotel Anantara Peace Haven Tangalle Resort ccccc str. 252

Pobytové oblasti

0 100 km

Doba transferu z letiště do hotelu cca 60–360 minut

Srí Lanka

Hambantota
Oblast leží přibližně 270 kilometrů od Colomba na jižním pobřeží Srí Lanky. Zdejší pláž 

navazuje na pláž v Tangalle, také patří mezi ty klidné a méně navštěvované. 

yy   Hotel Shangri-La’s Hambantota ccccc str. 250

Passikudah
Středisko na východním pobřeží Srí Lanky s nádhernou písečnou pláží a pozvolným vstu-

pem do moře. Tato část Srí Lanky je ideální pro pobyty od května do září, kdy zde vládne 

nejlepší počasí. 

uu   Hotel Uga Bay ccccd str. 268

ii   Hotel Maalu Maalu cccc str. 269

oo   Hotel Amethyst Resort ccc str. 271

Trincomalee & Nilaveli
Tyto dvě oblasti se nacházejí na východním pobřeží ostrova. V této části ostrova jsou 

nejkrásnější pláže se světlým pískem a pozvolným vstupem do moře. Oblast je vhodná 

po pobyty od června do září, kdy zde panuje ideální počasí bez dešťů. Milovníci potápění 

a šnorchlování tu najdou zajímavé lokality s bohatým podmořským životem.

pp   Hotel Chaaya Blu cccd str. 270

aa   Hotel Nilaveli Beach ccc str. 271

~~
44až55

~~

ppažaa

~~

uuažoo

77

66

yy
tt

~~

11až33

~~
wwažrr

 Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Letiště  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

8899
qq
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Jihozápadní pobřeží
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Hotel Shangri-La’s Hambantota ccccc
SRÍ LANKA  HAMBANTOTA

POLOHA Luxusní resort s vlastním golfovým hřištěm 

se nachází přímo u písečné pláže nedaleko posvátného 

města Kataragama či národního parku Udawalawe.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

3 restaurace, 3 bary (z toho jeden u bazénu), 

business centrum, 3 bazény, jacuzzi, směnárna, 

konferenční místnost, klinika, knihovna, 

salon krásy, prádelna, obchodní arkáda.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu 

kávy a čaje, trezor, minibar za poplatek, terasa, 

pokoje situovány v přízemí. DRSV: viz DRGV, 

výhled na moře, pokoje situovány v patře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, jóga, 

golf, lukostřelba, stolní tenis, kajaky, windsurfi ng.

ZVLÁŠTNOSTI Součástí resortu je replika srílanské 

vesnice, ve které pracují místní umělci a obchodníci. 

Večer zde probíhají zábavné akce a vystoupení.

ZÁBAVA Živá hudba, kulturní představení.

PRO DĚTI Dětský klub Cool Zone, klub pro 

juniory (12–16 let), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: lázně CHI nabízejí ajurvédské 
i čínské masáže a řadu dalších léčebných 
procedur a terapií

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

 DRGV | DRSV

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Luxusní resort vhodný i pro 

náročnou klientelu

  Golfové hřiště přímo u resortu

  Nově otevřený hotel v červnu 2016

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.shangri-la.com/

hambantota/shangrila/
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VIZUALIZACE

4,5TripAdvisor
450 hodnotících
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Hotel Anantara Peace Heaven Tangalle Resort ccccc
SRÍ LANKA  TANGALLE

POLOHA Luxusní resort na jižním pobřeží 

Srí Lanky v oblasti Tangalle, nedaleko 

národních parků Udawalawe a Yala.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 

(mezinárodní, italská, srílanská), 3 bary (z toho jeden 

u bazénu), vinný sklípek, business centrum, bazén, 

jacuzzi, směnárna, konferenční místnost, knihovna, 

salon krásy, prádelna, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRPGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu čaje, 

kávovar Nespresso, trezor, minibar za poplatek, balkon 

nebo terasa. DRPSW: viz DRPGV, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

joga, tenis, badminton, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: spa s nabídkou ajurvédských 
masáží a procedur z celé Asie 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRPGV | DRPSW

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Luxusní resort vhodný i pro 

náročnější klientelu

  V blízkosti národních parků Yala 

a Udawalawe

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.tangalle.anantara.com
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5,0TripAdvisor
792 hodnotících
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POLOHA Resort se nachází na pláži 

v letovisku Ahungalla, cca 210 minut jízdy 

od mezinárodního letiště v Negombu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

3 restaurace, 4 bary, bar u bazénu, 

několik konferenčních místností, 2 bazény, 

prádelna, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž s jemným 

světlým pískem přímo u hotelu.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon 

nebo terasa. DRLU: viz DRX, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

půjčovna kol, tenis, stolní tenis, vodní sporty.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Heritance Ahungalla ccccc
SRÍ LANKA  AHUNGALLA

WELLNESS & SPA

  Lázně Diviyan

  Za poplatek: nejrůznější masáže, procedury 
a relaxační terapie 

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

 DRX | DRLU

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Luxusní hotel vhodný 

pro náročnější klientelu

  Písečná pláž u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.heritancehotels.

com/ahungalla/place

NOVINKA

4,5TripAdvisor
3 426 hodnotících

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo výběru z menu 
v hlavní restauraci Jute

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(24 hodin denně, víno pouze během obědů a večeří)

  Lehké občerstvení v Mustard Coffee Shopu a v baru 
u bazénu (11.00–12.00 a 16.00–17.00 hod.)

  Fitness, plážový volejbal, badminton.

  Nápoje v minibaru, čerstvé džusy, espresso, 
cappuccino, dietní Cola, značkový alkohol, 
cigarety a doutníky nejsou součástí all inclusive
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POLOHA Resort se nachází na pláži 

v letovisku Ahungalla, cca 210 minut jízdy 

od mezinárodního letiště v Negombu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

směnárna, 5 restaurací, 3 bary, bar u bazénu, 

několik konferenčních místností, 3 bazény, 

prádelna, obchod se suvenýry, diskotéka.

PLÁŽ Písečná pláž se světlým pískem přímo u hotelu.

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

klimatizace, telefon, minibar, set na přípravu kávy

a čaje, trezor, balkon nebo terasa. JSSV: viz JS,

prostornější, částečný výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty.

ZÁBAVA Diskotéka 6× týdně, hotel pořádá

večerní zábavné programy.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský 

klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel RIU Srí Lanka ccccc
SRÍ LANKA  AHUNGALLA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu v hlavní restauraci

  Možnost večeře v asijské a italské à la carte 
restauraci (nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby  
(24 hodin denně)

  Minibar – voda a nealkoholické nápoje 
(doplňováno 1× denně)

  Snack (24 hodin denně)

  Značkový alkohol, čerstvé džusy a alkoholické 
nápoje v minibaru nejsou součástí all inclusive

WELLNESS & SPA

  Lázně Renova

  Zdarma: sauna, pára 

  Za poplatek: široká škála masáží a procedur 

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

 JS | JSSV

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Program all inclusive v ceně

  Písečná pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.heritancehotels.

com/ahungalla/place

NOVINKA

4,5TripAdvisor
605 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort s tropickou zahradou leží 

na jihozápadním pobřeží ostrova. Restaurace 

a obchody několik minut chůze.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

3 bary, několik restaurací, bazén, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u dlouhé pláže se 

světlým pískem a pozvolným vstupem do moře. 

Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

za poplatek, balkon nebo terasa. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

jóga, aerobik.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Cinnamon Bey ccccd
SRÍ LANKA  BERUWALA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
menu v hlavní restauraci

  Snack v baru Ice (10.00–12.00 hod.) 

  Nealkoholické (tonic, cola, soda, minerální voda) 
a alkoholické (arak, vodka, gin, rum, whisky, 
pivo, víno) nápoje místní výroby, vybrané koktejly 
v baru ICE – bar u bazénu (11.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Lázně Azmaara Spa nabízející řadu masáží 
a relaxačních procedur

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

 DRS | DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 180 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž u hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

   Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.cinnamonhotels.com/

CinnamonBeyBeruwala.htm 

4,0TripAdvisor
1 561 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Centara Ceysands Resort & Spa cccc
SRÍ LANKA  BENTOTA

POLOHA Hotel situovaný přímo na dlouhé písečné 

pláži je od Bentoty oddělen řekou, přístup do hotelu 

krátkou cestou lodí přes lagunu. Letiště a město 

Kolombo cca 100 km. V okolí chrám Kande Vihare, 

Beruwelský záliv, zahrada Bried a želví líheň (cca 10 km).

VYBAVENÍ 165 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

směnárna, konferenční místnost, služby prádelny, 

kavárna, 2 restaurace, 2 bary. Venku bazén s výhledem 

na oceán, jacuzzi, bar u bazénu, parkoviště.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, trezor, minibar za poplatek, balkon nebo 

terasa. DRSVS: viz DRS, boční výhled na moře. 

DRSVX: viz DRS, přímý výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

vodní sporty na pláži (potápění, windsurfi ng, 

kajak), rybaření, říční safari.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub 

Camp Safari, E-Zone pro teenagery, hlídání 

dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo výběru z menu v restauraci Café Bem

  Výběr alkoholických a nealkoholických 
nápojů místní výroby (10.00–23.00 hod.)

  Dopolední káva a čaj, odpolední čaj

  Pivo, nealko a voda z minibaru 
(doplňováno 1× denně)

WELLNESS & SPA

  Thajské masáže, různé druhy léčebných 
a relaxačních procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .........

 DRS | DRSVS | DRSVX

HHH | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 100 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Dlouhá písečná pláž

  Nedávno kompletně 

zrekonstruovaný hotel 

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.centarahotelsresorts.

com/centara/ccs/

4,5TripAdvisor
1 602 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort leží na jihozápadním pobřeží 

v letovisku Induruwa, v roce 2014 prošel 

kompletní rekonstrukcí. Induruwa s obchody 

a restauracemi je vzdálena asi 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, restaurace, bar 

na střeše, bazén, obchod se suvenýry, fi tness.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře 

přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor, minibar za poplatek, balkon 

nebo terasa, TV/sat., telefon, kávovar.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Pandanus Resort cccc
SRÍ LANKA  INDURUWA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–09.30 hod.) formou bufetu, oběd 
(12.30–14.30 hod.) a večeře (19.30–21.30 hod.) 
formou bufetu nebo výběru z menu

  Výběr nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby (10.00–24.00), servírováno 
ve sklenicích

  Lehké občerstvení (10.00–12.00 
a 15.00–17.00 hod.)

  Volejbal, badminton, šipky, šachy 

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny 
a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy, 
espresso, cappuccino, značkový alkohol a nápoje 
v minibaru nejsou součástí all inclusive

WELLNESS & SPA

  Široká škála masáží a lázeňských procedur

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 180 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu 

  Hotel po rozsáhlé rekonstrukci

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.pandanusbeach.com

4,0TripAdvisor
521 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidná část letoviska Hikkaduwa 

na jihozápadním pobřeží ostrova. Restaurace 

a obchody několik minut chůze.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 3 restaurace

(středomořská, mezinárodní, asijská), vinárna, obchod se 

suvenýry, bar, bar u bazénu, konferenční místnost, bazén.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

minibar za poplatek, trezor, kávovar, telefon, 

TV, klimatizace, balkon, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis.

Za poplatek: potápěčské centrum, biliár, squash.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Hikka Tranz by Cinnamon cccc
SRÍ LANKA  HIKKADUWA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu v hlavní restauraci

  Lehké občerstvení, saláty, těstoviny a sušenky 
v baru Tranzcend (10.00–12.00, 14.30–19.00
a 22.00–23.00 hod.)

  Odpolední káva, čaj

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

WELLNESS & SPA

  Azmaara Spa s nabídkou masáží a procedur
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 .................................
 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita

  Oblast vhodná pro potápění

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.cinnamonhotels.com/

ChaayaTranzHikkaduwa.htm

4,0TripAdvisor
1 560 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Royal Palms Beach cccc
SRÍ LANKA  KALUTARA 

POLOHA Hotel v klidné lokalitě s rozsáhlou tropickou 

zahradou. V blízkosti místa kulturního i náboženského 

významu, jako chrámy v Kalutaře. Možnost návštěvy 

botanické zahrady Bawa nebo želví líhně.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, služby 

prádelny, hlavní restaurace, japonská restaurace, několik 

barů, noční klub (otevřený 2× týdně), obchodní arkáda, 

business centrum, konferenční místnost, parkoviště. 

Venku zahrada, bazén, bar u bazénu, kavárna, jacuzzi.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive. Za poplatek: fi tness, plážový volejbal,

aquaaerobik.

ZVLÁŠTNOSTI Vedle sesterského hotelu Tangerine 

Beach, kde mohou klienti využívat zdarma bazén 

a pláž a za poplatek také salon krásy, lázně a saunu.

ZÁBAVA Animační programy, tanec, živá 

hudba, noční klub, karaoke, kulturní show.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětská 

postýlka (na vyžádání). Hlídaní dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
nebo menu v hlavní restauraci

  Lehký snack v Coffee shopu (11.00–12.00 hod.)

  Zákusky a sušenky v kavárně (15.30–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (11.00–23.00 hod.)

  Tenis, squash, badminton, stolní tenis –
vše v sesterském hotelu Tangerine Beach

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: v sesterském hotelu Tangerine 
Beach různé druhy léčebných a relaxačních 
procedur, masáže

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u písečné pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Možnost programu all inclusive

  Místní památky v pěším dosahu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.tangerinehotels.com/

royal-palms-beach-hotel.html 

4,5TripAdvisor
1 195 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Long Beach Resort & Spa ccc
SRÍ LANKA  KOGGALA 

POLOHA V klidné lokalitě vedle sesterských hotelů 

Club Koggala Village a Koggala Beach Hotel. V okolí 

historické chrámy, malý dešťový prales a želví líheň. 

Vesnička Koggala cca 2 km, město Galle cca 14 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

společenské prostory, služby prádelny, obchod se 

suvenýry, lounge bar, hlavní restaurace, restaurace 

à la carte, pizzerie, konferenční místnost. Venku 

2 bazény, bar u bazénu, kavárna u bazénu, parkoviště.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s jemným pískem 

přímo u hotelu.

POKOJ DRSV: koupelna/WC, individuální 

klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, set na přípravu 

kávy a čaje, trezor, balkon nebo terasa. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu 

(v případě nižšího obsazení formou výběru z menu). 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, jóga, 

šipky, plážový volejbal, hřiště (basketbal, badminton). 

Za poplatek: fi tness, tenis, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská 

postýlka za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu. 

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA. PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou bufetu nebo výběru z menu 

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

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: tradiční i moderní terapie, několik 
druhů masáží (švédská, shiatsu, thajská, 
ajurvédská), aromaterapie, salon krásy 
(manikúra a pedikúra), různé druhy relaxačních 
a léčebných procedur (přes 30 druhů)

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

 DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 260 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u dlouhé písečné pláže

  Možnost programu all inclusive

  Hotel střední kategorie 

za výhodnou cenu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.thelongbeachresort.com

3,5TripAdvisor
680 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Tangerine Beach Hotel ccc
SRÍ LANKA  KALUTARA 

POLOHA Hotel přímo na pláži v tropické zahradě 

leží na západním pobřeží Srí Lanky nedaleko 

centra letoviska Kalutara. Letiště cca 75 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

2 bary (jeden u bazénu), 2 směnárny, prádelna, nákupní 

pasáž, konferenční místnost, bazén, salon krásy.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě.

POKOJ DR: koupelna/WC, minibar za poplatek, 

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

na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 

inclusive. Za poplatek: fi tness, aquaaerobik, biliár.

ZVLÁŠTNOSTI Vedle sesterského hotelu Tangerine 

Beach Hotel, kde mohou klienti využívat zdarma bazén 

a pláž a za poplatek také salon krásy, lázně a saunu.

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba, 

noční klub, karaoke, kulturní show.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětská 

postýlka (na vyžádání). Hlídaní dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, v restauraci 

a v baru. Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
formou menu v hlavní restauraci

  Lehké snacky v Sea Shells cofer shop 
(10.30–12.00 a 15.00–17.00 hod.)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby rozlévané ve sklenicích 
(10.00–23.00 hod.) v hlavním baru a v baru 
u bazénu ( 10.00–18.00 hod.)

  Tenis, squash, badminton, stolní tenis, 
plážový vojebal

  Víno, čerstvé džusy, espresso, cappuccino, 
dietní Cola, nápoje v plechovkách a nápoje
z minibaru nejsou součastí all inclusive

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: lázně nabízí různé druhy léčebných 
a relaxačních procedur, masáže, sauna

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u písečné pláže

  Možnost programu all inclusive

  Výhodná cenová nabídka pro méně 

náročnou klientelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.tangerinehotels.com/

tangerine-beach-hotel.html

4,0TripAdvisor
1 116 hodnotících
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POLOHA Hotel přímo na pláži leží na jihozápadním 

pobřeží ostrova v letovisku Beruwala.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bary, bar 

u pláže, bazén, obchod se suvenýry, směnárna.

PLÁŽ Hotel přímo u dlouhé písečné 

pláže. Lehátka v zahradě zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV, trezor, minibar 

za poplatek, kávovar, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu nebo výběru z menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inclusive. Za poplatek: tenis, půjčovna kol.

ZÁBAVA Večer pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel The Palms ccc
SRÍ LANKA  BERUWALA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–10.00 hod.), oběd
(13.00–15.00 hod.) a večeře (19.30–22.00 hod.) 
formou bufetu nebo výběru z menu v hlavní 
restauraci Golden Palms

  Výběr nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby podávané ve sklenicích 
(10.00–23.30 hod.)

  Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny, 
nápoje v minibaru, čerstvé džusy, espresso, 
cappuccino a značkový alkohol nejsou součástí 
all inclusive

  Stolní tenis, fi tness 

WELLNESS & SPA

  Lázně Coco Spa nabízí řadu masáží 
a relaxačních procedur

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 180 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost programu all inclusive

  Dlouhá písečná pláž

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.palmsberuwala.com

4,0TripAdvisor
777 hodnotících
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Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 260 minut

ccc
SRÍ LANKA  KOGGALA

POLOHA Přímo na písečné pláži na jihu Srí Lanky, 

13 kilometrů od historického města Galle. V pěším 

dosahu restaurace a obchody v centru Koggaly.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, 

bazén, konferenční místnost, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže. 

Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

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

balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní tenis, 

šnorchlování, šipky, plážový volejbal, badminton.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

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

 DRSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Restaurace v okolí hotelu

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.koggalabeachhotel.com/

index.php#sthash.kHsGzfCK.dpbs 

4,0TripAdvisor
400 hodnotících

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně (07.30–09.30 hod.),
oběd (12.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.)
formou bufetu nebo menu v hlavní restauraci 

  Lehké občerstvení
(10.30–11.00 a 16.00–17.00 hod.)

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
rozlévané ve sklenicích (10.00–23.00 hod.)
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Hotel Mermaid Hotel & Club ccc
SRÍ LANKA  KALUTARA

POLOHA Hotel situovaný přímo u písečné 

pláže, v dosahu městeček Bentota a Kalutara 

s místními obchody a restauracemi.

VYBAVENÍ 81 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

restaurace, 4 bary (z toho jeden u bazénu, jeden na pláži 

a jeden music bar), business centrum, 2 bazény, 

jacuzzi, směnárna, konferenční místnost, prádelna.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, trezor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 

DRSV: viz DR, DVD přehrávač, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 

all inlcusive. 

ZVLÁŠTNOSTI Mermaid Club leží stranou 

od hlavní budovy a je místem, kde probíhají 

sportovní aktivity a večerní programy.

ZÁBAVA Živá hudba, tanec, kulturní 

show, music bar – otevřen 3× týdně.

PRO DĚTI Dětské hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu 

  Lehké občerstvení 
(10.30–12.00 a 15.30–17.30 hod.)

  Výběr alkoholických (s výjimkou koktejlů 
a vín) a nealkoholických nápojů místní výroby 
(10.00–24.00 hod.)

  2 čerstvé džusy denně (10.30–17.30 hod.)

  Fitness, stolní tenis, badminton, squash, plážový 
volejbal, aerobik, jóga, šipky.

WELLNESS & SPA

  Lázně Sahana nabízí ayurvédské,aroamtické 
masáže, saunu, páru, péči o ruce a nohy.

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

 DR | DRSV

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 100 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  V létě 2016 prošel resort renovací 

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mermaidhotelnclub.com

4,5TripAdvisor
1 472 hodnotících
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Hotel Club Koggala Village ccd
SRÍ LANKA  KOGGALA 

POLOHA V klidné lokalitě na jedné z nejdelších 

pláží Srí Lanky. Centrum oblasti cca 2 km, letiště 

130 km. V blízkosti spousta zajímavých míst 

k navštívení, jako muzea, pevnosti či želví líheň.

VYBAVENÍ 87 pokojů, recepce, trezor za poplatek 

na recepci, směnárna, TV místnost, bar, restaurace 

s výhledem na oceán, konferenční místnost, obchod 

se suvenýry. Venku bazén, lehátka a slunečníky 

u bazénu zdarma, bar u bazénu, parkoviště.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, minibar za poplatek, varná 

konvice, telefon, TV/sat., balkon nebo terasa. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive. 

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis, 

badminton, plážový volejbal, šipky, jóga, vodní sporty 

na pláži (potápění, šnorchlování), půjčovna aut a kol.

ZÁBAVA Denní a večerní animační 

programy, živá hudba. 

PRO DĚTI Dětský bazén v sousedním hotelu Koggala 

Beach, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání). 

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi na veřejných místech 

a na pokojích. Za poplatek: internetová místnost.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vyběr alkoholických a nealkoholických nápojů 
místní výroby (10.00–24.00 hod.) 

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: lázně Magosa nabízí masáže 
(shiatsu, thajská), aromaterapii, manikúru, 
pedikúru, různé druhy léčebných a relaxačních 
procedur

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

 DR

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 130 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel pro méně 

náročnou klientelu

  Možnost dokoupení programu 

all inclusive

  Místní restaurace v okolí hotelu 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.clubkoggala.com

3,5TripAdvisor
204 hodnotících
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Východní pobřeží
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POLOHA Hotel přímo na pláži na východním pobřeží. 

Oblast vhodná pro pobyty zejména v období května 

až října, kdy je zde ideální počasí bez monzunů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

bar, restaurace, bazén.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné 

pláže. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa. 

STSV: viz ST, v patře, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

kajak, windsurfi ng.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

ccccd
SRÍ LANKA  PASSIKUDAH

WELLNESS & SPA

  K dispozici lázně s nabídkou masáží (např. 
švédská, balijská) a procedur

STUDIO 
 ..................................................

 ST | STSV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 360 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel vhodný

i pro náročnou klientelu

 Klidná dovolená

 Krásná písečná pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ugaescapes.com/ugabay/ 

4,5TripAdvisor
747 hodnotících
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POLOHA Hotel přímo na krásné písečné pláži 

na východním pobřeží. Tato oblast je vhodná zejména 

pro pobyty v období května až října, kdy je v této 

části Srí Lanky ideální počasí bez monzunů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

bar, 2 restaurace, bazén.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné 

pláže. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar, balkon nebo terasa. FDG: viz DRX,

prostornější, v patře 2 lůžka pro děti.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

kajak, windsurfi ng, potápění, jet ski.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

cccc
SRÍ LANKA  PASSIKUDAH

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

 DRX

HH | Hi | H

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

 FDG

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 360 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vyšší kategorie vhodný pro 

rodiny s dětmi 

  Klidná dovolená

  Nádherná písečná pláž přímo 

u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.maalumaalu.com 

WELLNESS & SPA

  K dispozici lázně Ayur Vie s nabídkou masáží 
a ajurvédských procedur

4,5TripAdvisor
807 hodnotících
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POLOHA Klidné prostředí na severovýchodním 

pobřeží ostrova. Trincomalee cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, bazén, 

2 restaurace, bar, bar u bazénu, obchod 

se suvenýry, konferenční místnost.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, kávovar, minibar za poplatek, 

telefon, TV, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní

sporty na pláži.

ZÁBAVA Výlety za šnorchlováním 

a potápěním na blízký ostrov Pigeon Island.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Chaaya Blu cccd
SRÍ LANKA  TRINCOMALEE

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu v hlavní restauraci

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–24.00 hod.) v baru The Rum hold

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 360 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná poloha u krásné

písečné pláže

  Ideální počasí v období

od června do září

 Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.cinnamonhotels.com/

ChaayaBluTrincomalee.htm 

4,0TripAdvisor
1 213 hodnotících
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Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 360 minut

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 360 minut

Hotel Amethyst Resort ccc

Hotel Nilaveli Beach ccc

SRÍ LANKA  PASSIKUDAH

SRÍ LANKA  NILAVELI

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

 DR | DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozsáhlá tropická zahrada

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu 

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Cenově výhodná nabídka

  Klidná dovolená

   Písečná pláž přímo u hotelu

POLOHA Hotel přímo na pláži na severovýchodním 

pobřeží cca 15 minut od Trincomalee. Oblast 

vhodná pro pobyty zejména v období května až 

října, kdy je zde ideální počasí bez monzunů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí 

a směnárnou, 2 bary, 2 restaurace, bazén, 

konferenční místnost, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon, kávovar, balkon nebo terasa. 

DRX: viz DRX, prostornější, TV/sat., trezor.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápění,

šnorchlování.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

POLOHA Hotel přímo na pláži na východním pobřeží 

zhruba 30 kilometrů severně od města Batticaloa. 

Oblast vhodná pro pobyty zejména v období května 

až října, kdy je zde ideální počasí bez monzunů.

VYBAVENÍ Recepce, bar, restaurace, bazén.

PLÁŽ Písečná u hotelu. Lehátka

a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní tenis,

šnorchlování, šipky.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.tangerinehotels.com/

nilaveli-beach-hotel.html 

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
menu v hlavní restauraci

  Dopolední a odpolední snack (10.30 a 16.30 hod.)
  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.) v hlavním baru

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.amethystpassikudah.com/

amethyst_resort.php 

4,0

4,5

TripAdvisor
297 hodnotících

TripAdvisor
148 hodnotících
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Dovolená v Indii slibuje pestrou kombinaci zážitků. 

Uvidíte krásu chrámů a paláců i majestátní horské 

masivy porostlé bujnou vegetací. Užijete si kouzlo 

zdejší pohádkové přírody s jejím bohatstvím 

i pohodlí hotelových resortů. 

CHARAKTERISTIKA

Svazový stát Indie je druhou nejlidnatější zemí světa. Fascinující země ve stínu Himá-

laje je světem starobylých památek, hlubokých myšlenek i prostých lidských příběhů. 

Doslova pokladem a hlavním turistickým magnetem Indie je stát Goa na jejím západním 

pobřeží. Země kokosových palem s nekonečnými zlatavými plážemi nabízí tu nejkrásnější 

dovolenou, jakou si jen dokážete představit. V Goi vládne typické tropické podnebí, tedy 

velmi horká a vlhká léta a pro Evropana příjemné zimy, prakticky beze srážek. V zemi, 

která původně patřila k Maurijské říši, se po příchodu mořeplavce Vasco da Gamy usadili 

Portugalci a kolonizovali ji dlouhých 450 let. Po vyhlášení nezávislosti v roce 1947 Indie 

usilovala o připojení území k federaci, formálně se tak stalo ale až v roce 1987. Goa je 

nejmenším a zároveň jedním z nejbohatších indických států. Dá se říci, že má vcelku 

blízko k evropským standardům, i když i tady vládne větší benevolence, pokud jde o úklid 

veřejných prostor. Zdejší přátelští obyvatelé se stále usmívají a život nechávají plynout 

v poklidu. Nutno upozornit, že krávy tu považují za posvátné bytosti, kterým je cokoliv 

dovoleno. Proto tato zvířata potkáte klidně i na pláži.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Chcete-li zažít koncentrovanou ochutnávku Indie, navštivte oblast indického zlatého troj-

úhelníku. Jedná se o území v severní Indii ohraničené městy Dillí, Agra a Džajpur. Poznáte 

historii v hlavním městě Dillí s jeho mešitou Jama Masjid, Věží vítězství či nerezavějícím 

sloupem. Uvidíte město Agru a v něm Tádž Mahal a městskou Rudou pevnost i Džajpur, 

nazývaný „růžové město“, s jeho starobylou observatoří Džantar Mantar.

Dalším atraktivním místem je věčně zelená Kerala. Pro oblast je typická džungle protkaná 

kanály a řekami, sytě zelené horské oblasti a přírodní rezervace, ale i plážová letoviska. 

K nejoblíbenějším patří pláž Kovalam. Charakteristickým rysem Keraly jsou backwaters, 

loďky postavené původní řemeslnou technikou, které křižují laguny, jezera, řeky i vodní 

kanály.

V Goi vás uchvátí především nekonečné dechberoucí pláže, které nikdy nebývají příliš 

plné. K turisticky nejpřitažlivějším místům patří staré hindské město Velha Goa. Jeho 

chloubou jsou hinduistické chrámy Mangueshi a Shantadurga i křesťanské sakrální 

stavby vystavěné portugalskými kolonizátory. Zajímat vás jistě bude katedrála Se Cate-

dral, bazilika Bom Jesus s hrobkou misionáře svatého Františka Xaverského nebo kos-

tel a klášter svatého Františka z Assisi. Lákavé jsou i výpravy do vnitrozemí, například 

k vodopádu na řece Mandovi, který je se svými téměř 600 metry druhým největším 

v celé Indii. 

PRAKTICKÉ TIPY

Indie je doslova rájem pro milovníky nakupování. Nejen proto, že jde o celkově levnou 

zemi. Na místních tržištích se dají objevit jedinečné skvosty. Mezi oblíbené suvenýry patří 

překrásně zpracované šperky, vonné svíčky, vonné tyčinky, látky, kešu oříšky nebo koření. 

Z Goy si turisté přivážejí také unikátní místní likér Feni z plodu kešu.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)

V Indii si užijete výlety do hor, vyjížďky na loďkách i výpravy do měst za historií a památ-

kami. A nebudete litovat, když sem přijedete strávit klasickou plážovou dovolenou. 

V hotelech i na plážích je možné zažít úžasné masáže a nejlepší jógová i meditační 

cvičení. Kde jinde relaxovat než v Indii? 

Monumentální památky a dlouhé exotické y pláže

TO NEJLEPŠÍ Z INDIE

   Památky UNESCO na severu Indie

   Kerala a romantika na hausbótu

 Nezapomenutelné pláže v Goi
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

TÁDŽ MAHAL  Nejkrásnější pohřební areál na světě. GOA  Nejlepší dárek 
z dovolené v Goi – koření. KÓČIN  Čínské rybářské lodě při západu slunce. 
GOA  Katolická architektura. GOA  Typický keř Goy – kešu. GOA  Překrásné 
pláže, které najdete jen v Goi.

In
d
ie

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 31 31 32 33 33 33 30 29 28 29 31 32

TEPLOTA VODY (°C) 27 28 28 29 30 29 28 27 28 28 29 28
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Památky zlatého trojúhelníku a Goa
INDIE

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet 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 – Dillí, 

Dillí – Goa, Goa – Praha, 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×) 1 800 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

11. 11. 2017 39 990 Kč

9. 2. 2018 39 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Džajpur

Dillí

Agra

Goa
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Krásy indické Keraly
INDIE

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet do Delhi a pokračování letu do Keraly, 

unikátní přírodní oblasti Indie, která je typická 

svou malebnou přírodou, ajurvédou a starobylou 

historií. Dolet do Kóčinu, prohlídka – unikátní 

čínské rybářské sítě, kostel sv. Františka, nejstarší 

kostel evropského stylu v Indii, palác Mattancherry. 

Večer návštěva představení tance kathakali. 

3. DEN Přejezd Kardamonovým pohořím do městečka 

Munnar, které je obklopené čajovými plantážemi. 

Návštěva muzea čaje a NP Eravikulam. 

4. DEN Pokračování do NP Periyar, kde díky 

výstavbě přehrady v r. 1895 vzniklo jezero o rozloze 

26 km2. Od r. 1935 je v okolí jezera přírodní 

rezervace, kde má domov 27 divoce žijících tygrů. 

5. DEN Pokračování do vesnice Kumarakom, 

která se nachází na ostrově v jezeře Vembanad. 

Oblast se v minulosti specializovala za získávání 

přírodního kaučuku, dnes je známá jako ptačí 

rezervace a také jako jedno z míst tzv. backwaters, 

což jsou soustavy místních vodních cest tvořených 

kanály, řekami a mořskou vodou v období přílivu.

6. DEN Přejezd do Allépi, nalodění 

na tradiční hausbót, plavba nekonečnými háji 

kokosových palem, rýžových polí a poklidných 

vesnic, přenocování na hausbótu.

7. DEN Snídaně na lodi, přesun na letiště 

a odlet do Goy, ubytování v hotelu ccc se 

snídaní a pokračování v pobytu na pobřeží.

8.–10. DEN Pobyt na pobřeží Goy. 

11. DEN Transfer na letiště. 

12. DEN V brzkých ranních hodinách odlet zpět do ČR. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Goa – 

Praha, leteckou dopravu Goa – Kóčin, Trivandrum – Goa, 

9 nocí v hotelech ccc, 1 noc na hausbótu, 9× snídani, 

1× plnou penzi (D6), dopravu během okruhu, transfery 

v Goi, vstupy, česky mluvícího průvodce během okruhu 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 10 490 Kč

večeře během okruhu (4×) 1 440 Kč

SLEVY: 

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

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

víza (cca 1 050 Kč), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 15

  Kóčin – centrum obchodu 

s kořením a mořskými plody

  Tygří rezervace v NP Periyar

  Pobyt na hausbótu na backwaters

  Tradiční tanec kathakali 

s pomalovanými tanečníky

  Dárek v podobě kvalitního čaje

PŘÍRODA

1. 3. 2018 39 990 Kč 

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Kočín

Goa

Munnar

Trivandrum

CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

Dillí
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Pobytové oblasti  Pláž  Supermarket  Aquapark  Přístav  Letiště  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Plážové oblasti Goa se někdy přezdívá Indie pro začátečníky nebo indické Švýcarsko, 

a to z toho důvodu, že tato původně portugalská kolonie poskytuje standardy blízké 

evropským. První turistický boom zažila tato oblast v 60. letech minulého století, kdy ji 

pro svou malebnost a pohostinnost objevila komunita hippies a dala základ prvním uby-

tovacím kapacitám a službám v oblasti severní Goy. Tito návštěvníci jsou nyní již pryč, ale 

stále platí, že pokud se chcete bavit a zažít čilý ruch, tak severní Goa je to pravé místo. 

Městečka Vagator a Anjuna jsou známá tím, že zde zábava nikdy nekončí. Neslavnější 

pláž v této oblasti je Candolim, dlouhá přes 7 km. Zde si užijete dostatek plážových 

radovánek, ale budete i blízko ruchu nočního života a nákupů.

1   Hotel Santiago Beach Resort ccc str. 292

2   Hotel Terra Paraiso ccc str. 294

3   Hotel Hyatt Place Goa Candolim cccc str. 289

4   Hotel Novotel Goa Resort & Spa cccc str. 287

5   Hotel The Acacia Hotel and Spa cccc str. 290

6   Hotel Whispering Palms Beach Resort cccc str. 291

7   Hotel Aldeia Santa Rita ccc str. 293

8   Hotel The O Resort & Spa cccc str. 288

Doba transferu z letiště do hotelu cca 60–120 minut

Severní Goa

Tato část pobřeží je pravým opakem severu a je určena pro ty, kteří preferují klid a relax. 

I zde najdete překrásnou nekonečnou pláž, kde se nacházejí většinou luxusnější hotely 

a resorty. Můžete tady podnikat dlouhé procházky po pláži, kde lze například pozorovat 

dechberoucí západy slunce z místních plážových barů a ležet při tom v houpací síti 

s vychlazeným čerstvým džusem nebo pivem v ruce. 

1   Hotel Heritage Village Club cccc str. 284

2   Hotel Park Hyatt Goa Resort & Spa ccccc str. 279

3   Hotel Alila Diwa Goa ccccc str. 282

4   Hotel Baywatch Resort cccd str. 283

5   Hotel The Leela ccccc str. 280

Doba transferu z letiště do hotelu cca 30–60 minut

44

Jižní Goa
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Jižní Goa
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POLOHA Hotelový resort v rozsáhlé 

tropické zahradě přímo u pláže Arossim, 

od letiště je vzdálen cca 15 kilometrů.

VYBAVENÍ Rozsáhlá vstupní hala s recepcí, 6 restaurací 

a barů, jeden z největších hotelových bazénů v Indii, 

směnárna, konferenční místnost, tenisové kurty, salon 

krásy, spa, fi tness, business centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě i na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů 

na vyžádání, župan a pantofl e), klimatizace, TV/sat., 

DVD přehrávač, telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

trezor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa, 

renovované v r. 2011 (41 m2). DRSV: viz DR, 

prostornější, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 

tenis, badminton, volejbal, plážový volejbal, šachy, 

fotbal. Za poplatek: lukostřelba, půjčovna kol, 

motorizované a nemotorizované vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Indicko-portugalský styl architektury.

ZÁBAVA Kino.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ccccc
INDIE  JIŽNÍ GOA

WELLNESS & SPA

 Spa, wellness, ajurvédské lázně

  Zdarma: fi tness, sauna, vířivka 

  Za poplatek: lázeňské kúry, masáže 

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

 DR

HHI | HH | Hi | H

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

 DRSV

HHH | HHII | HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Klidná, elegantní dovolená

  Velká zahrada

  Vhodné pro páry i rodinnou 

dovolenou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.goa.park.hyatt.com

4,5TripAdvisor
3 116 hodnotících
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REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.theleela.com

Hotel The Leela ccccc
INDIE  JIŽNÍ GOA

POLOHA Luxusní hotelový resort v rozsáhlé tropické 

zahradě u pláže Mobor, kterou tvoří unikátní ekosystém 

prostoru mezi řekou Sal a Arabským mořem.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 

a barů, kongresový sál, dětský klub, spa, 

fi tness, tenisové kurty, bazén a dětský bazén. 

Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DRLG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy

a čaje, trezor, minibar za poplatek, renovované 

(35 m2), terasa nebo balkon (10 m2) s výhledem 

na lagunu. DRU: viz DRLG, oddělené místo 

na sezení, prostornější (58 m2).

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, stolní 

tenis, biliár, plážový volejbal, plážový fotbal, šachy. 

Za poplatek: golf, lukostřelba, půjčovna kol.

ZVLÁŠTNOSTI Voda jako živel, 

který propojuje celý resort.

ZÁBAVA Agua – místo přes den určené 

ke schůzkám se večer promění v diskotéku, kde 

se hraje každý den (19.00–01.00 hod.).

PRO DĚTI Dětský klub.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: 900 INR / 24 hodin.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

 Lázně – spa, wellness a ajurvéda

  Zdarma: fi tness, sauna 

  Za poplatek: lázeňské služby, kosmetické služby 

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

 DRLG

HH | Hi | H

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

 DRU

HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel propojený s pobřežím pláží

  Klidná, luxusní dovolená

  Resort vodního živlu – 

řeka Sal a oceán
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
2 210 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový resort se nachází 

v oblasti Majorda v rozsáhlé tropické zahradě, 

od pláže je oddělen rýžovými políčky.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

bar, 2 bazény, směnárna, konferenční místnost 

a malý kinosál, obchod se suvenýry, lázeňský 

komplex, dětský klub a klub pro teenagery, možnost 

ubytování v privátní/klubové části hotelu.

PLÁŽ Písečná pláž 500 m od hotelu, zdarma 

shuttle pro hotelové hosty. Lehátka a slunečníky 

zdarma v zahradě, na pláži u místních restaurací 

zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, set na přípravu 

kávy a čaje, minibar za poplatek, balkon nebo terasa, 

výhled na bazén nebo na rýžová pole, 44 m2. 

Na vyžádání DVD přehrávač, žehlička. DRR: viz DR, 

přistýlka pro dítě. SUR: viz DRR, 88 m2.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení polopenze, plné penze (oběd a večeře formou 

bufetu nebo menu) nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kriket, fotbal. 

Za poplatek: motorizované vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Volnočasové aktivity pořádané 

hotelem a možnosti stravování v osobitém stylu.

PRO DĚTI Dětský klub, kino, divadelní sál.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoj 

přizpůsobený pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Alila Diwa Goa ccccc
INDIE  JIŽNÍ GOA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
kromě značkových zahraničních nápojů

  Lehký snack v baru Edge (11.00–23.00 hod.)

  15% sleva na room service (jídlo, nápoje)

WELLNESS & SPA

  Spa Alila wellness nabízí 2 místnosti pro páry, 
2 místnosti pro ajurvédské kúry, 5 individuálních 
místností, každou s vlastní sprchou 
a soukromým venkovním místem pro relaxaci

  Zdarma: sauna, fi tness, 2× týdně lekce jógy

  Za poplatek: lázeňské procedury, pára 

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

 DR

HH | Hi | H

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

 DRR

HHI | HH | Hi | H

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

 SUR

HHII | HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Architektonicky zajímavé řešení

  Bazén s nezapomenutelným 

výhledem na terasy rýžových polí

  Široká nabídka relaxačních 

a detoxikačních programů

  Vlastní organická zahrada využívající 

své produkty v restauraci

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alilahotels.com

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

4,5TripAdvisor
1 844 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel umístěný v jižní části Goa, v oblíbené 

oblasti Colva. Pozorování západu slunce nad hotelovým 

bazénem patří k nezapomenutelným chvilkám dovolené.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 

a bar, venkovní bazén, směnárna, spa, fi tness, 

herna, dětský koutek, konferenční sál.

PLÁŽ Písečná pláž poblíž hotelu. Lehátka a slunečníky 

zdarma v zahradě, na pláži u místních restaurací 

a barů zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DRX: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, set 

na přípravu čaje a kávy, balená voda, balkon, výhled 

do zahrady. DRS: viz DRX, částečný výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře, plné penze (oběd a večeře formou 

bufetu nebo menu) nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

a nemotorizované sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Numerologický a astrologický koutek.

PRO DĚTI Dětský bazén, minihřiště a hlídání dětí.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoj 

přizpůsobený pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Masters.

Hotel Baywatch Resort cccd
INDIE  JIŽNÍ GOA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře formou menu nebo bufetu

  Lehké občerstvení a nápoje v baru
u bazénu (12.00–22.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Spa, salon krásy, fi tness a centrum jógy

  Za poplatek: masáže a procedury 

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

 DRX | DRS

HHh | HHi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel butikového stylu

  Vhodné pro rodiny i pro páry

  Rozsáhlá zahrada

  Lázně, kde zapomenete 

na svět kolem sebe

 Cvičení jógy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.baywatchresort.in

NOVINKA

3,5TripAdvisor
743 hodnotících
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cccc
INDIE  JIŽNÍ GOA

POLOHA Hotelový resort v rozsáhlé tropické 

zahradě nedaleko pláže Arossim v oblasti jižní 

Goy, od letiště je vzdálen cca 12 kilometrů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 

bar u bazénu, bazén, směnárna, konferenční 

místnost, obchod se suvenýry, wellness, 

herna, tenisové kurty, fi tness.

PLÁŽ Písečná pláž nedaleko hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě, na pláži u místních 

restaurací zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, set 

na přípravu kávy a čaje, trezor. DRK: viz DRS, 

prostornější, DVD přehrávač, lednička.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní pólo, 

vodní volejbal, kriket na pláži, fotbal na pláži, fi tness, 

jóga, půjčovna kol. Za poplatek: tenis, biliár.

ZVLÁŠTNOSTI První indický all inclusive 

butikový hotel.

ZÁBAVA Živá hudba, reprodukovaná hudba, 

kouzelník, karaoke, diskotéky.

PRO DĚTI Dětský klub s pravidelnými 

aktivitami venku i uvnitř hotelu.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoj 

přizpůsobený pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje 
kromě značkových zahraničních nápojů 
(11.00–23.00 hod.)

  Káva a čaj v prostorách restaurací

  Pravidelné denní animace a večerní představení

WELLNESS & SPA

  Lázeňský komplex Ayura – klasické lázně 
a ajurvéda

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

 DRS

HH | HI | H

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

 DRK

HHII | Hhi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  První all inclusive hotel v oblasti Goa

  Rodinná atmosféra

  U překrásné pláže Arossim

  Držitel mnoha cen za dobrou kvalitu 

a servis

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.selecthotels.co.in

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 411 hodnotících
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Severní Goa
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový resort v tropické 

zahradě, 10 minut chůze na pláž.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a barem, 

2 restaurace a bary, bazén a dětský bazén, směnárna, 

konferenční místnost, business centrum, obchod 

se suvenýry, spa, fi tness, shuttle na pláž.

PLÁŽ Písečná pláž cca 10 minut od hotelu, 

zdarma shuttle. Lehátka a slunečníky zdarma 

v zahradě, na pláži u místních restaurací 

zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, trezor, minibar za poplatek, balkon, žehlička 

a žehlicí prkno. DRX: viz DRS, mikrovlnná trouba.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo plné penze (oběd formou bufetu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

a nemotorizované sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Stylová restaurace 

na pláži (shuttle zdarma).

ZÁBAVA Během víkendu hudební produkce.

PRO DĚTI Dětský klub, Xbox, bazén.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Novotel Goa Resort & Spa cccc
INDIE  SEVERNÍ GOA

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, lázeňské procedury

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

 DRS | DRX

HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 450 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Zdarma shuttle na pláž

a do restaurace na pláži

  Všechny pokoje s balkonem

  Elegantní spa

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.novotel.com

4,5TripAdvisor
908 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový resort v tropické zahradě, 

od pláže cca 250 m, blízko obchodů a restaurací.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

restaurace a bar, bazén, směnárna, spa, 

fi tness, sauna, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž cca 250 m od hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě, na pláži u místních 

restaurací zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

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

TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, trezor, minibar 

za poplatek, v přízemí. DRX: viz DR, 1. patro, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo plné penze (oběd formou bufetu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

a nemotorizované sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The O Resort & Spa cccc
INDIE  SEVERNÍ GOA

WELLNESS & SPA

 Spa, wellness, fi tness, sauna

  Za poplatek: služby spa 

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

 DR | DRX

HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Malebná část v oblasti pláže 

Candolim 

  All inclusive

  Vhodné pro páry i rodinnou 

dovolenou

  Hotel se zajímavou architekturou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

4,0TripAdvisor
649 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Butikový hotel s unikátně řešeným vnitřním 

prostorem, mezi vilovou zástavbou, cca 750 m od moře.

VYBAVENÍ Rozsáhlá vstupní hala s recepcí, propojená 

s restaurací, restaurace s barem a unikátním konceptem 

přípravy malého občerstvení dle zásad zdravé výživy 

za poplatek, bazén, konferenční místnost, business 

centrum, hřiště pro děti, fi tness, počítače na recepci.

PLÁŽ Písečná pláž Candolim 750 m od hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě, 

na pláži u místních restaurací zdarma 

při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, trezor, minibar za poplatek, rohová sedací 

souprava, žehlicí set, výhled do zahrady a na okolní 

budovy. DRPV: viz DR, výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

a nemotorizované sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Výzdoba připomínající pobyt v galerii.

PRO DĚTI Dětské venkovní hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Hyatt Place Goa Candolim cccc
INDIE  SEVERNÍ GOA

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

 DR | DRPV

HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 750 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel s unikátní 

architekturou a výzdobou

  Rozlehlá recepce

se skleněnými stěnami

  Osobitý koncept stravování

  Vhodné pro páry i pro rodiny

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.goacandolim.

place.hyatt.com

4,0TripAdvisor
433 hodnotících
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POLOHA Hotel se nachází v centru severní 

Goy v bezprostřední blízkosti mnoha hudebních 

klubů, barů, restaurací, obchodů, ale také 

v pěší vzdálenosti od pláže Candolim.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bazén, 

3 restaurace (včetně mezinárodní kuchyně), 

wellness, konferenční sál, prádelna. Venku 

bazén, lehátka a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž cca 500 m od hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan, 

pantofl e), oddělený pracovní prostor, klimatizace, 

TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, trezor, 

minibar za poplatek, velký balkon s nábytkem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo plné penze (oběd formou bufetu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní 

sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Terasa s výhledem 

na moře a západ slunce.

ZÁBAVA Živá hudba 2× týdně 

v restauraci na střeše hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The Acacia Hotel and Spa cccc
INDIE  SEVERNÍ GOA

WELLNESS & SPA

  Lázeňský komplex Spa Acacia – 3 soukromé 
místnosti

  Za poplatek: lázeňské procedury a kosmetika 

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

 DRS

HHII | HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní budova v živé lokalitě

  Nedaleko pláže a obchodní zóny

  Terasa s výhledem na moře a západ 

slunce

  Vhodné pro klienty vyhledávající 

zábavu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.theacaciahotels.com

4,0TripAdvisor
443 hodnotících
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POLOHA Hotelový komplex v klidné oblasti 

ve velmi dobré lokalitě v blízkosti pláže Sinquerim.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 

a barů, bazén, směnárna, konferenční místnost, 

business centrum, obchod se suvenýry, fi tness, 

salon krásy, spa, čítárna.

PLÁŽ Písečná pláž v blízkosti hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě, 

na pláži u místních restaurací zdarma 

při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DRT: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

trezor, minibar za poplatek, balkon, výhled na bazén 

nebo do zahrady. DRTE: viz DRT, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

vířivka, sportovní aktivity pořádané animačním 

týmem. Za poplatek: motorizované 

a nemotorizované sporty na pláži, půjčovna kol.

ZÁBAVA Pravidelné animace přes 

den, každý večer tematický.

PRO DĚTI Dětský klub.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Whispering Palms Beach Resort cccc

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
(kromě krevet a humra)

  Lehký snack během dne

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(11.00–23.00 hod.)

  1× týdně přípitek s vedením hotelu

  10% sleva do Spa Tatva

  Animace
WELLNESS & SPA

 Tatva Spa

  Za poplatek: lázeňské služby 

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

 DRT

HHI | HH | Hi | H

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

 DRTE

HHHI | HHii | HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 175 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 75 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V bezprostřední blízkosti pláže

  Oblast rušného nočního života

  Ubytování v oddělených blocích 

domků

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.whisperingpalms.com

INDIE  SEVERNÍ GOA 4,0TripAdvisor
1 780 hodnotících
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POLOHA Hotel se nachází v severní části 

Goa, v pěší vzdálenosti od oblíbených pláží 

Calangute a Baga. V okolí hotelu jsou známé 

noční kluby, restaurace, bary, masážní salony.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 

a bar, venkovní bazén, směnárna, spa, konferenční 

sál, trezory na recepci, směnárna.

PLÁŽ Písečná pláž cca 15 minut chůze 

od hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma 

v zahradě, na pláži u místních restaurací a barů 

zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů 

na vyžádání), klimatizace nebo stropní ventilátor, 

TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, telefon, minibar, 

balkon, výhled na zahradu nebo na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

a nemotorizované sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na recepci.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Masters.

Hotel Santiago Beach Resort ccc
INDIE  SEVERNÍ GOA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení a nápoje v baru
u bazénu (12.00–22.00 hod.)

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

 DR

HHh | HHi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově renovovaný hotel 

butikového stylu

  Program all inclusive

  Vhodné pro páry i pro rodiny

  Obchody a bary 

v bezprostřední blízkosti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.santiago-goa.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
385 hodnotících
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POLOHA Hotelový resort v rozsáhlé tropické 

zahradě v blízkosti pláže Candolim a pevnosti 

Aguada. Nedaleko hotelu je množství lokálních 

obchodů, restaurací, barů a nočních klubů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar 

u bazénu, bazén, směnárna, trezory na recepci, salon 

krásy. Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž poblíž hotelu. 

Lehátka a slunečníky za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar, set na přípravu kávy a čaje, 

TV/sat., telefon, balená voda, žehlička a žehlicí 

prkno na vyžádání, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované 

a nemotorizované sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Catering a servis orientovaný na klienta.

ZÁBAVA 5× týdně živá hudba.

PRO DĚTI Dětský bazén a minihřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoj 

přizpůsobený pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v celém areálu hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Aldeia Santa Rita ccc
INDIE  SEVERNÍ GOA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehké občerstvení v baru u bazénu a nápoje
(11.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Spa, salon krásy

  Za poplatek: masáže a procedury 

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

 DR

HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ubytování rodinného typu v rozlehlé 

zahradě blízko pláže

  V blízkosti obchodní zóny

  Vhodné pro páry i rodinnou 

dovolenou

  Butikový hotel ve stylu

portugalské vesnice

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.aldeiasantarita.com

4,0TripAdvisor
571 hodnotících
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ccc
INDIE  SEVERNÍ GOA

POLOHA Hotelový resort v tropické 

zahradě s bazénem, nedaleko pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

bar, 2 bazény, směnárna, fi tness, spa.

PLÁŽ Písečná pláž nedaleko hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě, 

na pláži u místních restaurací zdarma 

při konzumaci nebo za poplatek.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu 

kávy a čaje, trezor, minibar za poplatek, balkon 

nebo terasa s výhledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo plné penze (oběd formou bufetu).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

a nemotorizované sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: Jedna hodina denně 

WiFi na pokojích. Za poplatek: WiFi na pokojích 

nad rámec jedné hodiny denně.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

 Spa, fi tness, salon krásy

  Za poplatek: masáže, kadeřník, manikúra, 
pedikúra 

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

 DRX

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort rodinného typu

  Blízko pláže

  Vhodné pro páry i rodinnou 

dovolenou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.resortterraparaiso.com
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4,0TripAdvisor
1 290 hodnotících
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Thajsko je tropická země hor, deštných pralesů, 

rýžových políček, různých etnických skupin, 

buddhistických chrámů a kilometrů písečných 

pláží. Nadchnou vás však nejen přírodní, ale 

také kulturní krásy.

CHARAKTERISTIKA

Thajské království s hlavním městem Bangkok leží v jihozápadní Asii ve střední části 

poloostrova Zadní Indie. Thajsko je jednou z nejvyhledávanějších turistických destinací 

Asie. Turisté míří především do oblastí středního a jižního Thajska s mnoha kilometry 

krásných písečných pláží. K nejkrásnějším patří pobřeží Andamanského moře v západní 

části země s četnými ostrovy, krasovými útvary a bohatým podmořským životem. Hornatý 

sever přitahuje krásnými přírodními scenériemi a rýžovými políčky. Návštěvníky středního 

Thajska okouzlí zejména buddhistické chrámy a starobylá města.

Thajsko je destinace vhodná k návštěvě po celý rok, teploty se pohybují v přímořských oblas-

tech kolem 30 °C, podnebí je tropické, s vysokou vlhkostí vzduchu, ovlivňované monzuny.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Návštěva země by nebyla úplná bez zastávky v kosmopolitní metropoli Bangkoku. Vedle 

do nebe šplhajících mrakodrapů tu najdete muzea, chrámy a další pozůstatky staroby-

lých kultur. K nezapomenutelným zážitkům patří také nedaleké plovoucí trhy v Damnoen 

Saduak, kde obchodníci nabízí své zboží na malých loďkách. 

Starobylé město Ayutthaya, které bylo po čtyři staletí hlavním městem království, je 

jedním z hlavních cílů návštěvníků Thajska. V samém srdci města se nachází velký histo-

rický areál, který byl zapsán na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Okolí řeky Kwai a most přes ni v provincii Kanchanaburi jsou známé především díky 

„železnici smrti“, při jejíž stavbě zahynulo mnoho válečných zajatců. Navštívit můžete 

muzeum, které připomíná stavbu 415 km dlouhé železnice vedoucí z Thajska do Barmy. 

V druhém nejdůležitějším thajském městě Chiang Mai v severní části země najdete 

bezpočet buddhistických chrámů. Hlavní zajímavostí jsou také horské kmeny Karenů, 

Akhaů či Lawaů.

Legendární zlatý trojúhelník se rozkládá na hranicích s Laosem a Barmou. Oblast 

bývala největší ilegální pěstírnou opia na světě.

PRAKTICKÉ TIPY

Ochutnat můžete některé z mnoha místních specialit, jež oplývají množstvím koření, 

zeleniny a ovoce nejroztodivnějších tvarů i chutí. K nejchutnějším patří různé pokrmy 

s dary moře či s kuřecím nebo vepřovým masem a omáčkou z ostrého červeného nebo 

zeleného kari doplněné přílohami v podobě lepkavé rýže či vynikajících nudlí. Thajská 

kuchyně by nebyla úplná bez proslavených polévek Tom Kha Kai s kokosovým mlékem 

a jak jinak než vydatně okořeněných. 

Nejvhodnějším obdobím pro návštěvu Thajska je období od listopadu do března. Vysoké 

teploty, nízká vlhkost a nízký počet srážek tvoří vhodné útočiště před vlhkou, studenou 

evropskou zimou. Období mezi dubnem a říjnem je srážkově vydatnější, ne ve všech 

oblastech však prší. Výhodou cest v tomto období jsou velmi příznivé ceny a pláže bez 

davů sluncechtivých turistů. Alespoň jednou byste měli absolvovat tradiční thajskou 

masáž, kterou si můžete objednat v některém hotelovém spa nebo přímo na pláži.

písečných pláží

TO NEJLEPŠÍ Z THAJSKA

 Pulzující kosmopolitní Bangkok

 Chrámy a buddhistické kláštery zaniklého města Ayutthaya

 Tropická příroda, blankytné moře, exotická kuchyně
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0 200 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

VYNIKAJÍCÍ THAJSKÁ KUCHYNĚ  Lahodná chuť exotických specialit. 
KHAOLAK  Krásné písečné pláže a bohatý podmořský svět. SEVERNÍ 
THAJSKO  Malebné horské scenérie. OSTROV SAMUI  Písečné pláže 
lemované kokosovými palmami. BANGKOK  Množství chrámů zasvěcených 
Buddhovi. 

T
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PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 32 31

TEPLOTA VODY (°C) 26 27 27 28 28 28 28 28 28 27 26 27
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Pattaya
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 18 000 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. 9

www.fi scher.cz

Bangkok

Pattaya
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Koh Samui
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 10 000 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. 9

www.fi scher.cz

Bangkok

Samui
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Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Phi Phi
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. Detailní popis hotelu na str. 349.

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 25 000 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. 9

www.fi scher.cz

Bangkok

Phi Phi

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

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

Nabídka výletů  Thajsko
Můžete se vydat na některý z mnoha výletů po krásných koutech této kouzelné země a objevovat nejen 

starobylé památky, výbornou kuchyni, ale i hezké, čisté a tiché pláže.

  Ostrůvky s bělostnými 

plážemi

Motorovým člunem pojedete k ostrovu 

Ko Krok, kde si vyzkoušíte rybářské 

umění. Následuje soutěž v rybaření. 

Dále šnorchlování u ostrova Ko Sak 

a nakonec bělostné pláže ostrova Ko 

Lan. Minimální počet účastníků: 6.

od 3 000 THB

  Výlet k nejslavnějšímu 

mostu světa

Dvoudenní výlet k mostu, který prosla-

vil Pierre Boulle ve svém románu, vás 

seznámí nejen s historií Thajska za druhé 

světové války, ale především s tradičním 

životem na thajském venkově. Čeká vás 

tradiční vesnický trh, úžasná atmosféra 

plovoucích trhů, ukázka umění řezbář-

ských mistrů, osvěžující koupel ve vodo-

pádu Sai Yok Yai, samozřejmě zastávka 

u slavného mostu, návštěva hřbitova 

válečných zajatců, prohlídka válečného 

muzea a nezapomenutelná noc v plovou-

cím hotelu. Minimální počet účastníků: 8.

Most přes řeku Kwai od 9 000 THB

  Celodenní výlet kolem 

ostrova

Během jednoho dne poznáte to nejzají-

mavější, co ostrov Koh Samui nabízí. Čeká 

vás sloní a opičí show, jízda na slonech, 

ukázka thajského boxu, návštěva Dědka 

a Babky na pláži Lamai, klášter Khunaram 

s mumifi kovaným mnichem, kaučuková 

plantáž se zpracováním kaučuku, vodo-

pády Namuang 2, oběd na jednom 

z nejvyšších vrcholů na Samui, kouzelná 

Buddhova zahrada, vyhlídka v džungli 

ve výšce 605 m. n. m spolu s klášterem 

Teepangkom,odkud je možno z jed-

noho místa vidět 3 pláže na Koh Samui, 

návštěva kokosové farmy, chrám Big 

Buddha. Minimální počet účastníků: 2.

Ostrov Samui od 1 800 THB
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Bangkok je hlavním a největším městem Thajského království. Mezi několik desítek pater 

vysokými mrakodrapy se pohybuje množství aut, tuk-tuků, mopedů i chodců. Zabrousit 

však můžete i do některé z menších uliček, které připomínají ospalý thajský venkov. Při 

své první návštěvě Bangkoku však zajisté začnete prohlídkou chrámů, kterých je zde 

celá řada. Hlavním sídlem královské rodiny byl původně Velký palác, který dodnes slouží 

k slavnostním ceremoniím, jako je výročí korunovace. K nezapomenutelným zážitkům 

patří plavba po kanálech „klong“.

1   Hotel Royal Benja cccd str. 306

2   Rembrandt Hotel Bangkok ccccd str. 305

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 50–60 minut

22

11

Bangkok

Pattaya již po mnoho let patří mezi tradiční a oblíbená thajská letoviska, z nichž je 

bezesporu tím nejrušnějším. Nachází se přibližně 150 km jihovýchodně od Bangkoku 

a skládá se z několika oblastí. Nejrušnější částí je centrální Pattaya, kde se nachází 

mnoho hotelů, barů, obchodů, restaurací a nočních podniků. Pláž v této části města je 

velmi rušná a nepříliš čistá. Jižní část Pattayi Jomtien je vzdálena od centra města cca 

15 minut jízdy. Koupání je zde příjemné, pláž je pěkná, upravená. Pokud hledáte klidné 

prostředí, pak ideálním místem je oblast nejjižnější části pláže Jomtien a Sattahip, které 

jsou vzdáleny necelou půlhodinu jízdy z centra Pattayi. Tyto oblasti jsou charakterem 

zcela odlišné od centra města, okolí je velmi klidné, vhodné pro pobyt rodin s dětmi. 

1   Hotel Loma Resort & Spa ccc str. 316

22   Hotel Green Park Resort ccc str. 315

33   Hotel Sunshine Resort & Residences ccc str. 317

4 Hotel Ibis Pattaya ccc str. 320

5   Hotel Royal Cliff Beach ccccd str. 309

6   Hotel Royal Cliff Beach Terrace ccccc str. 308

7   Hotel Jomtien Palm Beach cccc str. 314

8   Hotel Sea Breeze ccc str. 319

9   Hotel Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa cccd str. 318

q   Hotel Ravindra Beach Resort & Spa cccc str. 312

ww   Hotel Sea Sand Sun Resort & Villas ccccd str. 310

ee Hotel Sunset Park Resort & Spa cccc str. 313

Doba transferu z letiště do hotelu cca 80–120 minut

77

qq

Pattaya

Koh Chang v překladu „Sloní ostrov“, je druhým největším thajským ostrovem, nachází 

se v jihovýchodní části Thajského zálivu. Je známý díky svým bělostným plážím, nej-

krásnější najdete na západním pobřeží, příkrým svahům pokrytým neporušeným dešt-

ným pralesem a v porovnání s ostatními thajskými letovisky stále relativním klidem bez 

masové turistiky. Dopravíte se sem z přístavu Trat, který je vzdálen přibližně 4 hodiny 

jízdy z Bangkoku. 

1   Hotel Emerald Cove cccc str. 321

2   Hotel Centara Koh Chang Tropicana Resort cccc str. 322

3   Hotel Kacha Resort & Spa Koh Chang ccc str. 324

4   Hotel Aiyapura ccc str. 323

Doba transferu z letiště do hotelu cca 300 minut

22
11

Koh Chang

ww

11

99

88

44
55
66

ee

22

33

44

33

 Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Phuket / Phi Phi / Krabi

Samui, třetí největší thajský ostrov, patří mezi nejoblíbenější thajské destinace. 

Za posledních několik let doznal četných změn a dříve poklidné vesničky se změnily 

v rušná letoviska. Zejména středisko Chaweng je dnes velmi rušným centrem s množ-

stvím obchodů, restaurací, barů a nočních podniků. Zdejší pláž je lemována hotelovými 

resorty a plážovými restauracemi. Na rozdíl od rušného Chawengu jsou pláže na severu 

ostrova oblíbené pro své klidné okolí a krásné koupání. Velmi oblíbeným střediskem je 

oblast Lamai Beach, která se nachází cca 15 minut jízdy jižně od Chawengu. Díky své 

poloze má Samui i poněkud jiné klima než zbytek Thajska – jsou zde dvě období suchého 

počasí: leden až duben a pak také červenec až srpen.

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 12–30 minut

11
88

tt

Samui

Největší thajský ostrov Phuket je zároveň tím nejnavštěvovanějším. Nachází se na západ-

ním pobřeží Thajska a s pevninskou částí je spojen mostem. Pokud upřednostňujete 

rušnou dovolenou, pak ideálním místem pro pobyt bude bezesporu letovisko Patong, 

které je největším a nejstarším plážovým střediskem. Najdete tu spousty obchodů, barů, 

restaurací a možností zábavy. Rušný noční život zde pulzuje do časných ranních hodin. 

Pokud jste příznivci klidné dovolené a od rušného světa si toužíte odpočinout, pak pro 

vás bude vhodným místem oblast Bang Tao či Kamala.

6   Hotel Sunwing Resort Kamala Beach cccc str. 352

7   Hotel Kamala Beach Resort cccc str. 350

8   Hotel Ibis Phuket Patong ccc str. 356

9   Hotel Kalim cccd str. 355

q   Hotel Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach cccd str. 354

w   Hotel Ibis Kata ccc str. 357

e   Hotel Holiday Inn Resort cccc str. 363

r   Hotel Phi Phi Island Village Beach Resort cccc str. 362

t   Hotel Sofi tel Krabi Phokeethra 

Golf & Spa Resort ccccc str. 358

y   Hotel Krabi Thai Village Resort cccc str. 359

u   Hotel Krabi Cha-Da Resort ccc str. 360

i   Hotel Lanta Cha-Da Beach Resort & Spa ccc str. 361

Oblast Khaolak je právem považována za jednu z nejkrásnějších částí Thajska díky 

nádherným plážím a tropické vegetaci. Leží na pevninské části přibližně hodinu jízdy 

severně z mezinárodního letiště na ostrově Phuket, najdete zde jednu z nejkrásnějších 

pláží s jemným světlým pískem. Většina zdejších hotelů je vybudována v thajském stylu, 

nejsou zde žádné výškové budovy. Khaolak se nachází v provincii Phang Nga, která nabízí 

nepřeberné množství přírodních krás. 

1   Hotel Sensimar Khaolak Beachfront Resort cccc str. 344

2   Hotel Khaolak Laguna Resort cccc str. 345

3   Hotel Le Coral Hideaway ccccc str. 348

4   Hotel Khao Lak Merlin cccc str. 346

4   Hotel Haadson Resort ccc str. 347

Doba transferu z letiště do hotelu cca 20–210 minut

ee
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 Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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1   Hotel Santiburi Beach Resort & Spa ccccc str. 326

2   Hotel Saree Samui cccc str. 333

3   Hotel Samui Buri Beach Resort ccccd str. 331

4   Hotel Ibis Samui Bophut ccc str. 341

5   Hotel Peace Resort cccc str. 334

6   Hotel Bandara Resort & Spa cccc str. 335

7   Hotel Samui Palm Beach Resort cccc str. 336

8   Hotel Melati Beach Resort & Spa ccccc str. 330

9   Hotel Baan Samui Resort cccd str. 339

q   Hotel Dara Samui Beach Resort & Spa Villas ccccd str. 338

w   Hotel Chaweng Regent Beach Resort cccc str. 337

e   Hotel Chaweng Cove Beach Resort ccc str. 342

r   Hotel Samui Resotel Beach Resort cccc str. 332

t   Hotel Renaissance Koh Samui Resort & Spa ccccc str. 328

y   Hotel Ayodhya Villas & Spa ccc str. 340

tt yy
uu

rr
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Bangkok
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POLOHA Moderní stylový hotel situovaný ideálně 

v centru Bangkoku. Známá Sukhumvit Road 

s množstvím obchodů a restaurací vzdálena cca 150 m. 

Stanice metra a vlaku Sky Train v blízkosti hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, několik 

restaurací – thajská, italská, mexická, mezinárodní, 

indická lobby bar, bazén, bar u bazénu, konferenční 

místnosti, prádelna, nabídka výletů, půjčovna aut. 

Zdarma hotelový tuk-tuk na Sukhumvit Road.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu 

kávy a čaje, minibar za poplatek. DRE: viz DRS, 

vyšší patra, možnost využívání executive lounge.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

cccc
THAJSKO  BANGKOK

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: Sanctuary Wellness & Spa 
s nabídkou masáží a procedur, sauna, parní lázeň

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

 DRS | DRE

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vyšší kategorie vhodný pro 

náročnější klientelu

  Vyhlášená indická restaurace 

s nádhernými výhledy na Bangkok

  Ideální poloha v centru metropole

  Sukhumvit Road v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rembrandtbkk.com

Bazén: 1

Noční život: v okolí hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

4,0TripAdvisor
211 hodnotících
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Hotel Royal Benja cccd
THAJSKO  BANGKOK

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha v centru metropole

  Obchody a restaurace v blízkosti

  Cenově výhodná nabídka

POLOHA Cca 100 m od známé nákupní 

třídy Sukhumvit v centru města. Obchody 

a restaurace v okolí hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, 

bar u bazénu, bazén, restaurace, business 

centrum, konferenční centrum.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, telefon, minibar za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, 

Diners Club, AMEX, JCB.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royalbenja.th.com

Bazén: 1

Noční život: 2 bary v hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

3,5TripAdvisor
387 hodnotících
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Pattaya a Koh Chang
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POLOHA Hotel v tropické zahradě se 

nachází v komplexu čtyř hotelů přímo na pláži 

nedaleko rušného centra Pattayi.

VYBAVENÍ Hotelový komplex se skládá celkem ze 

čtyř hotelů, hosté mohou využívat služeb tří z nich – 

Royal Cliff Beach Terrace, Royal Cliff Beach a Royal 

Cliff Grand. Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

několik restaurací (thajská, indická, čínská, japonská, 

italská, mezinárodní), 4 bary, 5 bazénů, obchody 

se suvenýry, salon krásy, konferenční místnosti.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

klimatizace, TV, trezor, kávovar, minibar za poplatek,

lednička, balkon nebo terasa. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení polopenze – večeře 

formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis

(7 tenisových kurtů), squash, vodní lyže, 

vodní skútry, stolní tenis, sauna, fi tness.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

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

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Royal Cliff Beach Terrace ccccc
THAJSKO  PATTAYA

WELLNESS & SPA

  Lázně Cliff Spa nabízí řadu procedur a masáží, 
saunu, jacuzzi

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže v rozsáhlé 

tropické zahradě

  Vhodné pro páry i pro rodiny

  Možnost využívat také služeb hotelů 

Royal Cliff Beach a Royal Cliff Grand

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royalcliff.com/hotels/

royal-cliff-beach-terrace 

4,5TripAdvisor
246 hodnotících



309

T
H

A
J
S

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v tropické zahradě se 

nachází v komplexu čtyř hotelů přímo na pláži 

nedaleko rušného centra Pattayi.

VYBAVENÍ Hotelový komplex se skládá celkem ze 

čtyř hotelů, hosté mohou využívat služeb tří z nich – 

Royal Cliff Beach Terrace, Royal Cliff Beach a Royal 

Cliff Grand. Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

několik restaurací (thajská, indická, čínská, japonská, 

italská, mezinárodní), 4 bary, 5 bazénů, obchody 

se suvenýry, salon krásy, konferenční místnosti.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, trezor, kávovar, minibar 

za poplatek, lednička, balkon nebo terasa. 

SUSVX: viz SU, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení polopenze – večeře 

formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis

(7 tenisových kurtů), squash, vodní lyže, 

vodní skútry, stolní tenis, sauna, fi tness.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

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

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Royal Cliff Beach ccccd
THAJSKO  PATTAYA

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

 SU | SUSVX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodiny

  Rozsáhlá tropická zahrada

  Možnost využívat také služeb

hotelů Royal Cliff Beach Terrace

a Royal Cliff Grand

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.royalcliff.com/hotels/

royal-cliff-beach-hotel

WELLNESS & SPA

  Lázně Cliff Spa nabízí řadu procedur a masáží, 
saunu, jacuzzi

4,0TripAdvisor
1 064 hodnotících



310

T
H

A
J
S

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

ccccd
THAJSKO  PATTAYA – JOMTIEN/SATTAHIP

POLOHA V klidném prostředí v oblasti Jomtien/

Sattahip. Rušné letovisko Pattaya je vzdáleno cca 15 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bazén, 

bar u bazénu, konferenční místnost, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže. 

Lehátka na pláži zdarma.

POKOJ VI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, minibar za poplatek, trezor, 

telefon, kávovar, výhled do zahrady. 

PVSVI: viz VI, privátní bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou 

bufetu, večeře formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: vodní sporty v okolí, 

golf ve vzdálenosti 5–10 km.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v centru letoviska Pattaya.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: v restauraci. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s možností masáží a různých 
procedur

VILA 
 .......................................................

 VI | PVSVI

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort s tropickou zahradou 

  Klidné místo u krásné pláže

  Osobní přístup 

  Vhodné pro náročnější klientelu

  Nejprodávanější hotel v Pattayi 

z nabídky CK FISCHER

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seasandsunpty.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
217 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné místo. Rušné letovisko Pattaya s bary, 

obchody a restauracemi je vzdáleno cca 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

bar, bar u bazénu, 3 bazény, konferenční místnosti.

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo 

u hotelu, lehátka zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

TV/sat., klimatizace, telefon, balkon, trezor, kávovar. 

SU: viz DRS, oddělená ložnice.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Karaoke.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.

PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici pokoje 

přizpůsobené pro handicapované osoby.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Ravindra Beach Resort & Spa cccc
THAJSKO  PATTAYA – JOMTIEN/SATTAHIP

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s nabídkou masáží a terapií
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 .................................
 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 SU

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Komplex nízkopodlažních budov 

v klidném prostředí

  Krásná písečná pláž

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ravindraresort.com

4,5TripAdvisor
429 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Sunset Park Resort & Spa cccc
THAJSKO  PATTAYA – JOMTIEN/SATTAHIP

POLOHA Resort se nachází v klidnější lokalitě 

cca 5–10 minut od vodního parku a chrámu 

Wat Yansangwaram, možnost navštívit 

tropickou zahradu Nong Nooch. Nedaleko se 

nachází plovoucí trh čtyř náboženství. Milovníci 

golfu mohou navštívit hřiště Phoenix.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik 

restaurací (thajská, mezinárodní, čínská), bar 

u bazénu, knihovna, business centrum, směnárna, 

dva bazény s lehátky zdarma, jacuzzi, prádelna, 

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ 200 m dlouhá písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu.

POKOJ VI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu 

kávy a čaje, minibar za poplatek, terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

půjčovna kol, kánoe, plážový volejbal.

ZÁBAVA Hotel pořádá tematické večery 

a kurzy vaření.

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (3–11 let), 

možnost hlídání dětí za poplatek, zvířecí minifarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: Wanatara Spa nabízí masáže, 
vonné koupele, salon krásy, saunu, páru

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 130 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelový resort s wellness 

  Pamětihodnosti, vodní park 

a golfové hřiště v blízkosti

  Resort v tropické zahradě 

se 100 let starými stromy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunsetpark.co.th

4,0TripAdvisor
74 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Jižní část letoviska Pattaya. Rušné  

okolí s bary, restauracemi a obchody.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, restaurace, 

obchod se suvenýry, business centrum 

s možností připojení k internetu, bazén.

PLÁŽ Písečná pláž je oddělena pobřežní komunikací.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, telefon a minibar za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu, karaoke.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Jomtien Palm Beach cccc
THAJSKO  PATTAYA – JOMTIEN

WELLNESS & SPA

   Spa s nabídkou olejových a thajských masáží, 
sauna a jacuzzi

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  Možnosti zábavy v okolí hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jomtien-palmbeach.com

4,0TripAdvisor
326 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Green Park Resort ccc
THAJSKO  PATTAYA – CHON BURI

POLOHA Hotel je situován 15 km od centra 

Pattaya, 12 km od plouvoucích trhů v Pattaya 

a 8 km od městského aquaparku. Resort má 

výhodnou polohu pro výlety do okolí, např. trajektem 

na ostrov Koh Larn. Pláže v Nah Klua s thajskými 

restauracemi a bary jsou oblíbeným místem pro

večerní procházky. 

VYBAVENÍ 70 pokojů a suite, vstupní 

hala s recepcí, bufetová restaurace, bar (bar 

u bazénu), u bazénu lehátka zdarma, jacuzzi, 

terasa na slunění, směnárna, minimarket.

PLÁŽ Veřejná písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře cca 500 m od hotelu.

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

(láhev vody zdarma), TV/sat., telefon, trezor, set 

na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, balkon nebo 

terasa. DRS: viz DR, prostornější, pracovní stůl.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: nemotorizované a motorizované 

vodní sporty na veřejné části pláže.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

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

 DR | DRS

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelový resort je situován v Nah 

Klua v blízkosti pláže North Pattaya

  V klidnější části města 

v tropické zahradě s bazénem

  V okolí restaurace a obchody

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.greenparkpattaya.com

4,0TripAdvisor
594 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v tropické zahradě nedaleko 

pláže a v dosahu restaurací a obchodů. Centrum 

Pattayi vzdáleno cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, restaurace, 

bar u bazénu, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel leží cca 200 metrů od písečné 

pláže s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor, minibar za poplatek, 

TV/sat., telefon, kávovar, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

ccc
THAJSKO  PATTAYA – CHON BURI

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s nabídkou olejových
a bylinných masáží

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s tropickou zahradou 

nedaleko pláže

  Restaurace a obchody v pěším 

dosahu 

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lomaresort.com

4,0TripAdvisor
295 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Sunshine Resort & Residence ccc
THAJSKO  PATTAYA – CHON BURI

POLOHA Hotel je situován v centru Pattayi nedaleko 

hlavních turistických atrakcí – zahrady Mini Siam 

Pattay a Nong Nooch, plouvoucích trhů atd. Hlavní 

veřejná pláž Pattaya je v pěší vzdálenosti od hotelu.

VYBAVENÍ 274 pokojů a suite, vstupní hala 

s recepcí, 2 restaurace, bar v zahradě, u bazénu lehátka 

zdarma, terasa na slunění, směnárna, minimarket.

PLÁŽ Veřejná písečná pláž s pozvolným

vstupem do moře cca 300 m od hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

minibar za poplatek, TV/sat., telefon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: nemotorizované 

a motorizované vodní sporty na veřejné části pláže.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu – Tiffany 

Cabaret Show, Pattaya Alcazar Show, Bottle Art Museum.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby

i na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

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

 DR

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel je situován v centrální části 

Pattayi

  Bary a restaurace v okolí, v pěší 

vzdálenosti obchody

  Ideální pro nenáročné klienty, kteří 

mají rádi noční život v ulicích

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunshinepattaya.com

3,5TripAdvisor
934 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa cccd
THAJSKO  PATTAYA – JOMTIEN/SATTAHIP

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

 DR | DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort s tropickou zahradou

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Písečná pláž přímo u hotelu

POLOHA V klidné oblasti Sattahip cca 10 km 

jižně od Pattayi. Možnosti nákupů a zábavy 

v centrální Pattaye cca 20 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, 2 bazény, bar u bazénu, 

bar u pláže, restaurace, restaurace u pláže, 

konferenční místnost, salon krásy.

PLÁŽ Přímo u pěkné pláže se světlým 

pískem. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, TV, telefon, balkon nebo terasa, 

trezor, kávovar. DRX: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal.

Za poplatek: tenis, fi tness, stolní tenis, badminton.

ZÁBAVA Možnost zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.pinnaclehotels.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

4,0TripAdvisor
492 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel střední kategorie se nachází u pláže 

Jomtien, v okolí naleznete obchody, restaurace. Rušná 

centrální část Pattayi je vzdálena cca 10 minut jízdy. 

Transfer z letiště v Bangkoku trvá cca 2 hodiny.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí s možností 

pronájmu trezoru, směnárna, 2 bazény s oddělenou 

dětskou částí, bar u bazénu, 2 restaurace, obchod 

se suvenýry, salon krásy, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel leží cca 100 metrů od písečné pláže.

POKOJ DRS: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

sauna, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích a v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Sea Breeze ccc
THAJSKO  PATTAYA – JOMTIEN

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Restaurace a obchody v okolí

  Cenově výhodná nabídka 

  Pláž oddělena pobřežní komunikací

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seabreezeresortpattaya.com

Pláž: písečná 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

3,5TripAdvisor
71 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Ibis Pattaya ccc
THAJSKO  PATTAYA

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

 DR

HH | Hi | H

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

 FR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Restaurace a obchody v okolí

  Cenově výhodná nabídka 

  Nedaleko písečné pláže

POLOHA Hotel střední kategorie se nachází 

přímo v srdci rušné Pattayi, přitom nedaleko pláže, 

v okolí naleznete obchody, restaurace, bary.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

směnárna, bazén, restaurace, bar, obchod 

se suvenýry, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel leží cca 300 metrů od písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu 

kávy a čaje, balkon. FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: sauna,

stolní tenis, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ibis.com/gb/hotel-6539-

ibis-pattaya/index.shtml

Pláž: písečná 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 100 minut

4,0TripAdvisor
1 270 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel leží na ostrově Koh Chang. 

Transfer z letiště v Bangkoku do přístavu Trat 

cca 5 hodin, následně 30 minut lodí.

VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, 3 restaurace, bar, 

bazén, bar u bazénu, obchod se suvenýry, salon krásy.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, trezor, kávovar, minibar za poplatek, 

balkon nebo terasa. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení polopenze – večeře 

formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní 

tenis, šipky, kajak, fi tness, aquaaerobik.

ZÁBAVA V okolí hotelu, kurzy vaření.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Emerald Cove cccc
THAJSKO  KOH CHANG

WELLNESS & SPA

  Lázně Emerald Spa nabízející škálu
nejrůznějších masáží a procedur

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

 DRX | DRSVX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 300 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Vhodné pro všechny

věkové kategorie

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.emeraldcovekohchang.com

4,5TripAdvisor
1 075 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel leží na západním pobřeží ostrova 

Koh Chang. Transfer z letiště v Bangkoku do přístavu 

Trat cca 5 hodin, následně 30 minut transfer lodí.

VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, restaurace,

3 bary (z toho 1 u bazénu), 2 bazény (z toho 

1 s toboganem), obchod se suvenýry, 

salon krásy, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže Klong 

Prao. Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor, kávovar, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

možnost dokoupení polopenze – večeře 

formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

jóga, plážový volejbal, kajak, stolní tenis.

ZÁBAVA V okolí hotelu restaurace a bary.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub,

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Centara Koh Chang Tropicana Resort cccc
THAJSKO  KOH CHANG

WELLNESS & SPA

  Lázně Spa Cenvaree nabízí různé masáže, 
aromaterapie, procedury

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

 DRS | DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 300 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Kvalita nadnárodního řetězce

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.centarahotelsresorts.

com/centara/ckc

4,5TripAdvisor
617 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Aiyapura cccc
THAJSKO  KOH CHANG

POLOHA Resort s rozsáhlou tropickou zahradou, 

která se zdvihá přímo od moře do svahů nad ním, se 

nachází 10 minut jízdy od přístaviště trajektů a má 

výhodnou polohu pro výlety do všech částí ostrova.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

bar u bazénu, bazén s jacuzzi, knihovna, 

konferenční místnost, business centrum.

PLÁŽ 200 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

set na přípravu kávy a čaje, terasa s výhledem 

na moře, velikost pokoje cca 36 m2, ve vyšší části 

resortu. DRPRE: viz DRX, prostornější, blíže k pláži, 

možnost propojených pokojů. VIGV: viz DRX, 

v zahradě, prostornější, samostatně stojící vilky.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, trampolína, 

kajaky, kánoe, půjčovna kol, turistické stezky v okolí 

resortu. Za poplatek: šnorchlování, rybaření.

ZÁBAVA Karaoke.

PRO DĚTI Dětský klub, dětské hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: spa centrum s nabídkou thajských 
masáží, aromaterapií a dalších léčebných 
a relaxačních procedur

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

 DRX | DRPRE

HHH | HHi | HH | Hi | H

VILA 
 ...............................................................

 VIGV

HHH | HHi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 300 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelový resort v rozsáhlé tropické 

zahradě v atraktivní prostředí 

  Resort ideální pro svatební cesty 

a líbánky

  Široký výběr sportovních aktivit

  Výhodná poloha pro výlety 

po ostrově Koh Chang

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.aiyapura.com

4,0TripAdvisor
338 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Kacha Resort & Spa Koh Chang ccc
THAJSKO  KOH CHANG

POLOHA Klidný menší resort na severovýchodním 

pobřeží ostrova Koh Chang. Transfer z letiště v Bangkoku 

do přístaviště v Tratu cca 240 minut a následně plavba 

trajektem cca 40 minut, poté 15 minut pozemní transfer.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

2 restaurace, 3 bary (z toho 1 u bazénu 

a 1 na pláži), 2 bazény, konferenční místnost, 

prádelna, směnárna, nabídka výletů.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu.

POKOJ DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu 

kávy a čaje, trezor, minibar za poplatek, CD/DVD

přehrávač, balkon nebo terasa. VIX: viz DRSVX, 

samostatně stojící vilky v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: rybaření.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: wellness centrum Majesty Spa 
nabízí více než 30 druhů masáží a relaxačních 
procedur a terapií

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

 DRSVX

HHH | HHi | HH | Hi | H

VILA 
 ................................................................

 VIX

HHH | HHi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 300 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  V dosahu místních restaurací 

a obchodů

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kachakohchang.com

4,0TripAdvisor
808 hodnotících



325

T
H

A
J
S

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Koh Samui
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní resort, ukrytý v tropické zahradě, 

se nachází v klidném prostředí na severním pobřeží 

ostrova. Prošel kompletní renovací. Vzdálenost od letiště 

cca 30 minut, vesnička Maenam cca 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

konferenční místnosti, bazén, bar u bazénu, 

bar u pláže, několik restaurací.

PLÁŽ Resort se nachází u krásné písečné 

pláže s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ SUSTG: koupelna/WC (sprcha), pokoje 

v hlavní budově typu duplex mají terasu, obývací pokoj, 

ložnici v patře, minibar, telefon, TV, DVD. VIGVX: viz 

DR, samostatné vily roztroušené v tropické zahradě, 

prostornější. VIBFX: viz VIGVX, na pláži, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis, 

squash, fi tness, vodní sporty na pláži, nedaleko 

hotelu se nachází 18jamkové golfové hřiště.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma:  WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Santiburi Beach Resort & Spa ccccc
THAJSKO  SAMUI – MAENAM BEACH

WELLNESS & SPA

  Rozsáhlé hotelové spa centrum nabízí masáže, 
saunu a terapie

  Kosmetický salon, aromamasáže

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

 SUSTG

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..................................................

 VIGVX | VIBFX

HHH | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort vhodný

pro náročné klienty

  Klidná dovolená

  Golfové hřiště nedaleko hotelu

  Kvalitní a proslulé spa centrum 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.santiburi.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
716 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

ccccc
THAJSKO  SAMUI – LAMAI

POLOHA V mírném svahu v zálivu Lamai Bay. 

Klidné prostředí. Letovisko Lamai s místními 

obchody a restauracemi je vzdáleno cca 5 minut 

jízdy, rušný Chaweng cca 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

obchod se suvenýry, konferenční místnost, 

restaurace, bar, bar u pláže, 2 bazény.

PLÁŽ Krásná písečná pláž u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar a terasa. VIPP: viz DRX, privátní bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness 

centrum. Za poplatek: šnorchlování, lekce 

thajského boxu možnost pronájmu kol.

ZVLÁŠTNOSTI Za poplatek lekce 

vaření thajské kuchyně.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Spa s nabídkou masáží, manikúry, pedikúry 
a různých terapií, parní sauna

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ...............................................................

 VIPP

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort s vysokou úrovní služeb 

vhodný pro náročné klienty

  Klidné prostředí 

  Letovisko Lamai s obchody 

a restauracemi vzdáleno několik 

minut jízdy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.renaissancehotels.com/usmbr
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 161 hodnotících



330

T
H

A
J
S

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Velmi klidné místo v zálivu Thongson 

Bay na severovýchodním výběžku ostrova Samui. 

Resort je situován ve svahu. Rušný Chaweng 

s bary a obchody cca 20 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 2 restaurace, 

2 bary u bazénu, bar u pláže, lobby bar, 2 bazény, 

obchod se suvenýry, konferenční místnost.

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC, trezor, telefon, TV, 

minibar za poplatek, kávovar, DVD, balkon nebo terasa.

PVST: viz DRX, privátní bazén. 

PVFAM: viz PVST, 2 ložnice.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: šnorchlování, potápění, 

půjčovna kol, jóga.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Melati Beach Resort & Spa ccccc
THAJSKO  SAMUI – THONGSON BAY

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s širokou nabídkou masáží 
a procedur, manikúra, pedikúra

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..............................................................

 PVST

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

VILA 
 ............................................................

 PVFAM

HHHHI | HHHH | HHHIi | HHIII | HHIi 

| HHi | HH | HIII | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort v rozsáhlé tropické zahradě 

vhodný pro náročnou klientelu

  Klidné prostředí 

  Ideální pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.melatiresort.com

4,5TripAdvisor
1 367 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné místo v severovýchodní 

části ostrova. Rušný Chaweng s bary, obchody 

a restauracemi je vzdálen cca 25 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 

obchod se suvenýry, restaurace, velký bazén, 

jacuzzi, bar u bazénu, konferenční místnost.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Maenam Beach 

přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, telefon, minibar za poplatek, 

kávovar, balkon, trezor. Přistýlka pro 3. a 4. osobu 

není k dispozici, na pokoji jsou v tomto případě 

pouze 2 širší postele typu queen size bed. 

DRPAC: viz DRX, přímý vstup do bazénu. 

PVST: viz DRX, privátní bazén, samostatné vily.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: vnitřní tenisový kurt, vodní sporty 

na pláži, půjčovna kol, badminton, 18jamkové golfové 

hřiště Santiburi Golf cca 5 minut jízdy od hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský 

klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Samui Buri Beach Resort ccccd
THAJSKO  SAMUI – MAENAM BEACH

WELLNESS & SPA

  Spa s nabídkou masáží a procedur

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

 DRX | DRPAC

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..............................................................

 PVST

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort vyšší kategorie 

v thajském stylu

  Krásná dlouhá písečná pláž

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné prostředí

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.samuiburi.com

VILA

4,0TripAdvisor
753 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel přímo na pláži v jižní, klidnější 

části rušného letoviska Chaweng. V pěším dosahu 

možnosti nákupů, řada restaurací a obchodů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

3 bary, 2 restaurace, spa, bazén, prádelna.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.

POKOJ DRSVS: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, DVD, 

minibar za poplatek, kávovar, balkon nebo terasa, 

výhled na moře. Přistýlka pro 3. a 4. osobu 

není k dispozici, na pokoji jsou v tomto případě 

pouze 2 širší postele typu queen size bed.

PVGV: viz DRSVS, prostornější, privátní bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

Za poplatek: připojení v internet café.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Samui Resotel Beach Resort cccc
THAJSKO  SAMUI – CHAWENG BEACH

WELLNESS & SPA

  K dispozici lázně s nabídkou masáží a procedur

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

 DRSVS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..............................................................

 PVGV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel vyšší 

kategorie 

  V klidnější části rušného letoviska

  Písečná pláž přímo u hotelu 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.samuiresotel.com

4,0TripAdvisor
680 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA V klidném prostředí Maenam 

Beach na severním pobřeží ostrova Samui. 

Rušný Chaweng s bary, restauracemi 

a obchody vzdálen cca 25 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, bazén, 

restaurace, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ VI: koupelna/WC, TV, kávovar, 

minibar za poplatek, trezor, klimatizace. 

PVTR: viz VI, privátní bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: jóga, 

18jamkové golfové hřiště vzdáleno cca 15 minut jízdy.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Saree Samui cccc
THAJSKO  SAMUI – MAENAM BEACH

WELLNESS & SPA

  Saree Rarom Spa s nabídkou procedur a masážíVILA 
 ........................................................

 VI | PVTR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Vilový resort v thajském stylu

  Krásná písečná pláž

Maenam Beach

   Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sareesamui.com

4,5TripAdvisor
627 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel s rodinnou atmosférou se 

rozkládá u krásné pláže Bophut v severovýchodní 

části ostrova Koh Samui. V pěším dosahu oblast 

Fisherman’s Village s řadou restaurací a obchodů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

restaurace, bar u bazénu, bazén, dětský 

bazén, jacuzzi, konferenční místnost.

PLÁŽ 250 metrů dlouhá písečná pláž. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BGS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

minibar za poplatek. BGX: viz BGS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Možnosti zábavy ve Fisherman’s 

Village či v Chawengucca 15 minut jízdy.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Peace Resort cccc
THAJSKO  SAMUI

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s nabídkou různých 
masáží a procedur

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

 BGS | BGX

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 11 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.peaceresort.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort leží v klidné lokalitě v severní 

části ostrova na pláži Bophut, letovisko 

Chaweng vzdáleno cca 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 2 restaurace, plážový 

bar, bar u bazénu, spa centrum, 3 bazény, dětský bazén, 

salon krásy, obchod se suvenýry, konferenční místnost.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 

TV/sat., DVD přehrávač, klimatizace, trezor, telefon, 

set na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek. 

VI: viz DRX, prostornější, samostatné vilky 

v zahradě, privátní malý bazén. PVSUI: viz VI, 

privátní bazén, privátní terasa na slunění.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

jóga, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v Chawengu 

či ve Fisherman’s Village.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Bandara Resort & Spa cccc
THAJSKO  SAMUI

WELLNESS & SPA

  Shine Spa

  Za poplatek: široká nabídka
lázeňských procedur 

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

 DRX

HHh | HHi | HH | Hi | H

VILA 
 .......................................................

 VI | PVSUI

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Krásná písečná pláž přímo

u hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Cenově výhodný hotel vyšší 

kategorie

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.bandaragroup.com/en/hotel/

bandara-samui-resort/index.php

NOVINKA

4,5TripAdvisor
1 648 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné prostředí na severním pobřeží 

ostrova Samui. Několik obchodů a restaurací v blízkosti 

hotelu. Rušný Chaweng vzdálen cca 5 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, konferenční 

místnost, 3 restaurace (thajská, čínská, s mezinárodní 

kuchyní), bar, bazén, bar u pláže, masáže.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž. Lehátka zdarma.

POKOJ DRX: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV, minibar za poplatek, trezor, 

balkon nebo terasa. VI: viz DRX, menší rozměr.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

stolní tenis. Za poplatek: biliár.

PRO DĚTI Na vyžádání možnost hlídání dětí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.

Hotel Samui Palm Beach Resort cccc
THAJSKO  SAMUI – BO PHUT BEACH

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel vyšší 

kategorie 

  Klidná dovolená

  Dlouhá písečná pláž Bo Phut

  Rušný Chaweng vzdálen několik 

minut jízdy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.samuipalmbeach.com

4,0TripAdvisor
572 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel přímo na pláži v rušné části 

letoviska Chaweng. V pěším dosahu možnosti 

nákupů, řada restaurací a obchodů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, 2 restaurace, 

spa, 2 bazény, sauna, salon krásy, fi tness, obchod 

se suvenýry, směnárna, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.

POKOJ DRX: koupelna/WC, klimatizace, 

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

DVD, kávovar, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: lekce jógy.

Za poplatek: fi tness, potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Chaweng Regent Beach Resort cccc
THAJSKO  SAMUI – CHAWENG BEACH

WELLNESS & SPA

  K dispozici lázně Escape Spa s nabídkou masáží 
a procedur

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel vyšší 

kategorie 

  V srdci rušného letoviska 

  Písečná pláž přímo u hotelu  

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.chawengregent.com

4,0TripAdvisor
1 751 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Dara Samui Beach Resort & Spa Villas ccccd
THAJSKO  SAMUI – CHAWENG BEACH

POLOHA Hotel se nachází přímo na písečné 

pláži Chaweng. Má výhodnou polohu pro 

výlety do okolí, v pěší vzdálenosti od centra 

města, restaurací a nákupních možností.

VYBAVENÍ 70 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

2 restaurace, bar u bazénu, knihovna, business 

centrum, směnárna, 2 bazény s lehátky zdarma, 

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným 

vstupem do vody přímo u hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor, set na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, 

DVD přehrávač, balkon, cca 42 m2. VI: viz DRS, 

prostornější, cca 60 m2, v koupelně oddělená vana 

a sprchový kout, nedaleko pláže nebo bazénu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: nemotorizované 

a motorizované vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Miniklub (3–11 let), 

možnost hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: Dhara Phirom Spa nabízí masáže, 
vonné koupele, salon krásy, saunu, páru

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

 DRS 

HHH | HHi | HH | Hi | H

VILA  
 .................................................................

 VI

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelový resort s wellness & spa 

otevřený v roce 2007

  Komplex se nachází v severní části 

oblíbené pláže Chaweng

  Hotel je postaven v thajském stylu 

s prvky starověké kultury Lanna

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.darasamui.com

4,0TripAdvisor
734 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Baan Samui Resort cccd
THAJSKO  SAMUI – CHAWENG BEACH

POLOHA Hotel je situován na asi nejznámější pláži 

ostrova Samui – na pláži Chaweng. V okolí hotelu 

se nachází řada hotelů, restaurací, barů a místních 

autentických jídelen a stejně tak je zde živý i noční život.

VYBAVENÍ 79 pokojů a suite, vstupní hala s recepcí, 

bufetová restaurace, à la carte restaurace (mezinárodní 

a BBQ), 2 bary (u bazénu a na pláži), bazén, 

terasa na slunění, knihovna, půjčovna automobilů, 

směnárna, minimarket, konferenční centrum.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., lednička, telefon, trezor, set 

na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, balkon 

nebo terasa. Pokoje jsou situovány ve druhém 

a třetím patře. DLSX: viz DR, prostornější, v koupelně 

oddělená vana a sprchový kout, v přízemí.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: nemotorizované 

a motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

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

 DR | DLSX

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: dítě za zvýhodněnou cenu 

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelový resort přímo na pláži 

oblíbeného střediska Chaweng

  V blízkosti hotelu rušné turistické 

centrum s obchody, restauracemi 

a bary

  Výhodná poloha pro výlety 

po ostrově Koh Samui

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.baansamuiresort-online.com

4,5TripAdvisor
1 083 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA V klidném prostředí v jihovýchodní části 

ostrova. Letovisko Lamai s místními restauracemi 

a obchody je vzdáleno cca 15 minut chůze, rušný 

Chaweng s možnostmi zábavy cca 20 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, bazén, restaurace s thajskou 

a mezinárodní kuchyní, bar, konferenční místnost, sauna.

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo 

u hotelu. Lehátka zdarma.

POKOJ VI: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), kávovar, TV, terasa, klimatizace, 

trezor, obývací pokoj, oddělená ložnice.

SVFAM: viz VI, situované v hlavní budově.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v Lamai 

(cca 15 minut chůze).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

ccc
THAJSKO  SAMUI – LAMAI BEACH

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s nabídkou masáží, různých 
procedur, jacuzzi

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 SVFAM

HHhi | HHh | Hhii | HHi | HH | HIIi | HIi | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidné prostředí přímo 

u písečné pláže 

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Středisko Lamai s restauracemi 

a obchody nedaleko hotelu

  Nejprodávanější hotel na Samui 

z nabídky CK FISCHER

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.thaiayodhyasamui.com

RODINNÝ POKOJ

4,0TripAdvisor
147 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné místo v severní části ostrova. 

Rušné letovisko Chaweng cca 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, restaurace, 

bar, bazén, konferenční místnost.

PLÁŽ Krásná písečná pláž. Lehátka 

a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor, TV, telefon, balkon, lednička.

FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní

sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v nedalekém Chawengu.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Ibis Samui Bophut ccc
THAJSKO  SAMUI – BO PHUT BEACH

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

 DR

HH | Hi | H

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

 FR

HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel střední 

kategorie

  Dlouhá písečná pláž u hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ibis.com

4,0TripAdvisor
1 493 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort s bujnou tropickou zahradou 

v oblasti rušného letoviska Chaweng. V pěším 

dosahu možnosti nákupů, restaurace a obchody.

VYBAVENÍ Recepce, bar, restaurace 

s mezinárodní a thajskou kuchyní, spa, bazén.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 

minibar za poplatek, kávovar, situované v hlavní 

budově. DRDLB: viz DRS, balkon nebo terasa. 

BGGVS: viz DRS, terasa, v samostatných vilkách.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Za poplatek: připojení 

v internet café, WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Chaweng Cove Beach Resort ccc
THAJSKO  SAMUI – CHAWENG BEACH 

WELLNESS & SPA

  Lázně s nabídkou masáží a procedur
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 .....................
 DRS | DRDLB

HH | HHi

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

 BGGVS

HH | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž:  písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě:  za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel střední 

kategorie 

  Středisko Chaweng s možnostmi 

zábavy nedaleko hotelu

   Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.chawengcove.com

4,0TripAdvisor
588 hodnotících



343

T
H

A
J
S

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Khaolak, Phuket a Krabi
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné prostředí letoviska Khaolak, 

cca 60 minut jízdy z letiště na ostrově Phuket. 

Centrum Khaolaku s několika obchody 

a restauracemi vzdáleno cca 20 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

směnárna, lobby bar, 4 bazény, bar u bazénu, 

2 restaurace – mezinárodní a thajská.

PLÁŽ Pláž s bílým pískem přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, TV, telefon, trezor, 

balkon nebo terasa, kávovar, lednička.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bohatého 

bufetu, večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

golfové hřiště cca 10 minut jízdy.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, EC/MC.

cccc
THAJSKO  KHAOLAK

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

 DRX

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort pouze pro dospělé 

  Krásná písečná pláž

  Oblast vhodná pro potápění 

a šnorchlování

  Klidné prostředí 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.khaolak-beachfront.com

4,5TripAdvisor
750 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v thajském stylu se nachází na klidném 

místě na pobřeží Andamanského moře. Transfer z letiště 

na ostrově Phuket trvá cca 1 hodinu, cca 10–15 minut

jízdy je vzdáleno centrum městečka Khaolak.

VYBAVENÍ Recepce, bar, restaurace, 

bazén, dětský bazén, lázně.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u nádherné písečné 

pláže. Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

nebo terasa, situované v hlavní budově. 

VI: viz DR, v samostatných vilkách v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty,

fi tness, stolní tenis.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 

na vyžádání možnost hlídání dětí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Khaolak Laguna Resort cccc
THAJSKO  KHAOLAK

WELLNESS & SPA

  V hotelu se nachází spa centrum s nabídkou 
masáží a procedur

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
nebo menu v hlavní restauraci

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby – pivo, víno, whisky, koňak, místní 
tvrdý alkohol, káva, čaj (11.00–24.00 hod.)

  Nápoje v minibaru (doplňován 1× denně)

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nádherná písečná pláž

  Klidná dovolená

  Vhodné podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.khaolaklaguna.com

4,5TripAdvisor
717 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Khao Lak Merlin cccc
THAJSKO  KHAOLAK

POLOHA Stylový resort v thajském stylu se 

rozkládá v nádherné tropické zahradě na břehu 

Andamanského moře. Mezinárodní letiště Phuket je 

vzáleno zhruba 60 minut jízdy. Cca 10 minut jízdy 

od hotelu se nachází několik obchodů a restaurací.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

2 restaurace, bar, 4 bazény, knihovna, business 

centrum, nabídka výletů, obchod se suvenýry, 

několik konferenčních místností, knihovna.

PLÁŽ Hotel leží přímo u 190 metrů dlouhé 

písečné pláže s pozvolným vstupem do moře. 

Lehátka a slunečníky v zahradě.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

trezor, minibar za poplatek, pracovní stůl, balkon nebo 

terasa. DRX: viz DRS, prostornější, oddělená vana 

a sprcha. DRPAC: viz DRX, přímý vstup do bazénu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

tenis, stolní tenis.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské 

hřiště, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: v hotelu se nachází spa centrum 
s nabídkou masáží, aromaterapií a relaxačních 
procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DRS | DRX | DRPAC

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u krásné písečné pláže

  Oblast vhodná pro šnorchlování 

a potápění 

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.merlinkhaolak.com

4,5TripAdvisor
827 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort v klidné části Khaolaku na pláži 

Bangsak. Mezinárodní letiště na Phuketu je 

vzdáleno cca 90 minut jízdy, centrum Khaolaku 

s restauracemi a obchody cca 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

restaurace, bar, venkovní bazén, dětský 

bazén, obchod se suvenýry, knihovna.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon, minibar za poplatek, TV/sat., balkon 

nebo terasa. Pokoje ve vilkách vždy po čtyřech 

(2 pokoje v přízemí a 2 pokoje v patře). VI: viz 

DR, prostornější, samostatné vilky v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

ZVLÁŠTNOSTI V celém areálu platí zákaz kouření.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Haadson Resort ccc
THAJSKO  KHAOLAK

WELLNESS & SPA

  Lázně Corner Massage s nabídkou masáží, 
relaxačních procedur a aromaterapií

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

 DR

HHh | HHi | HH | Hi | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Cenově výhodný resort pro méně 

náročnou klientelu

  Hotel přímo u dlouhé písečné pláže

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.haadsonresort.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
244 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází na klidném místě 

na pláži Natai Beach v oblasti Phang Nga 

asi 15 kilometrů severně od Phuketu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

2 restaurace, bar, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel leží přímo u pláže, přístup na pláž 

přes lávku. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

telefon, kávovar, balkon nebo terasa. SUPAC: viz SU, 

přímý vstup do bazénu. SUPPP: viz SU, prostornější, 

oddělená obývací část s pohovkou a jídelním 

stolem, DVD přehrávač (na vyžádání), privátní 

bazén, kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

nemotorizované vodní sporty na pláži, kajak, půjčovna kol.

ZVLÁŠTNOSTI VIP privátní prioritní odbavení 

(fast-track) na letišti v Phuketu po příletu a před odletem.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Le Coral Hideaway ccccc
THAJSKO  PHAN NGA

WELLNESS & SPA

  Lázně Coralia nabízí širokou škálu masáží, 
procedur a terapií

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

 SU | SUPAC | SUPPP

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní luxusní resort vhodný i pro 

náročnější klientelu

  Klidné prostředí

  Krásná písečná pláž

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.coralhideaway.com



349

T
H

A
J
S

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
131 hodnotících



350

T
H

A
J
S

K
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné místo v západní části ostrova. 

Vesnice Kamala cca 10 minut chůze. Rušné 

centrum Patong Beach s množstvím obchodů, 

restaurací a barů cca 20 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

konferenční místnost, restaurace s thajskou 

a evropskou kuchyní, 4 bary (1 u bazénu), 

2 bazény, minimarket, klinika, krejčovství.

PLÁŽ Krásná písečná pláž. Lehátka 

a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ DRDLG: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, TV/sat., telefon, trezor a terasa. DRX: viz 

DRDLG, v prvním a druhém patře, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

stolní tenis, jóga.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

cccc
THAJSKO  PHUKET – KAMALA BEACH

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

 DRDLG | DRX

HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 35 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort vyšší kategorie pouze

pro dospělé

  Klidné prostředí u krásné

písečné pláže

  Nejprodávanější hotel na Phuketu 

z nabídky CK FISCHER

  V dosahu obchodů a restaurací

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kamalabeach.com

WELLNESS & SPA

  Přímo v zahradě najdete centrum Sala, které 
nabízí tradiční thajské masáže a řadu dalších 
relaxačních procedur
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 321 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Klidné místo v západní části ostrova. 

Vesnice Kamala cca 10 minut chůze. Rušné 

centrum Patong Beach s množstvím obchodů, 

restaurací a barů cca 20 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 konferenční 

místnosti, 2 restaurace, 2 bary (1 u bazénu), 7 bazénů, 

skluzavka pro děti, bar u bazénu, minimarket, 

klinika, směnárna, prádelna, krejčovství.

PLÁŽ Krásná písečná pláž. Lehátka 

a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, 

TV/sat., telefon, trezor, kávovar, mikrovlnná 

trouba, lednička, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

aquaaerobik, aerobik, jóga, vodní pólo.

ZÁBAVA Zábavné programy pro děti i dospělé.

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub, dětský 

aerobik, diskotéka pro děti, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Sunwing Resort Kamala Beach cccc
THAJSKO  PHUKET – KAMALA BEACH

STUDIO 
 ............................................................

 ST

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

H dospělá osoba i dítě do 17 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort vhodný pro rodiny s dětmi

  Klidné prostředí u krásné 

písečné pláže

  Široká nabídka aktivit pro děti

  V dosahu obchodů a restaurací

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunwingkamala.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
735 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach cccd
THAJSKO  PHUKET – KATA BEACH

POLOHA Moderní resort v pěší vzdálenosti 

od pláže Kata, zároveň však v blízkosti řady místních 

restaurací, barů a obchodů. Mezinárodní letiště 

Phuket je vzáleno zhruba 45 minut jízdy. Centrum 

nočního života Patong je vzdáleno 15 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

směnárna, restaurace, bar, bazén, knihovna,  

business centrum, nabídka výletů.

PLÁŽ Písečná pláž Kata je vzdálena 

cca 3 minuty chůze od hotelu.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu 

kávy a čaje, trezor, DVD přehrávač, minibar 

za poplatek, balkon nebo terasa. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí 

hotelu, případně v Patongu.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: lázně Wanna Spa nabízejí širokou 
škálu nejrůznějších masáží a relaxačních 
procedur

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

 DRX

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Místní restaurace, bary a obchody 

v pěší vzdálenosti od hotelu

  Oblast vhodná pro klientelu hledající 

pláž i živé prostředí

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sugarmarina-fashion.com

VIZUALIZACE

4,0TripAdvisor
791 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Kalim cccd
THAJSKO  PHUKET – PATONG

POLOHA Hotel střední kategorie se nachází 

cca 200 m od pláže Kalim, která je pokračováním 

známé Patong Beach. Vzdálenost od centra Patongu 

cca 2 km. Transfer z letiště cca 45 minut.

VYBAVENÍ Klientům je k dispozici vstupní 

hala s recepcí (možnost pronájmu trezoru), 

restaurace, bar, bazén, salon krásy.

PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena 

cca 200 metrů od hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

trezor, lednička. DRX: viz DRS, oddělená vana a sprcha.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

stolní tenis.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v nedalekém rušném centru 

Patong Beach – obchody, bary, restaurace, noční život.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

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

 DRS | DRX

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka 

  Hotel vhodný pro méně náročnou 

klientelu

  V pěším dosahu řady obchodů, 

restaurací a možností zábavy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kalimresort.com

3,0TripAdvisor
15 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel střední kategorie se nachází 

v srdci rušného Patongu, v okolí naleznete 

řadu obchodů, restaurací a barů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

směnárna, bazén, restaurace, bar, obchod 

se suvenýry, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel leží cca 500 metrů od písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu 

kávy a čaje, balkon. FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: sauna,

stolní tenis.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

ccc
THAJSKO  PHUKET – PATONG

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

 DR

HH | Hi | H

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

 FR

HHh | Hhi | Hh | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  V centru rušného Patongu

  Restaurace a obchody v pěším 

dosahu

  Cenově výhodná nabídka pro méně 

náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ibis.com/gb/hotel-6538-

ibis-phuket-patong/index.shtml

3,5TripAdvisor
1 439 hodnotících
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Hotel Ibis Kata ccc
THAJSKO  PHUKET – KATA BEACH

POLOHA Moderní hotel se nachází cca 800 m 

od pláže Kata, v pěší vzdálenosti od obchodů, restaurací 

a nočního života. Transfer z letiště cca 45 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

lobby bar, bazén, restaurace, prádelna, 

konferenční místnost, business centrum.

PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena 

cca 800 metrů od hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, trezor, balkon nebo terasa. FR: viz DR, 

prostornější, oddělená místnost s palandou pro děti.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní 

sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

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

 DR

HH | Hi | H

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

 FR

HHII | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka 

  Hotel mezinárodního řetězce 

zaručujícího vysokou úroveň kvality

  V pěší vzdálenosti řada obchodů, 

restaurací a možností zábavy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

http://www.ibis.com/gb/hotel-7273-

ibis-phuket-kata/index.shtml#

4,0TripAdvisor
617 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort vystavěný ve francouzském 

koloniálním stylu se nachází na pláži Klong Muang 

Beach cca 40 minut jízdy od mezinárodního 

letiště v Krabi. Restaurace a obchody jsou 

cca 20 minut jízdy v oblasti Ao Nang.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

3 restaurace, bar, bar u bazénu, několik konferenčních 

místností, bazén, půjčovna aut, prádelna.

PLÁŽ Písečná pláž je od hotelu oddělena 

málo využívanou komunikací.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon 

nebo terasa. DRLU: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

jóga, tenis, kajaky, windsurfi ng, rybaření, šnorchlování, 

půjčovna kol, golf.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sofi tel Krabi Phokeethra Golf & Spa Resort ccccc
THAJSKO  KRABI

WELLNESS & SPA

  Lázně Spa ve 12 místnostech

  Za poplatek: thajské, balijské, ajurvédské 
a další masáže, řada procedur a relaxační terapie 

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

 DRS | DRLU

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 20 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z Krabi/Phuketu: cca 40/150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Luxusní hotel vhodný 

pro náročnou klientelu

  Dlouhá písečná pláž u hotelu

  Vlastní 9jamkové golfové hřiště

  Klidná dovolená 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sofi tel.com/gb/hotel-6184-sofi tel-krabi-

phokeethra-golf-and-spa-resort/index.shtml

NOVINKA

4,5TripAdvisor
2 371 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort v thajském stylu s tropickou 

zahradou se nachází v oblasti Ao Nang, v pěší 

vzdálenosti od restaurací a obchodů.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 2 restaurace, 

bar, bar u bazénu, 3 bazény, konferenční 

místnost, prádelna, salon krásy.

PLÁŽ Hotel cca 1 kilometr od pláže. Hostům hotel 

nabízí privátní plážový klub s lehátky a slunečníky 

zdarma, doprava shuttle busem 2× denně.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon 

nebo terasa. DRE: viz DRX, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

vodní sporty na pláži, půjčovna kol.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Krabi Thai Village Resort cccc
THAJSKO  KRABI – AO NANG

WELLNESS & SPA

  Za poplatek:  široká nabídka masáží 
a léčebných procedur

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

 DRX | DRE

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z Krabi/Phuketu: cca 40/150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  V centru města Krabi v blízkosti 

obchodů a restaurací

 Privátní plážový klub

 Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.krabithaivillage.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
719 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel střední kategorie se nachází přímo 

v Ao Nang, v okolí naleznete obchody, restaurace, bary.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

směnárna, restaurace, bar na střeše, bazén, 

jacuzzi, bar u bazénu, prádelna.

PLÁŽ Hotel cca 1 kilometr od pláže. Hostům hotel 

nabízí privátní plážový klub s lehátky a slunečníky 

zdarma, doprava shuttle busem 2× denně.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon 

nebo terasa. DRSVX: viz DRGV, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Krabi Cha-Da Resort ccc
THAJSKO  KRABI – AO NANG

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

 DRGV | DRSVX

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z Krabi/Phuketu: cca 40/150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Cenově výhodná nabídka 

pro méně náročné klienty

  Restaurace a obchody 

v pěším dosahu

  Privátní plážový klub

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.krabichada.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
410 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází na severozápadním 

pobřeží ostrova Koh Lanta přímo na krásné písečné 

pláži. Trasfer z letiště v Krabi trvá cca 120 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace, bar u bazénu, bar na pláži, 

2 bazény, prádelna, konferenční místnost.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným 

vstupem do moře přímo u hotelu.

POKOJ SUSIL: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon,trezor, minibar za poplatek, balkon nebo 

terasa, ve druhém patře v hlavních budovách. 

SUGLD: viz SUSIL, v přízemí, terasa s přímým vstupem 

do bazénu. SUEME: viz SUSIL, v samostatných vilkách 

vždy po čtyřech (2 pokoje v přízemí a 2 pokoje v patře).

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Lanta Cha-Da Beach Resort & Spa cccc
THAJSKO  KOH LANTA

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže a terapie 

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

 SUSIL | SUGLD | SUEME

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

 Klidná dovolená

 Krásná písečná pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.chadabeach-lanta.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
378 hodnotících
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Hotel Phi Phi Island Village Beach Resort cccc
THAJSKO  PHI PHI – PHAK NAM BAY

POLOHA Resort poskytující soukromí a klid leží 

na východním pobřeží ostrova Phi Phi Don. Transfer 

z letiště na Phuketu do přístavistě cca 30 minut 

a následně plavba trajektem cca 180 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 

(mezinárodní, thajská, grill), 3 bary (z toho 

1 u bazénu a 1 na pláži), business centrum, 

bazén, směnárna, potápěčské centrum.

PLÁŽ 800 metrů dlouhá privátní 

písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ BGS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, trezor, lednička s minibarem za poplatek, 

balkon nebo terasa. BGGVX: viz BGS, prostornější. 

BGSVX: viz BGGVX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

tenis, potápění, kánoe, fotbal, plážový 

volejbal, windsurfi ng, rybaření.

ZÁBAVA Pestrá nabídka výletů po okolních 

ostrovech, kurzy vaření thajské kuchyně.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: wellness centrum Wanna Spa 
nabízí tradiční thajské masáže a řadu dalších 
léčebných a relaxačních procedur a terapií

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

 BGS | BGGVX | BGSVX

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidný resort vhodný i pro náročnější 

klientelu

  Nádherná pláž s bělostným pískem

  Komplex stylových bungalovů 

v tropické zahradě

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.phiphiislandvillage.com

4,5TripAdvisor
4 065 hodnotících
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POLOHA Klidné místo na severovýchodním 

pobřeží romantického ostrova Phi Phi Don. 

Transfer z letiště na ostrově Phuket do přístaviště

cca 30 minut, následně trajektem cca 180 minut. 

Za příplatek možnost transferu rychlolodí cca 60 minut.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, obchod se 

suvenýry, restaurace s thajskou a mezinárodní kuchyní, 

restaurace u pláže servírující speciality z darů moře, 

2 bary, bazén, jacuzzi, herna, sauna, masáže.

PLÁŽ Přímo u pláže s bílým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, kávovar, trezor, minibar za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: šnorchlování,

potápění, vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu 

pouze v denních hodinách.

ZÁBAVA Kurzy vaření thajské kuchyně, lekce 

thajštiny. Nabídka výletů na okolní ostrůvky 

Bamboo a Mosquito s bělostnými plážemi, 

výlet ostrovem Phi Phi s návštěvou jeskyní.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Holiday Inn Resort cccc
THAJSKO  PHI PHI – LAEM TONG BEACH

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

 BG

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Komplex bungalovů v prostředí 

bujné vegetace

  Bělostné písečné pláže

  Ideální pro šnorchlování a potápění

  Vyhlášené restaurace se 

specialitami z darů moře

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.phiphi.holidayinn.com

4,0TripAdvisor
2 498 hodnotících
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Vietnam se těší stále větší oblibě mezi turisty. 

Naleznete zde vše, co byste si na dovolené jen 

mohli přát. Země nabízí bohatou historii ovlivněnou 

zejména Čínou a krásnou přírodu od horských štítů 

až po nížiny řeky Mekong. Neměli byste si nechat 

ujít úchvatné horské scenérie severozápadního 

Vietnamu, kde žijí horské kmeny, typická rýžová 

políčka nebo krásné pláže Nha Trangu, Danangu či 

Phan Thietu.

CHARAKTERISTIKA

Vietnam se nachází na východním okraji poloostrova Zadní Indie, od severu k jihu měří 

přibližně 1 600 kilometrů. Východní pobřeží země je omýváno Jihočínským mořem a 

naleznete zde jedny z nejkrásnějších pláží jihovýchodní Asie. Velmi rozmanité je také 

počasí, které se liší dle jednotlivých oblastí. Severní Vietnam má tropické monzunové 

podnebí, od října do března přináší monzun na sever země studenou, vlhkou zimu. 

V centrální části země se od července mohou objevovat tajfuny, ideálním obdobím pro 

cesty do středního Vietnamu je duben–červen. Jižní Vietnam se vyznačuje spíše mírným 

tropickým podnebím, které je charakteristické suchým obdobím od prosince do dubna 

a deštivým obdobím od května do listopadu.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

K nejzajímavějším místům patří hlavní město Hanoj, známé jako město jezer, bulvárů, 

svatyní či jako Paříž Východu. Za návštěvu stojí Chrám literatury, Ho Či Minovo mauzo-

leum nebo jezero Hoam Kiem Lake nacházející se v samém srdci metropole.

Jistě budete okouzleni úchvatnou atmosférou města Saigon s nekonečným množstvím 

jízních kol. Navštívit zde můžete Muzeum válečných pozůstatků s expozicemi věnovanými 

válce ve Vietnamu, palác Sjednocení či krásně zdobenou pagodu Phuoc An Hoi Quan.

V Tonkinském zálivu, přibližně 165 kilometrů od Hanoje, se nachází jeden ze sedmi 

přírodních divů světa zátoka Ha Long Bay, která je také na seznamu světového kul-

turního a přírodního dědictví UNESCO. Jde o ikonickou pohádkovou krajinu s více 

než 1 600 ostrůvky, vápencovými útvary strmě vystupujícími z vod zálivu, rybářským i 

loďkami nebo plovoucími vesnicemi a také vápencovými jeskyněmi většinou bohatě 

zdobenými krápníky.

Významné historické centrum, město Hue, leží ve středním Vietnamu a je rozvněž 

na seznamu UNESCO. Je známo řadou architenktonických památek z období dynastie 

Nguyen, především pak Královským palácem uvnitř Císařského města, několika králov-

skými hrobkami, Oltářem nebes a Chrámem literatury. Vyniká také osobitou kulturou, 

hudbou a nesmírně pestrou kuchyní s řadou lokálních specialit.

PRAKTICKÉ TIPY

Určitě vyzkoušejte obdivuhodně pestrou vietnamskou kuchyni! Nám známé lahůdky jako 

typická nudlová polévka, jarní závitky či pokrmy z rýže jsou jen nepatrným zlomkem toho, 

co místní restaurace a pouliční stánky nabízejí.

Jako suvenýry si můžete odvézt různé lakované předměty, perleťové intarzie, vyšívané 

předměty. Ke koloritu nákupů patří, tak jako ve většině pro nás exotických zemí, smlou-

vání, bez toho by návštěva tržiště nebyla úplná.

Poznejte odlišné kultury jihovýchodní Asie

TO NEJLEPŠÍ Z VIETNAMU

 Nesmírná rozmanitost přírody, památek a kultury

 Přírodní div světa – zátoka Ha Long Bay

 Pestrost pokrmů ze stovek exotických plodin a živočichů
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0 200 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující stranY.

HUE  Starobylé město zapsané na seznam kulturního dědictví UNESCO. 
PHAN THIET  Nádherné písečné pláže. DANANG  Pláže středního Vietnamu. 
HALONG BAY  Smaragdová zátoka s krasovými útvary. DELTA ŘEKY 
MEKONG  Plovoucí trhy s nabídkou čerstvých surovin. 

V
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a
m

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 26 27 28 29 28 27 27 27 27 27 26 26

TEPLOTA VODY (°C) 25 24 26 28 29 30 30 31 30 29 28 26
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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
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 & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Vietnam

Saigon Phan Thiet

celoročně (na vyžádání) od 46 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

CENA OD: 46 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10



367

V
IE

T
N

A
M

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Vietnam od severu k jihu
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

PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

celoročně (na vyžádání) od 64 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
Vietnam

Halong Bay
Hanoj

Hue Danang

Hoi An

Saigon Phan Thiet
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Pobytové oblasti
0 200 km

Doba transferu z letiště do hotelu cca 20 minut

Danang

 Pláž 

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

~~

11až33

Vyhlášené moderní středisko ve středním Vietnamu nabízí nádherné písečné pláže, 

luxusní hotelové resorty a restaurace s místními i mezinárodními specialitami. Oblast 

je ideálním východiskem pro výlety do Hoi An či Hue, které jsou zapsány na seznam 

kulturního dědictví UNESCO.

1   Hotel Furama Resort Danang ccccc str. 370

2   Hotel Boutique Hoi An Resort cccc str. 371

3   Hotel Palm Garden Resort cccc str. 372

0 200 km

Doba transferu z letiště do hotelu cca 220 minut

Phan Thiet

Oblíbené letovisko Phan Thiet s krásnými písečnými plážemi vzdálené cca 200 km jiho-

východně od Saigonu je vhodné pro klidnou dovolenou a rodiny s dětmi. Hráči golfu ocení 

blízkost 18jamkového golfového hřiště Ocean Dunes Golf Club.

1   Hotel Princess d’Annam Resort & Spa ccccc str. 374

2   Hotel Pandanus Resort cccc str. 376

3   Hotel Phu Hai Resort cccc str. 377

4   Hotel Saigon Muine Resort cccc str. 379

55   Hotel Seahorse Resort & Spa cccc str. 380

66   Hotel Sunny Beach Resort cccc str. 382

7   Hotel Victoria Phan Thiet cccd str. 383

88 Hotel Ocean Star cccc str. 384 

9   Hotel Blue Ocean cccd str. 385

0 200 km

Doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut

Ho Tram

Nově se rozvíjející oblast v jižní části Vietnamu, která patří mezi nejsušší oblasti ve Viet-

namu, se v poslední době díky své poměrně blízké poloze k mezinárodnímu letišti v Ho Či 

Minově městě a také díky svým pěkným plážím stává stále vyhledávanějším letoviskem. 

1   Hotel Ho Tram Beach Resort cccc str. 381

2   Hotel Alma Oasis cccc str. 378

1122

~~

11až99
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Střední Vietnam
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POLOHA Luxusní resort ležící na světoznámé 

pláži China Beach. Klidné prostředí v tropické 

zahradě cca 15 minut od centra Danangu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, 

konferenční místnost, business centrum s možností 

připojení k internetu, obchod se suvenýry, 

restaurace s asijskými a mezinárodními specialitami, 

restaurace u pláže se středomořskými specialitami, 

bar, bar u bazénu, lobby bar, 3 bazény.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace za poplatek, ventilátor, minibar za poplatek, 

trezor, TV/sat., telefon, kávovar, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis 

(zapůjčení raket za poplatek). Za poplatek: vodní 

sporty, jóga, taiči, nedaleko hotelu golfová hřiště 

Montgomerie Links a Danang Golf Club.

ZÁBAVA Možnost zakoupení výletu do Hue, 

Hoi An. Kurzy vaření vietnamské kuchyně.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Furama Resort Danang ccccc
VIETNAM  DANANG / HOI AN

WELLNESS & SPA

  Aromaterapie, sauna, masáže, jacuzzi

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort se službami 

na vysoké úrovni

  Krásná písečná pláž

  Široká sportovní nabídka

  Možnosti výletů do historického

Hue a Hoi An

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.furamavietnam.com

4,5TripAdvisor
2 013 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel leží přímo na proslulé 

pláži Cua Dai v Hoi An. Starobylé město 

Hoi An je vzdáleno cca 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

konferenční místnost, restaurace, bar, bazén, 

bar u bazénu, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže 

Cua Dai. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar, WiFi, balkon nebo terasa, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol.

Za poplatek: fi tness.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Boutique Hoi An Resort cccc
VIETNAM  DANANG / HOI AN

WELLNESS & SPA

  Relaxační centrum, masážní salon, kabiny 
s párou, manikúra, pedikúra

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Místní restaurace v okolí hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.boutiquehoianresort.com/

services-facilities/ 

5,0TripAdvisor
514 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v tropické zahradě se 

nachází přímo u pláže, od starobylého města 

Hoi An je vzdálen cca 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

konferenční místnost, restaurace, bar, 

bazén, směnárna, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže 

Cua Dai. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, 

minibar za poplatek, kávovar, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kulečník, 

stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: fi tness, 

šnorchlování, vodní sporty na pláži, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětské hřiště, herna, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Palm Garden Resort cccc
VIETNAM  DANANG / HOI AN

WELLNESS & SPA

  Relaxační centrum, masáže, vířivka, sauna, 
voskování, manikúra, pedikúra

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Místní restaurace a obchody 

nedaleko od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

http://palmgardenresort.com.vn/

4,5TripAdvisor
2 044 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Jižní Vietnam
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní hotel ve velmi klidném 

prostředí cca 35 km od letoviska Phan Thiet 

v nejjižnější provincii Vietnamu Binh Thuan.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 2 restaurace, 

bar, bazény, konferenční místnost.

PLÁŽ Přímo u pláže se světlým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

terasa, kávovar, trezor, klimatizace, TV, minibar 

za poplatek. VI: viz SU, privátní bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, volejbal.

Za poplatek: vodní sporty na pláži, jóga, půjčovna kol,

18jamkové golfové hřiště Ocean Dunes Golf Club

cca 30 minut jízdy od hotelu.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Princess d’Annam Resort & Spa ccccc
VIETNAM  PHAN THIET

WELLNESS & SPA

  V hotelu se nachází nádherné spa centrum 
o rozloze 1 800 m2

  Široká nabídka masáží, procedur a aromaterapií

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

 SU

HH | Hi | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort s osobním 

přístupem a tradiční vietnamskou 

pohostinností

  Klidné prostředí u krásné písečné 

pláže

  Služby wellness centra na vysoké 

úrovni

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.princessannam.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
341 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort v rozsáhlé tropické zahradě leží přímo 

u písečné pláže, nedaleko slavných písečných dun. 

Městečko Phan Thiet je vzdáleno cca 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace, bazén, bar u bazénu, salon krásy, 

obchod se suvenýry, business centrum.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu čaje 

a kávy, minibar za poplatek, trezor, balkon nebo 

terasa, umístění ve dvou- či třípatrových budovách.

BG: viz DRS, samostatné vilky roztroušené v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu, možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

all inclusive.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Pandanus Resort cccc
VIETNAM  PHAN THIET

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

 DRS

HH | H

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

 BG

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 230 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidný resort v tropické zahradě 

  V okolí hotelu místní restaurace 

  Vhodné pro páry i pro rodinnou 

dovolenou

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunnybeach.com.vn/

sunny-homepage

WELLNESS & SPA

  Lázně Peony Spa nabízející široký výběr masáží 
a lázeňských procedur

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 

  Jídlo a nápoje jsou podávány v těchto 
restauracích a barech – Café Blue Lagoon
(24 hodin denně), Sun Terrace Restaurant, 
Waterfall Lounge

  Denně doplňovaný minibar (nealko, voda, pivo)

  Vybrané procedury v lázních Peony –
1× procedura denně

  Fitness, lekce taiči, jóga, tenis, badminton, 
půjčovna kol, jacuzzi

  Hlídání dětí

4,5TripAdvisor
657 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Rozsáhlý hotelový komplex v klidném 

prostředí, obklopený krásnou tropickou zahradou. 

V okolí hotelu místní restaurace a obchody. 

Městečko Phan Thiet je vzdáleno 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

konferenční místnost, obchod se suvenýry, 

restaurace, bar, bazén, bar u bazénu.

PLÁŽ Přímo u písečné pláže Mui Ne 

Beach. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness centrum, 

tenis (osvětlení a zapůjčení raket za poplatek), biliár.

Za poplatek: vodní sporty, golf cca 10 minut jízdy.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, JCB.

Hotel Phu Hai Resort cccc
VIETNAM  PHAN THIET

WELLNESS & SPA

  Masáže, salon krásy, sauna

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort s krásnou tropickou 

zahradou přímo u písečné pláže

  Výhodná cenová nabídka

  V okolí místní restaurace 

  Golfové hřiště cca 10 minut jízdy 

od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.phuhairesort.com

4,5TripAdvisor
228 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Alma Oasis cccc
VIETNAM  HO TRAM

POLOHA Moderní resort otevřený v roce 

2015 se nachází jižně od Ho Či Minova 

Města, od letiště vzdálen cca 100 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

2 bary, bazén, směnárna, konferenční místnost.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, rychlovarná konvice, 

espresso kávovar, trezor, minibar za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: badminton, 

plážový volejbal, půjčovna kol, tenis, jóga.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: lázně My Soul Spa nabízí hostům 
širokou škálu masáží a léčebných procedurDVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ...............................
 DRGV

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Nedávno otevřený hotel

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.almaoasislonghai.com

4,5TripAdvisor
136 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA V klidném prostředí cca 200 km od Saigonu. 

V okolí hotelu místní restaurace a obchody. Městečko 

Phan Thiet je vzdáleno cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, noční 

klub, sauna, masáže, kadeřnictví, kosmetika, 

restaurace, obchod se suvenýry, bazén.

PLÁŽ Hotel leží přímo u krásné písečné pláže.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, trezor, telefon, 

minibar za poplatek, TV/sat. a balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, tenis

(osvětlení za poplatek). Za poplatek: půjčovna kol,

golf cca 10 minut jízdy.

ZÁBAVA Karaoke, noční klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY JCB, AMEX, EC/MC, VISA.

Hotel Saigon Muine Resort cccc
VIETNAM  PHAN THIET

WELLNESS & SPA

  Blossom Spa s nabídkou masáží a terapií
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ...................................
 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel vyšší kategorie

  Krásná písečná pláž

  Klidná dovolená

  Místní restaurace v okolí hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.saigonmuineresort.com

4,0TripAdvisor
255 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Menší hotelový resort s tropickou 

zahradou přímo u písečné pláže. Městečko 

Phan Thiet je vzdáleno cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace, bar, bazén, bar u bazénu, salon krásy, 

business centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže 

Mui Ne, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

TV/sat., telefon, set na přípravu čaje 

a kávy, minibar za poplatek, trezor.

DRSVX: viz DR, balkon nebo terasa, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol.

Za poplatek: fi tness, tenis, vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Seahorse Resort & Spa cccc
VIETNAM  PHAN THIET

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

 DR

HH | Hi | H

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

 DRSVX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený resort za výhodnou cenu

  V pěším dosahu restaurací, barů 

a obchodů

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seahorseresortvn.com/Home

WELLNESS & SPA

  V hotelu se nachází spa centrum s nabídkou 
tradičních masáží a terapií

4,0TripAdvisor
209 hodnotících



381

V
IE

T
N

A
M

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Ho Tram Beach Resort cccc
VIETNAM  HO TRAM

POLOHA Hotelový resort v rozsáhlé tropické 

zahradě přímo u pláže v oblasti Ho Tram, 

od letiště vzdálen cca 100 kilometrů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 

bar, 2 bazény, směnárna, konferenční místnost, 

business centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma v zahradě.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu čaje a kávy, 

trezor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis, 

plážový volejbal, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: lázně Aurora nabízí aromaterapii, 
masáže, jacuzzi, saunu, páru

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

 DR

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Klidná dovolená

  Vhodné pro páry i rodinnou 

dovolenou 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotramresort.com/overview/

4,5TripAdvisor
276 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový resort přímo u písečné pláže. 

Městečko Phan Thiet je vzdáleno cca 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace, bazén, bar u bazénu, salon krásy, 

obchod se suvenýry, business centrum.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu čaje a kávy, 

minibar za poplatek, trezor, balkon nebo terasa.

DRSVX: viz DRS, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Sunny Beach Resort cccc
VIETNAM  PHAN THIET

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

 DRS

HH | Hi | H

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

 DRSVX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidný resort v tropické zahradě 

  V okolí hotelu místní restaurace 

  Vhodné pro páry i pro rodinnou 

dovolenou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sunnybeach.com.vn/

sunny-homepage

WELLNESS & SPA

  Lázně Sun Spa nabízející širokou škálu 
asijských masáží a terapií

4,5TripAdvisor
188 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v tropické zahradě leží 

v klidné oblasti na pláži Muine.

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, bar, 3 restaurace, 

2 bazény, obchod se suvenýry, konferenční místnost.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné 

pláže. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

za poplatek, kávovar, terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

pétanque, půjčovna kol. Za poplatek: fi tness, 

volejbal, badminton, squash, tenis.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Victoria Phan Thiet cccd
VIETNAM  PHAN THIET

WELLNESS & SPA

  Spa centrum s nabídkou různých masáží 
a procedurBUNGALOV 

 .....................................................
 BG

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu

  Restaurace a obchody v pěším 

dosahu

  Resort v tradičním vietnamském 

stylu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.victoriahotels.asia/

en/overview-phanthiet 

4,5TripAdvisor
561 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel s tropickou zahradou se 

nachází přímo u písečné pláže. Městečko Phan 

Thiet je vzdáleno cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace, bar, bazén, bar u bazénu, 

salon krásy, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu 

čaje a kávy, minibar za poplatek, trezor.

VI: viz DRS, umístění v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

tenis, vodní sporty na pláži, plážový volejbal.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Ocean Star cccc
VIETNAM  PHAN THIET

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort s rozsáhlou tropickou 

zahradou přímo u písečné pláže

  V okolí hotelu místní restaurace 

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.oceanstarresort.com/en/

WELLNESS & SPA

  Hostům k dispozici pára, sauna a různé 
druhy masáží

4,0TripAdvisor
92 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel v tropické zahradě leží 

v klidné oblasti na pláži Muine. Městečko 

Phan Thiet je vzdáleno cca 10 kilometrů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, 

restaurace, bazén, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné 

pláže. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar, terasa. BG: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Blue Ocean cccd
VIETNAM  PHAN THIET

WELLNESS & SPA

  Spa centrum nabízí různé druhy masáží a terapií

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

 DR

HH | Hi | H

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

 BG

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 210 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Restaurace a obchody v okolí 

hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.blueoceanresort.

com.vn/intro.aspx

4,5TripAdvisor
368 hodnotících
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Ostrovní země Indonésie vás okouzlí nádhernou 

přírodou, plážemi a nabídne i 7 000 let starou 

léčebnou metodu ajurvédu, kterou vyhledávají 

lidé z celého světa. Hinduistický ostrov Bali nabízí 

nepřeberné množství chrámů, na Jávě můžete 

obdivovat tajemnou krásu dosud aktivních vulkánů. 

Indonésie si vás doslova získá a zajisté sem zamíří 

vaše kroky opakovaně. 

CHARAKTERISTIKA

Indonésie leží v jihovýchodní Asii na více než 17 000 ostrovech vulkanického původu. 

Země je vyhledávána turisty zejména díky bohatému kulturnímu dědictví, přírodním 

unikátům a v neposlední řadě i překrásným písečným plážím s velmi kvalitními hotelo-

vými kapacitami. V Indonésii se snoubí komfort moderní civilizace s tradiční starobylou 

kulturou. Místní obyvatelstvo je pohostinné, usměvavé a připravené vyjít návštěvníkům 

kdykoliv vstříc. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Ostrov Bali je typický kouzelným pobřežím, které obklopuje teplé azurové moře. Na Bali 

naleznete nepřeberný počet úchvatných scenerií divoké přírody a krajinu protkanou 

rýžovými políčky. Zdejší kuchyně nezapře čínské vlivy a je velmi chutná a cenově 

dostupná. Bali však nejsou pouze pláže, Bali je ostrov bohaté kultury s krásnou krajinou 

a stovkami vesniček. Má svůj jedinečný tanec, hudbu, architekturu, chrámy, festivaly 

a slavnosti. K perlám ostrova patří město Ubud s balijským uměním, řemesly, tancem 

a hudbou.

Ostrov Lombok oplývá bujnou tropickou vegetací, banánovými a kokosovými plantážemi 

a krásnými liduprázdnými plážemi. K oblíbeným patří také výlety na okolní malé ostrůvky 

s ideálními podmínkami pro potápění a šnorchlování. 

Nejlidnatější ostrov Indonésie Jáva je kontrastem rušných metropolí a venkovské idylky. 

Na Jávě naleznete vše: přírodní krásy, aktivní vulkány i množství pamětihodností. 

Střední Jáva, centrum dřívější kultury ostrova, se pyšní pozoruhodnými místy, jako je 

úžasný chrám Borobudur, chrámový komplex Prambanan či Yogyakarta, která je centrem 

jávské kultury a nabízí spoustu zajímavostí, jako obrovský palác sultánů Kraton či vodní 

palác Taman Sari, jenž byl komplexem kanálů, bazénů a paláců.

Trawangan, který je součástí ostrovů Gili na severozápadním pobřeží Lomboku, oplývá 

nádhernými písečnými plážemi s bílým pískem, omývanými průzračně čistou vodou. 

Ostrov si stále uchovává svou identitu a indonéský životní styl, neexistuje zde žádná 

motorizovaná doprava.

Pronikněte do tajů chrámů jihovýchodní Asie

TO NEJLEPŠÍ Z INDONÉSIE

 Starobylé chrámy s mystickou atmosférou

 Tajemný monumentální chrám Borobudur

 Majestátní sopky a panenská příroda
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I N D O N É S I E

JAKARTA

B u r u

T i m o

S u m b a w a

L o m b o k
J á v a

B a l i

B a n g k a

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

BALI  Chrám Taman Ayun. BALI  Terasovitá rýžová políčka. BALI  Chrám 
Tanah Lot. LOMBOK  Indonéský ovocný trh. GILI – TRAWANGAN  Průzračné 
moře a bílé pláže. 

In
d
o
n
é
s
ie

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 30 30 30 31 31 30 30 31 31 32 30 30

TEPLOTA VODY (°C) 28 28 28 29 28 27 27 27 27 27 28 29
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

INDONÉSIE

1. DEN Odlet z Prahy do Denpasaru.

2. DEN Po příletu transfer do hotelu v Ubudu.

3. DEN Snídaně v hotelu. Batubulan s návštěvou 

představení tradičních tanců barong a kriss. Dále cesta 

do Celuku s návštěvou dílen zpracovávajících stříbro 

a Kemenuhu – řezbářské dílny. Po obědě pokračování 

do Mengwi – chrám Pura Taman Ayun obklopený 

vodním příkopem. Přejezd do Alas Kedatonu 

s množstvím opic. Skvělým zakončením dne 

bude návštěva chrámu Tanah Lot vystavěného 

na skalnatém výběžku, který je místem 

strážných andělů moře. Návrat do hotelu.

4. DEN Snídaně v hotelu. Prohlídka Holy Spring 

v Sebatu, vodního chrámu zasvěceného bohyni rýže. 

Přejezd do Gunung Kawi se svatyněmi vytesanými 

do skal, které připomínají krále žijící před tisíci lety. 

Pokračování do Kintamani s výhledem na vulkán 

a jezero Batur, oběd. Následuje cesta do Besakihu 

na úpatí hory Agung, kde se nachází největší 

hinduistický chrám ostrova nazývaný Chrám Matka. 

Ubytování na pobřeží v letovisku Candidasa.

5. DEN Snídaně v hotelu. Prohlídka vodního paláce 

Tirtagangga, víkendové rezidence jednoho z posledních 

králů. Odjezd do horské vesnice s procházkou mezi 

terasovitými rýžovými políčky. Přesun na pobřeží 

do Tengananu, jedné z nejméně dotčených vesnic, kde 

se látky stále tkají starou tradiční balijskou technikou 

itak. Oběd v lokální restauraci. Návrat do hotelu.

6. DEN Snídaně v hotelu. Odjezd na jih ostrova 

malebnou krajinou s překrásnými výhledy. Zastávka 

v jeskyni Goa Lawah, kde se stěny doslova 

„hýbou“ netopýry. Návštěva Kerta Gosa, soudního 

dvora ze 17. století s nádhernými stropními malbami 

v Klungkungu. Zastávka v Goa Gajah, Sloní jeskyni. 

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

7.–12. DEN  Pobyt u moře.

13. DEN Odlet do Prahy.

14. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Denpasar – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

4 noci v hotelech ccc dle programu okruhu, 6 nocí 

v hotelu Sanur Beach cccc, 4× snídani a 4× oběd 

po dobu okruhu, 6× snídani během následného 

pobytu, transfery, prohlídky a vstupy dle programu, 

služby místního česky mluvícího průvodce.

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, víza 

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

spropitné pro místní řidiče a průvodce. 

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Změna programu vyhrazena! 

  Tanah Lot – hinduistický chrám 

na skalním útesu

   Chrám Besakih na úpatí vulkánu 

Gunung Agung

  Terasovitá rýžová políčka 

ve vnitrozemí ostrova

  Tirtagangga – královské lázně 

obklopené rýžovými políčky 

a tropickou džunglí

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Batur

Denpasar

Candidasa

Sanur

Besakih
Bali

Batubulan

Ubud

Celuk

Tenganan

celoročně (na vyžádání) 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

CENA OD: 49 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 14/11
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Pobyt v Singapuru a Bali
INDONÉSIE

CENA OD: 47 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

1. DEN Odlet z Prahy do Singapuru.

2. DEN Přílet do Singapuru, městského státu 

v jihovýchodní Asii patřícího mezi nejvyspělejší 

ekonomiky světa s vysokou kvalitou života. 

Transfer do hotelu ccc, ubytování.

3.–4. DEN Volný program. Možnost návštěvy 

hlavních atrakcí Singapuru se slevou, kterou lze využít 

například při návštěvě singapurské zoo, ptačího parku 

Jurong, národní galerie, mořského akvária, na golfové 

hřiště Marina Bay, na vyhlídkové singapurské kolo 

(největší na světě), do vodního parku Adventure 

Cove Waterpark a do řady dalších zajímavých míst 

včetně restaurací a obchodů. Transfer na letiště, 

přelet na ostrov Bali, ubytování v hotelu ccc.

5.–11. DEN Pobyt na ostrově Bali v hotelu Diwangkara 

Holiday Villa ccc. Jednodušší hotel v balijském 

stylu leží v tropické zahradě v klidné oblasti Sanur, 

v blízkosti písečné pláže a v docházkové vzdálenosti 

do restaurací, barů i obchodů. Hotel je mj. vybaven 

venkovním bazénem, restaurací s výhledem na moře 

a spa centrem s nabídkou asijských masáží a procedur. 

12. DEN Odlet zpět do Prahy.

13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu se společností 

Singapore Airlines, 2 noci v Singapuru v hotelu ccc, 

ubytování bez stravy v hotelu kategorie ccc, autobusový 

transfer z letiště do hotelu a zpět, 50% slevu na pokrmy 

a nápoje uvedené na jídelním lístku v hotelové restauraci, 

slevy v obchodech, restauracích, při zakoupení 

okružních jízd, slevy na vstupné a pronájem automobilů 

(podrobný seznam slev je uveden v kuponové brožuře 

obsahující poukázky na uváděné služby, kterou klienti 

obdrží po svém příletu do Singapuru), 8× ubytování 

v hotelu ccc na ostrově Bali se snídaní, transfery

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj

večeře

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, víza (1 000 Kč), 

místní odletové taxy (200 000 IDR), fakultativní 

výlety, spropitné pro místní řidiče a průvodce

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Supermoderní město s bohatým 

nočním životem 

  Vybrané turistické atraktivity, 

restaurace a obchody se slevou

  Na Bali ubytování v oblíbené lokalitě 

Sanur

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně na vyžádání 47 990 Kč

(Doporučujeme vycestovat v období 

září–listopad, březen–září.)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Singapur

Bali
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Okruh Bali, Gili Meno a Lombok
INDONÉSIE

CENA OD: 49 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet na Bali na letiště Denpasar, 

transfer do hotelu v Sanuru přímo u pláže.

3. DEN V ranních hodinách odjezd z hotelu do přístavu 

Serangan a motorovým člunem přejezd na ostrov Gili Air, 

vzdálený cca 3 hodiny plavby. Odtud následuje transfer 

na ostrov Gili Meno, který je oázou klidu a tím pravým 

místem pro odpočinek. Ubytování v hotelu přímo u pláže.

4. DEN Pobyt v hotelu a volný program. Možnost 

koupání, šnorchlování a dalších sportovních aktivit.

5. DEN Snídaně v hotelu, přejezd člunem 

do přístavu Teluk Kode na ostrově Lombok 

a transfer do hotelu u pláže Senggigi.

6.–9. DEN Pobyt v hotelu a volný program 

s možností fakultativních výletů.

10. DEN Po snídani transfer z hotelu na letiště 

v Lomboku a odlet vnitrostátním letem na letiště Denpasar 

na Bali. Transfer do hotelu a nocleh.

11. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.

12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Bali – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 2 noci ve cccc 

hotelu Griya Santrian se snídaní na Bali, 2 noci 

v ccc hotelu Seri Resort Gili Meno se snídaní, 5 nocí 

ve cccc hotelu Puri Mas Boutique Resort & Spa se 

snídaní na ostrově Lombok, transfery v destinaci dle 

programu, služby místního anglicky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj

večeře

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, víza (1 000 Kč), 

místní odletové taxy (200 000 IDR), fakultativní 

výlety, spropitné pro místní řidiče a průvodce

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Pobyt na třech různých 

indonéských ostrovech

  Relaxace na liduprázdných plážích 

ostrova Gili Meno

  Šnorchlování a koupání 

v průzračných vodách 

  Nespoutaná příroda ostrova 

Lombok

PŘÍRODA

Doporučujeme vycestovat v období 

září–listopad, březen–září 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Kota Denpasar

Gili

Lombok
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Doba transferu z letiště do hotelu cca 20–90 minut

Doba transferu z letiště do hotelu cca 20–90 minut

Bali

Lombok / Trawangan / Gili Meno

Pobytové oblasti

K nejluxusnějším přímořským letoviskům hinduistického ostrova Bali patří Nusa Dua 

s přepychovými resorty se službami na vysoké úrovni. Oblíbenými středisky jsou méně 

rušný Sanur a Jimbaran s místními obchody a restauracemi. 

1   Hotel Grand Nikko Bali Resort & Spa ccccc str. 395

2   Hotel Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc str. 394

3   Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa ccccc str. 396

4   Hotel Sol Beach House Benoa cccc str. 397

5   Hotel Bali Tropic Resort cccd str. 404

6   Hotel Radisson Bali Tanjung Benoa cccc str. 400

7   Hotel Puri Bambu ccc str. 407

8   Hotel Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc str. 398

9   Hotel Patra Jasa Bali Resort & Villas ccccc str. 399

q   Hotel Alam Kulkul Boutique Resort cccc str. 401

w   Hotel Diwangkara ccc str. 406

e   Hotel Mercure Resort Sanur cccc str. 402

r   Hotel Swiss Belhotel Watu Jimbar ccc str. 405

t   Hotel Griya Santrian Resort & Villas cccc str. 403

y   Hotel Parigata Resort & Spa ccc str. 408

Lombok je nádherný tropický os trov dosud nedotčený masovou turistikou. K nejkrás-

nějším plážím patří Kuta v jižní části ostrova, která uspokojí milovníky klidné dovolené. 

K oblíbeným plážím se řadí také Senggigi s tmavým pískem, v jejímž okolí se nachází 

místní restaurace a obchody.

11   Hotel Novotel Lombok cccc str. 410

2   Hotel Qunci Villas cccc str. 411

3   Hotel Puri Mas Resort & Spa cccc str. 412

Ostrovy Trawangan a Gili Meno lemované krásnými plážemi s bílým pískem se nachází 

několik minut plavby z ostrova Lombok. Hlavní ulice ostrova Trawangan je lemována bary 

a restauracemi. Z Trawanganu se pořádají výlety za potápěním a šnorchlováním na další 

ostrovy souostroví Gili, kde jsou pro tyto aktivity skvělé podmínky.

Ostrov Gili Meno je ideálním místem pro cestovatele vyhledávající klid. Měří pouze 2 km 

na délku a 1 km na šířku a hotelů zde najdeme jen poskrovnu. Uprostřed ostrova se 

nachází slané jezero a ptačí park.

4   Hotel Seri Resort Gili Meno ccc str. 414

5 Hotel Villa Grasia ccc str. 415

~~
eeažyy

 Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Bus  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

44
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ww
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77

99
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Bali
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POLOHA Luxusní hotelový resort s tropickou 

zahradou v klidném prostředí letoviska Nusa 

Dua. Nákupní galerie cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 

3 bary, konferenční místnost, obchody se 

suvenýry, směnárna, půjčovna aut, bazén, 

terasa na slunění s lehátky a slunečníky.

PLÁŽ Přímo u pláže s bílým pískem. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, telefon, 

LCD TV/sat., set pro přípravu kávy a čaje, 

trezor, balkon nebo terasa. DRPRE: viz DR, 

prostornější, ložnice v patře. Na vyžádání 

ubytování ve vile a junior suite.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, volejbal, 

aquaaerobik, stolní tenis. Za poplatek: 2 tenisové 

kurty, squash, badminton, sauna, vodní sporty na pláži 

(windsurfi ng, šlapadla, kajaky, šnorchlování).

ZÁBAVA Bohatý animační program v hotelu.

PRO DĚTI Dětské hřiště, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc
INDONÉSIE  BALI – NUSA DUA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Uvítací koktejl při příjezdu

  Snídaně, oběd a večeře v restauracích 
El Patio nebo Satería

   Alkoholické nápoje místní výroby (pivo, víno, gin, 
vodka, whisky, rum) a nealkoholické nápoje

  Denně odpolední snack u bazénu 

   Nemotorizované vodní sporty – kanoistika, 
šnorchlování, windsurfi ng

  Vodní pólo, plážový volejbal, aquaerobik, 
půjčovna kol, stolní tenis, fi tness

  Minibar (doplňován 1× denně)WELLNESS & SPA

  Spa centrum Yhi v hotelu

  Za poplatek: různé druhy masáží (relaxační, 
antistresová), salon krásy, parní sauna

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

 DR

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 DRPRE

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort vhodný pro náročnou 

klientelu

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  Široká sportovní nabídka

  Klidné prostředí

  Hotel přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.meliabali.com

4,5TripAdvisor
4 975 hodnotících
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POLOHA Luxusní resort na krásném, 

klidném místě na útesu s výhledem na Indický 

oceán. Obchodní centrum cca 15 minut 

jízdy od hotelu (shuttle bus zdarma).

VYBAVENÍ Recepce, několik restaurací včetně 

čínské, japonské a s asijskými specialitami, bar 

u bazénu, pub, 4 propojené bazény, konferenční 

místnost, business centrum, sauna, jacuzzi, 

obchod se suvenýry, výtah na pláž.

PLÁŽ Krásná písečná pláž. Lehátka, 

slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV, kávovar, minibar za poplatek, 

trezor a balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.

DRBF: viz DR, služby Nikko Club. FR: viz DR, 

prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: 3 tenisové kurty, vodní sporty na pláži, 

cca 10 minut jízdy od hotelu 18jamkové golfové hřiště.

PRO DĚTI Dětský bazén. Dětský klub Jungle Camp 

za poplatek (4–12 let), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, Diners Club, EC/MC, VISA.

Hotel Grand Nikko Bali Resort & Spa ccccc
INDONÉSIE  BALI – NUSA DUA

WELLNESS & SPA

  Luxusní Mandara Spa

  Za poplatek: nabídka tradičních asijských 
procedur, masáží a terapií, osm luxusních 
spa vil v tropické zahradě

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...............

 DR | DRSV | DRBF

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 FR

HHH | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotelový servis na vysoké úrovni,

za poplatek služby Nikko Club

  Klidné prostředí

  Dětský klub Jungle Camp

  Luxusní Mandara Spa 

v tropické zahradě

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.grandnikkobali.com

•  Snídaně v oddělené restauraci

•   Odpolední čaj

•   Občerstvení

•   Večerní koktejl

•   Privátní bazén 

•  Vysokorychlostní internet

•  25 % sleva na procedury spa centra

• Knihovna

NIKKO CLUB

4,5TripAdvisor
1 638 hodnotících
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POLOHA Luxusní resort s rozsáhlou tropickou 

zahradou na klidném místě u 150 metrů dlouhé 

písečné pláže, nákupní galerie cca 15 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, několik restaurací (asijská, 

italská pizzerie, mezinárodní), 4 bary, kavárna,

3 bazény (z toho 1 dětský), business centrum, obchod 

se suvenýry, bankomat, salon krásy, malá knihovna, 

sportovní centrum – tenisové a squashové kurty.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u dlouhé 

písečné pláže. Doporučujeme boty do vody. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

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

telefon, kávovar, trezor, TV, klimatizace, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 

stolní tenis, aquaaerobik, squash, fi tness. 

Za poplatek: šnorchlování, potápění, kánoe, 

surfi ng, půjčovna horských kol, jóga.

ZÁBAVA Hotel pořádá balijské večery, 

taneční představení.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětský 

klub (3–12 let), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, u bazénu, na pláži 

a ve všech restauracích. Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa ccccc
INDONÉSIE  BALI – NUSA DUA

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, jacuzzi, pára

  Za poplatek: široká paleta masáží a terapií, 
zábaly a pleťové kúry

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort vhodný pro rodiny s dětmi

  Klidná dovolená

  Krásná pláž u hotelu

  Vhodné pro náročné

  Bohatá nabídka služeb

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.nusaduahotel.com

4,5TripAdvisor
5 250 hodnotících
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POLOHA Klidné prostředí střediska Tanjung 

Benoa. Nedaleko tradiční rybářská vesnička, 

tržiště, golfové hřiště, obchodní centrum. Hlavní 

město Denpasar je vzdáleno 35 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

2 bary, obchod se suvenýry, business centrum, bazén.

PLÁŽ Přímo u malé písečné pláže. 

Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DRU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV, trezor, minibar za poplatek, 

možnost připojení k internetu, kávovar.

JSSTE: viz DRU, služby Executive Gold Package.

STRAVOVÁNÍ Viz program Blue Package.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

squash, kánoe, stolní tenis, biliár, šnorchlování, 

surfi ng, vodní pólo, plážový volejbal, open 

air aerobik, jóga, taiči, půjčovna kol. 

Za poplatek: potápění, motorizované vodní sporty.

ZÁBAVA Denní i večerní zábavné programy.

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

Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sol Beach House Benoa cccc
INDONÉSIE  BALI – TANJUNG BENOA

PROGRAM BLUE PACKAGE

  Ubytování v pokojích premium

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
nebo výběru z menu

  Alkoholické nápoje (víno a místní nápoje – 
gin, vodka, whisky, rum) a nealkoholické nápoje

  Sleva 20 % na dovážené nápoje

  Denně snack u bazénu

  Tradiční kulturní „cabaret show“

  Servis 24 hodin

WELLNESS & SPA

  Spa centrum

  Za poplatek: masáže, terapie, sauna, 
salon krásy, refl exologie

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

 DRU

HHH | HHII | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 JSSTE

HHhi | HHH | HHII | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s osobním přístupem

  Klidná dovolená

  All inclusive v ceně 

  Dobře vybavené spa centrum

  Oblíbený hotel

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.melia.com

•  Ubytování v pokojích JSSTE

•  Minibar (pivo, džusy, nealkoholické nápoje)

•   Pokojový servis 24 hodin denně

•  Čistírna bez poplatku (4 ks osoba/den)

•   1 masáž zdarma (při pobytu na 5 a více nocí)

•   Sleva 30 % na dovážené nápoje

•  VIP přístup

•  Lahev šumivého vína při příjezdu

EXECUTIVE GOLD PACKAGE

4,5TripAdvisor
1 718 hodnotících
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POLOHA Elegantní resort v balijském stylu s tropickou 

zahradou v klidném prostředí místní rybářské vesnice 

Jimbaran. V okolí hotelu restaurace a obchody.

VYBAVENÍ Recepce, lobby bar, bazén, bar u bazénu, 

obchod se suvenýry, 3 restaurace, konferenční místnost.

PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže. Lehátka, 

slunečníky a plážové osušky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

trezor, telefon, TV, kávovar, individuální klimatizace, 

balkon nebo terasa. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd 

a večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive a Raja Package.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.

Za poplatek: biliár.

ZÁBAVA Hotel pořádá občasné tematické večery.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc
INDONÉSIE  BALI – JIMBARAN

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou 
bufetu nebo menu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby
  Odpolední čaj (úterý a čtvrtek 15.00–17.00 hod.)
  Koktejl při západu slunce
(středa 18.00–19.00 hod.)

  Sporty na pláži – volejbal, stolní tenis, šachy

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže a procedury, salon krásy

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

 DRS | DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort v balijském stylu u krásné 

písečné pláže

  Klidné prostředí 

  Možnost programu all inclusive 

a služeb Royal Package

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.keratonjimbaranresort.com

•  1× denně doplňovaný minibar 

(pivo a nealkoholické nápoje)

•   Čistírna bez poplatku (kromě expresního 

a chemického čištění)

RAJA PACKAGE

4,0TripAdvisor
900 hodnotících
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Hotel Patra Jasa Bali Resort & Villas ccccc
INDONÉSIE  BALI – KUTA

POLOHA Rozlehlý luxusní resort v tropické zahradě 

se strategickou polohou přímo u pláže v jižní části 

lokality Kuta, v blízkosti letiště i nákupních možností.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace 

(mezinárodní, japonská, italská, indonéská), kavárna, 

4 bary (1 z nich u bazénu), snack bar, obchodní 

arkáda, směnárna, 3 bazény (1 z nich určen pro 

klienty ubytované ve vilách), lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, LED TV/sat., trezor, minibar (denně 

doplňován vodou zdarma), set pro přípravu kávy a čaje, 

balkon nebo terasa. Na vyžádání možnost rodinných 

pokojů a vil. SUX: viz DRX, prostornější, s obývací částí.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou menu. Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, 

minifotbal, vodní pólo, šachy, fi tness, lekce bahasa, 

indonéského jazyka. Za poplatek: tenisový kurt.

ZVLÁŠTNOSTI Kurzy výroby tradičních balijských 

draků a výrobků z kokosových listů, kurzy vaření.

ZÁBAVA Večery s živou hudbou, diskotéka.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let).

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

WELLNESS & SPA

  Luxusní spa centrum Patra pod vedením 
zkušených terapeutů nabízí skutečný požitek 
pro tělo i mysl 

  Zdarma: jacuzzi

  Za poplatek: aromaterapeutické a relaxační 
procedury včetně masáží a refl exologie, 
kosmetický salon

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

 DRX

HH | H

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

 SUX

HHII | HHi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  5× denně zdarma kyvadlová 

doprava do městského centra Kuta

  Moderní pokoje v balijském stylu

  Spa centrum s širokou nabídkou 

služeb

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.thepatrabali.com

4,0TripAdvisor
851 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Radisson Bali Tanjung Benoa cccc
INDONÉSIE  BALI – NUSA DUA

POLOHA Hotel z řady známého hotelového 

řetězce se nachází na severu oblasti Nusa Dua 

na klidném místě, avšak v dosahu restaurací. 

Nákupní centrum je vzdáleno cca 5 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

snack bar, bar, konferenční místnost, směnárna, 

prádelna, 2 bazény, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž přístupná přes místní komunikaci.

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

klimatizace, LCD TV/sat., set pro přípravu kávy a čaje, 

trezor, minibar (denně doplňován vodou zdarma). 

Na vyžádání ubytování ve vilách. DRX: viz DRS.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře 

formou menu. Možnost dokoupení obědů.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, 

tenisový kurt (ve stanovených hodinách), fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

PRO DĚTI Dětské hřiště, hlídání dětí za poplatek.

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

Za poplatek: internetový koutek.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Amadapa se skládá z 5 salonků 

  Za poplatek: masáže, procedury, terapie, 
kosmetické služby a pára

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

 DRS | DRX

HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kyvadlová doprava do centra Kuty 

a na pláž Geger

  Ideální pro vodní sporty

  Ostrovní želví rezervace vzdálená 

cca 2 km od hotelu

  Stylově zařízené pokoje

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.radisson.com

4,0TripAdvisor
727 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Alam Kulkul Boutique Resort cccc
INDONÉSIE  KUTA

POLOHA Luxusní butikový resort, obklopený 

tropickou zahradou, se rozprostírá u dlouhé 

písečné pláže Legian v žádané lokalitě Kuta 

s bohatým nočním životem, nákupními možnostmi 

a dalšími turistickými atraktivitami. Vodní park 

je vzdálen cca 20 minut cesty autem.

VYBAVENÍ Recepce, 2 restaurace (1 à la carte), 

2 bary, snack bar, konferenční místnost, obchod se 

suvenýry, prádelna, 2 bazény, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž Legian přímo u hotelu, 

přístupná přes místní komunikaci. Pláž 

Kuta v docházkové vzdálenosti.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

LCD TV/sat., telefon, minibar, set pro přípravu 

kávy a čaje, trezor, balkon. DRS: viz DR, 

prostornější, v přízemí, místo balkonu terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou menu. 

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní 

sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Tradiční indonéské spa centrum JAMU

  Za poplatek: široká nabídka masáží a dalších 
relaxačních i léčebných procedur

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

 DR | DRS

HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Pokoje v tradičním balijském stylu 

  Služby na vysoké úrovni

  Hotel s ideální polohou nedaleko 

pláže, letiště i turistických atraktivit

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alamkulkul.com

4,0TripAdvisor
866 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Mercure Resort Sanur cccc

POLOHA Hotel v balijském stylu se nachází 

v oblíbeném letovisku Sanur na skvělém místě přímo 

u dlouhé písečné pláže a v dosahu nákupních i zábavních 

možností, včetně široké nabídky sportovních aktivit.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 189 pokojů 

umístěných do 41 tradičních balijských dvoupodlažních 

bungalovů, restaurace, bar na pláži, bar u bazénu, 

snack bar, prádelna, obchod, směnárna, trezor 

na recepci, konferenční místnosti, 2 bazény, lehátka.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan, 

pantofl e), klimatizace, LCD TV/sat., telefon, set pro 

přípravu kávy a čaje, minibar (denně doplňován 

vodou), trezor, balkon nebo terasa. Na vyžádání 

rodinné pokoje. DRX: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou menu. Možnost dokoupení obědů.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty, obří 

šachy. Za poplatek: půjčovna kol, potápění a vodní 

sporty na pláži, golfové hřiště v blízkosti hotelu.

ZVLÁŠTNOSTI Hotelová zahrada s pozoruhodnými 

druhy rostlin se rozkládá na 5 hektarech.

PRO DĚTI Miniklub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v prostorách 

hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum se skládá ze dvou venkovních 
a sedmi vnitřních léčebných salonků

  Za poplatek: různé druhy masáží, refl exologie, 
aromaterapie a salon krásy (kadeřnictví, 
manikúra, pedikúra), možnost partnerských 
masáží

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

 DRS

HH | Hi | H

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

 DRX

HHI | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kyvadlová doprava do nákupního 

centra zdarma

  Vhodné i pro novomanžele

  Spa centrum s vnitřními 

i venkovními salonky

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mercureresortsanur.com

INDONÉSIE  BALI – SANUR 4,0TripAdvisor
2 201 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází v tropické 

zahradě v klidné oblasti Sanur s možností 

návštěv blízkých restaurací a obchodů.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

2 restaurace, bar, 3 bazény – jeden s oddělenou 

dětskou částí, bar u bazénu, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

minibar za poplatek, trezor, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní 

sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

cccc
INDONÉSIE  BALI – SANUR

WELLNESS & SPA

  Hotelové spa centrum

  Za poplatek: široká škála lázeňských 
procedur a masáží

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro páry i rodinnou 

dovolenou

  Resort v balijském stylu přímo 

u písečné pláže

  V pěší vzdálenosti obchody, 

restaurace a trhy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.santrian.com/griya/

4,5TripAdvisor
1 472 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel s tropickou zahradou v klidném 

prostředí Tanjung Benoa. Nedaleko se nachází rybářská 

vesnice, tržiště, obchodní oblast Galeria Nusa Dua.

VYBAVENÍ Recepce, 4 restaurace (hlavní restaurace 

Cempaka otevřena 24 hodin denně), 4 bary, bazén, 

konferenční místnost, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže. Doporučujeme 

boty do vody. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, kávovar, LCD TV/sat., trezor, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa, situované 

v nízkopodlažní budově. BGX: viz DRX, prostornější, 

situované v samostatných vilách v zahradě.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, minigolf, 

šipky, stolní tenis, nemotorizované vodní sporty – 

windsurfi ng, kánoe, katamarán, šnorchlování. 

Za poplatek: motorizované vodní sporty.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večerní 

programy a balijská kulturní představení.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Bali Tropic Resort cccd
INDONÉSIE  BALI – TANJUNG BENOA

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci 

  Odpolední káva, čaj a lehké občerstvení 

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby – cola, fanta, sprite, minerální voda, 
pivo, stolní víno, whisky, gin, vodka, rum –
vše rozlévané ve sklenicích (24 hodin denně)

  Nápoje konzumované během výletů a v minibaru 
jsou za poplatek, džusy, víno a značkový alkohol 
nejsou součástí all inclusive 

  Fitness, minigolf, šipky, stolní tenis, 
nemotorizované vodní sporty – windsurfi ng, 
kánoe, katamarán, šnorchlování

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže (relaxační, omlazující, 
antistresové)

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 BGX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel střední 

kategorie 

  Bohatý program all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Hotel s výhodnou polohou u pláže 

a v dosahu nákupních možností

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.balitropic-resort.com

4,0TripAdvisor
938 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

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

 DRPVX

HHi | HH | Hi | H

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

 DRR

HHII | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorné a moderně 

zařízené pokoje

  Velký bazén uvnitř resortu

  Hotel s ideální polohou

POLOHA Hotel se nachází v samém srdci Sanuru, 

cca 5 minut chůze od písečné pláže a v blízkosti 

3 km dlouhé promenády s řadou restaurací, obchodů 

a jiných turistických atraktivit. Oblast Kuta, oblíbená 

mezi surfaři, je vzdálena cca 20 minut jízdy autem.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 306 pokojů, 

restaurace, bar, konferenční místnosti, bazén, 

lehátka a slunečníky, obchod, prádelna s čistírnou.

PLÁŽ Písečná pláž je vzdálená cca 5 minut 

chůze od hotelu.

POKOJ DRPVX: koupelna/WC, individuální 

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

trezor, set pro přípravu kávy a čaje, balkon. 

DRR: viz DRPVX, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

WELLNESS & SPA

  Masáže, relaxační a léčebné procedury

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.swiss-belhotel.com

Hotel Swiss Belhotel Watu Jimbar ccc
INDONÉSIE  BALI – SANUR 4,0TripAdvisor

1 424 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Diwangkara ccc

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 6 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný resort pro 

nenáročné klienty

  V pěším dosahu restaurací, barů 

a obchodů

  V blízkosti písečné pláže

POLOHA Hotel se nachází v tropické zahradě 

v klidné oblasti Sanur. Transfer z letiště cca 30 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

směnárna, konferenční místnost, 

restaurace, bar, bazén, salon krásy.

PLÁŽ Hotel se nachází cca 200 metrů 

od písečné pláže.

POKOJ DRX: koupelna/WC, klimatizace, 

TV, telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: malé fi tness,

vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.diwangkarabeachsanur.com

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

WELLNESS & SPA

  V hotelu se nachází spa centrum s nabídkou 
tradičních asijských masáží a procedur

INDONÉSIE  BALI – SANUR 3,5TripAdvisor
188 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Menší resort v balijském stylu v tropické 

zahradě se nachází v prostředí rybářské vesničky 

Jimbaran nedaleko mezinárodního letiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

restaurace, bar, bazén, bar u bazénu, trezor 

na recepci, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 400 metrů od hotelu.

POKOJ DR: klimatizace, koupelna s WC, minibar 

za poplatek, TV, telefon, balkon nebo terasa.

DRX: viz DR, prostornější, oddělená obývací část.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: tradiční masáže, peelingy, 
manikúra, pedikúra, kosmetický salon

Hotel Puri Bambu ccc
INDONÉSIE  BALI – JIMBARAN

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

 DR | DRX

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 10 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný resort pro 

nenáročné klienty

  V okolí restaurace a obchody

  3× denně kyvadlová doprava

do centra Kuty 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotelpuribambu.com/Default.asp

Pláž: písečná 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

4,0TripAdvisor
570 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Parigata Resort & Spa ccc
INDONÉSIE  SANUR – BATU JIMBAR

POLOHA Malý hotel, skládající se ze tří jednotlivých 

částí, s výhodnou polohou v blízkosti pláže Sanur 

a zároveň 5 minut chůze od nákupních možností 

a restaurací přímořské vesničky Batu Jimbar. 

Centrum města Denpasar je vzdáleno 15 minut 

jízdy autem, turistické středisko Kuta 30 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 

bar, konferenční místnost, směnárna, bazén 

s umělým vodopádem, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 5 minut od hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

(denně doplňován vodou zdarma), set pro 

přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 

formou menu. Možnost dokoupení plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna 

kol, vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Spa & wellness centrum Lantana poskytuje 
tradiční léčebné kúry a procedury zajišťující 
celkovou revitalizaci

  Za poplatek: různé druhy masáží a tělových 
peelingů, aromaterapie a další procedury, salon 
krásy (kadeřnictví, manikúra, pedikúra)  

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

 DRS

HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Útulný hotel v tradičním stylu, 

obklopený udržovanou zahradou

  Komfortní a prostorné pokoje

  Hotel v blízkosti písečné pláže 

i nákupních možností

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.parigatahotelsbali.com

4,0TripAdvisor
509 hodnotících
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Lombok
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový komplex ve velmi klidném prostředí 

jižní části ostrova Lombok. Místní osada Kuta je vzdálena

cca 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, 2 restaurace,

bar, bar u pláže, bazén, obchod se suvenýry,

business centrum.

PLÁŽ Krásná písečná pláž u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, trezor, minibar za poplatek, LCD 

TV/sat., set na přípravu kávy a čaje. 

DRX: viz DRS, DVD přehrávač, terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis, 

šipky, volejbal, kulečník. Za poplatek: vodní sporty, 

potápění, šnorchlování, půjčovna kol.

PRO DĚTI Dětské hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

cccc
INDONÉSIE  LOMBOK – KUTA BEACH

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

 DRS | DRX

HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nádherná písečná pláž

  Klidné prostředí

  Bohaté sportovní vyžití

  Vhodné i pro páry

  Bazén s výhledem na oceán

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.novotel.com/gb/hotel-

0571-novotel-lombok/index.shtml

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, relaxační procedury, 
péče o pleť 

4,0TripAdvisor
1 769 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází na pláži Mangsit. Centrum 

Senggigi s obchody a restauracemi cca 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, 3 restaurace (mořské plody, 

mezinárodní, u pláže), bar, business centrum, směnárna, 

půjčovna aut, 3 bazény, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře přímo u hotelu. Doporučujeme boty 

do vody. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC, telefon, kávovar, 

TV, balkon s posezením a výhledem do zahrady.

PV: viz DRGV, privátní bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře 

formou bufetu nebo menu.

ZÁBAVA Tematické večery s tancem a hudbou.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Qunci Villas cccc
INDONÉSIE  LOMBOK – SENGGIGI BEACH

WELLNESS & SPA

  Lázně Qamboja Spa 

  Za poplatek: masáže a další procedury, jóga, 
salon krásy (manikúra, pedikúra, kadeřnictví) 

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

 DRGV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

VILA 
 .................................................................

 PV

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž

  Klidná dovolená pro páry i rodiny 

s dětmi

  Menší resort s osobním přístupem

  Bazén s výhledem na oceán

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.quncivillas.com

4,5TripAdvisor
2 430 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort s tropickou zahradou leží 

nedaleko rybářské vesnice Mangsit Bay. Centrum 

Senggigi s obchody a restauracemi 5 minut jízdy.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, bazén, terasa 

na slunění, směnárna, obchod se suvenýry, půjčovna aut.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže 

s pozvolným vstupem do moře. Doporučujeme 

boty do vody. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), telefon, kávovar, minibar za poplatek, 

trezor, TV, klimatizace, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty

na pláži, lekce tance.

ZÁBAVA V dostupné vzdálenosti od hotelu 

jsou bary a restaurace.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

cccc
INDONÉSIE  LOMBOK – SENGGIGI BEACH

WELLNESS & SPA

  Lázně Puri Mas Luxury Garden Spa, vzdálené cca 
2 kilometry od resortu 

  Za poplatek: široký výběr masáží a procedur

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

 DRGV

HHH | Hh | H

H dospělá osoba od 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 90 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž

  Klidná dovolená

  Menší resort s osobním přístupem

  Pouze pro osoby nad 12 let

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.purimas-lombok.com

4,5TripAdvisor
1 102 hodnotících
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Gili Islands



414

IN
D

O
N

É
S

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Hotel Seri Resort Gili Meno ccc
INDONÉSIE  GILI MENO

POLOHA Hotel se nachází přímo na pláži 

na ostrově Gili Meno, ležícím mezi ostrovy Gili 

Trawangan a Gili Air, a je ideálním výchozím bodem 

pro výlety do okolí. Transfer z ostrova Lombok 

sem trvá cca 30 minut motorovým člunem.

VYBAVENÍ Recepce, mezinárodní restaurace, 

bar, bazén s terasou, lehátka a slunečníky.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ SU: koupelna/WC, klimatizace, LED TV/sat.,

DVD přehrávač, trezor, telefon, minibar, balkon 

nebo terasa. Pokoje jsou umístěny ve dvoupodlažní 

koloniální budově. Na vyžádání možnost ubytování 

v bungalovech. SUSV: viz SU, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty

na pláži, rybaření, půjčovna kol.

ZÁBAVA Možnost výletů do okolí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Spa a jóga centrum v tropické zahradě

  Za poplatek: tradiční masáže, lázeňské 
procedury a hodiny jógy

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

 SU | SUSV

HHI | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 5 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Jednoduché ubytování 

pro nenáročné klienty

  Klidná dovolená v přírodě 

s možností výletů po ostrově

  Průzračně čistá voda perfektní 

pro šnorchlování a potápění

  Jóga a masáže 

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.seriresortgilimeno.com

4,0TripAdvisor
445 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Komplex bungalovů v tropické zahradě. 

Klidné prostředí na ostrově Trawangan (součást ostrovů 

Gili) cca 1 km od severozápadního pobřeží Lomboku. 

Nedaleko hotelu obchody, bary a restaurace.

VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, bazén, 

2 restaurace, bar, nabídka masáží.

PLÁŽ Pláž s bílým pískem je vzdálena cca 50 m. 

Doporučujeme boty do vody.

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

klimatizace, minibar za poplatek, TV, telefon, trezor, 

kávovar, osušky na pláž. FR: viz DR, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness,

potápění a šnorchlování.

ZÁBAVA Občasná živá hudba. 

Možnosti zábavy nedaleko hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Villa Grasia ccc
INDONÉSIE  GILI – TRAWANGAN

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

 DRX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 FR

HHH | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná pláž s bílým pískem

  Klidné prostředí

  Ideální podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Rodinná atmosféra

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.villagrasia-lombok.com

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, aromaterapie, ajurvédské 
procedury, refl exologie, tělový peeling

4,0TripAdvisor
267 hodnotících
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Dovolená na Filipínách v sobě snoubí 

dobrodružství, odpočinek i poznání pod sluncem 

Pacifi ku. Vydejte se s námi na úchvatnou 

výpravu za přírodním a kulturním bohatstvím 

Filipín. Souostroví na druhé straně světa je 

pestrobarevnou směsicí etnik, jazyků, stylů 

a biomů, které se vyplatí poznat. Pro většinu 

fi lipínských ostrovů jsou typické vysoké hory, často 

sopečného původu, hustá tropická vegetace 

a terasovitá rýžová políčka. Četné národní parky 

ukrývají stovky vzácných rostlinných i živočišných 

druhů. 

CHARAKTERISTIKA

Rozsáhlé možnosti turistiky patří k hlavním aktivitám, kterým se během pobytu na Filipí-

nách můžete věnovat. Připočtete-li k tomu vodní sporty, vynikající gastronomii, zábavní 

parky i lidové slavnosti, horké počasí, rušná velkoměsta a výhodné ceny v obchodech, 

je zřejmé, že nudit se tady rozhodně nebudete. Filipíny jsou ideální volbou pro všechny 

včetně náročnější klientely. Resorty a hotely jsou moderní, stylové a situované zpravidla 

přímo u pláže nebo v její bezprostřední blízkosti. Kdo má fi lipa, vyrazí s námi na Filipíny! 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Skvělou volbou pro vodní sporty, šnorchlování a potápění, včetně možnosti plavání se 

žraloky, jsou ostrovy Bohol a Cebu. Tam také najdete nejkrásnější pláže Filipín. Na ost-

rově Bohol je mimo jiné unikátním zážitkem návštěva národního parku s Čokoládovými 

kopci, kde se můžete více než na sladké pokušení těšit na dechberoucí krásu místní 

vegetace. Ostrov Cebu kromě výše zmíněného nabízí navíc možnosti plaveb do moř-

ského parku či návštěvu atraktivního Cebu City, kde se dozvíte mnoho zajímavostí nejen 

o tomto městě, ale také o historii Filipín napříč staletími. Pokud více než historii prefe-

rujete výlety za exotickou faunou a přírodními krásami, pak by vaše kroky měly smě-

řovat k ostrovu Palawan. Tam si totiž budete moci zaplavat s mořskými želvami nebo 

absolvovat plavbu po podzemní řece systémem jeskyní. Pokud jedete na dovolenou 

a očekáváte zejména skvostné dlouhé písečné pláže a bujarý noční život, pak je pro vás 

ideální oblast Boracay. Ta je totiž vyhlášená jak plážovým, tak večerním vyžitím.

PRAKTICKÉ TIPY

Filipíny patří k nejlevnějším asijským zemím, cenová hladina je zde nižší než v ČR, avšak 

ceny jsou různé v závislosti na navštívené oblasti a sezóně. Nakoupíte zde opravdu zají-

mavé ručně vyráběné suvenýry, především ze dřeva, kovu, kůže, textilu a mořských živo-

čichů, ale i kvalitní oblečení a šperky. Ve velkoměstech funguje množství hypermoderních 

obchodních center s obvyklou otevírací dobou, ale také spousta lokálních trhů, kde je 

běžné smlouvat.

V pouličních restauracích není obvyklé dávat spropitné, stejně tak při jízdě taxi. Spropitné 

ve výši 5 až 10 procent je očekáváno v restauracích a hotelech vyšších kategorií či 

u najatých místních průvodců. Nejlépe a nejvýhodněji směnitelnou měnou na Filipínách 

je americký dolar.

Pro nejmenší je na Filipínách připravena celá řada vodních a zábavních parků, které jsou 

koncentrovány v turisticky oblíbených oblastech. Vynikají mezi nimi především známé 

delfi nárium Ocean Adventure v Subic Bay Freeport v Luzonu a obdoba Disneylandu, 

zábavní park Enchanted Kingdom tamtéž.

Opravdová exotika

TO NEJLEPŠÍ Z FILIPÍN

 Kulturní i přírodní rozmanitosti mezi ostrovy

 Jedinečný svět korálových ostrovů

 Nekonečné množství úchvatných písečných pláží
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

BOHOL  Čokoládové kopce. NALUSUAN  Mořská rezervace. PALAWAN  El 
Nido. CEBU  Panglao. FILIPÍNY  Nártoun fi lipínský. 
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PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 27 28 29 31 31 31 30 30 30 30 28 27

TEPLOTA VODY (°C) 25 25 26 28 28 28 28 27 27 27 25 26
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

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 fi lipínského. 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

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.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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FILIPÍNY

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 fi lipínským 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 fi lipínskou 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 

fi lipínského. 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

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

12. 10. – 22. 10. 2017 47 990 Kč

16. 11. – 26. 11. 2017 47 990 Kč 

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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CENA OD: 47 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9



422

F
IL

IP
ÍN

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

FILIPÍNY  PALAWAN

1. DEN Odlet z Prahy na Filipíny.

2. DEN Přílet do hlavního města Filipín – Manily. 

Transfer do hotelu Jen Shangri-la CCCC.

3. DEN Po snídani výlet po městě. Manila se rozkládá 

na jihozápadě ostrova Luzon. Je to rozmanité historické 

město, kde se pozůstatky španělské koloniální éry 

s historickými památkami mísí s mrakodrapy a nákupními 

centry. Navštívíte tu pevnost Santiago, kde se nachází 

památník 2. světové války, a také kostel svatého 

Augustina. Podíváte se i do moderní části města, známé 

třídy Ayala Avenue a do parku Rizal, který se rozkládá 

přibližně na 60 hektarech pokrytých trávníky, lesíky 

a okrasnými zahradami. Ubytování v Jen Shangri-la.

4. DEN Po snídani odlet z Manily na ostrov 

Palawan do města Puerto Princessa, jež je 

bezesporu největším lákadlem ostrova. Čeká vás tu 

krásné a čisté korálové moře a nedotčená příroda. 

Ubytování v hotelu Best Western The Ivywall. 

Odpoledne výlet po městě a trestanecké kolonii 

Iwahig a dále návštěva krokodýlí farmy.

5. DEN Po snídani plavba po podzemní řece Sv. 

Pavla, jež je největším lákadlem fi lipínského ostrova 

Palawan. Jedná se o jednu z nejdelších, nejtajemnějších 

a nejvíc fascinujících podzemních řek na světě. Plavba 

krasovými jeskyněmi v naprosté tmě je zážitkem, 

na který se nezapomíná. Navíc tu můžete obdivovat 

různé krápníkové kreace. Oběd je zajištěn v nedalekém 

resortu. Ubytování v hotelu Best Western The Ivywall.

6. DEN Po snídani transfer z Puerto Princessa 

do oblasti El Nido (cca 5,5 hodiny). Ubytování v resortu 

Miniloc Island Resort CCCC s obědem a večeří.

7.–9. DEN Volný program v resortu Miniloc Island 

Resort se snídaní. V nabídce je zde velká řada 

individuálních výletů a vodních sportů. El Nido je místem, 

které vás ohromí svou krásou a zároveň vám poskytne 

spoustu možností pro prožití aktivní i odpočinkové 

dovolené. Nabízí nádherné pláže, které vám dají dostatek 

soukromí. Vyzkoušet můžete šnorchlování, potápění, 

projížďky na vodním skútru či jízdu na kajaku. Narazíte 

na ukryté zátoky a romantické laguny kolem pobřeží 

i maličkaté ostrůvky, které doslova vybízí k prozkoumání.

10. DEN Let do Manily a následný let do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Manila – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

transfery, vnitrostátní let Manila – Puerto Princessa 

– El Nido – Manila, anglicky mluvícího průvodce 

během výletů a transferů, výlety dle programu, 

4 noci v resortu Miniloc Island Resort – chatka 

v zahradě, 2 noci v Manile v hotelu Jen Shangri-la, 

2 noci v hotelu Best Western v Puerto Princessa

 MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Změna programu vyhrazena! 

  Hlavní město Filipín Manila

  Ostrov Palawan

  Plavba po podzemní řece národního 

parku

  Nádherná příroda a pláže

  Nejžádanější destinace Filipín – 

El Nido 

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

celoročně (na vyžádání) 79 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Palawan

Manila

El Nido

Puerto Princessa



423

F
IL

IP
ÍN

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

CENA OD: 79 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 10/9



424

F
IL

IP
ÍN

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

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

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

Nabídka výletů – Cebu

  Půldenní výlet autobusem 

Cebu City je hlavním městem ostrova. 

Je starší než Manila a je také druhým 

největším fi lipínským městem. V minu-

losti bylo městem králů a první španěl-

skou usedlostí na Filipínách. Dnes je 

významným obchodním přístavem a také 

turistickým rájem. Najdete tu čínské taoi-

stické chrámy, pevnost San Pedro z roku 

1565. Dominantou města je Magellanův 

kříž, který patří k symbolům křesťanství, 

a kousek odtud najdete i baziliku Minore 

del Santo Nino s nejstarší fi lipínskou soš-

kou svatého Jezulátka. Cebu se taktéž 

proslavilo výrobou kytar.

Ostrov Cebu je jednou z nejrozvinutějších provincií na Filipínách. Pyšní se dlouhou a pohnutou historií, coby 

sídlo králů má daleko pestřejší a slavnější minulost než hlavní město Filipín Manila. Ostrov nabízí ideální 

podmínky pro potápění, šnorchlování a vodní sporty. Najdete zde skvělé restaurace, obdivovat můžete 

místní architekturu. Určitě nezapomeňte navštívit hlavní město Cebu City.

 Mořská rezervace

Pokud máte chuť strávit den objevováním 

mořské rezervace, malebných ostrůvků 

a pobřeží Mactanu, pak si nenechte 

ujít tento výlet. Navštívíte dva ostrovy, 

Hilutungan a Nalusuan, jež jsou ideální 

pro šnorchlování a odpočinek na pláži. 

Mezi ostrovy budete cestovat na velké 

motorové kánoi nazývané banca. Oběd 

je formou pikniku (s grilovaným masem 

nebo rybou) na bílé písečné pláži.

  Nártouni na ostrově Bohol

Bohol je na Filipínách jednou z nejžáda-

nějších destinací s nádhernými plážemi, 

tropickými zahradami a skvělými podmín-

kami pro potápění a vodní sporty. Největší 

atrakcí ostrova jsou ale jistě Čokoládové 

kopce. Jedná se o více než jak tisíc 

souměrných kopců porostlých trávou, 

která se koncem období sucha zbarvuje 

dohněda a dává kopcům čokoládovou 

barvu. Váš celodenní výlet začne cestou 

trajektem (2 hod.) na ostrov Bohol, kde 

vás čeká výlet do Čokoládových kopců, 

plavba po řece boholským pralesem 

a návštěva chovné stanice nejmenšího 

primáta na světě – nártouna fi lipínského. 

Během výletu navštívíte i kostel Baclayon, 

jenž je postaven z korálového kamene. 

Krásných kostelíků v malých vesničkách 

tady ostatně najdete hned několik.

 Šnorchlování

Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek! 

Nemusíte se ničeho obávat, žralok vel-

rybí je velice mírumilovný tvor, který se 

živí jen planktonem a menšími rybkami. 

Dorůstá do úctyhodné délky 8–20 metrů 

a má charakteristické zabarvení – světlé 

skvrny a pruhy na tmavém podkladu. 

Po uvítací instruktáži, jak se k žralokům 

chovat, se vydáte v tradičních fi lipínských 

loďkách „džunkách“ přímo k místu, kde 

se nacházejí. Možnost s nimi plavat je 

volitelná, můžete i zůstat v loďce a žraloky 

pouze pozorovat. Oběd v ceně. 

Plavání s žraloky velrybími od 175 USD

Čokoládové kopce od 138 USD

Island Hopping od 112 USD

Cebu City od 50 USD
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 

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

Nabídka výletů – Bohol

  Čokoládové kopce 

a projížďka po řece Loboc

Během tohoto celodenního výletu zaví-

táte do Čokoládových kopců, poplujete 

po řece boholským pralesem a navští-

víte chovnou stanici nejmenšího primáta 

na světě – nártouna fi lipínského. Dále 

uvidíte kostel Baclayon, jenž je postaven 

z korálového kamene. Krásných kostelíků 

v malých vesničkách tady ostatně najdete 

hned několik. Oběd bude servírován při 

plavbě po řece Loboc na typických fi lipín-

ských loďkách.

Ostrov Bohol vás uchvátí především Čokoládovými kopci. Tvoří je velmi pozoruhodné přírodní útvary – 

souměrné čtyřicetimetrové kopce jsou rozmístěny po celém středu ostrova a je jich více než tisíc! Koncem 

období sucha se tráva na nich zbarvuje dohněda a dává tak kopcům čokoládovou barvu. Bohol je také proslulý 

svými krásnými bílými plážemi, výbornými podmínkami pro potápění i šnorchlování a nedotčenou přírodou.

 Adrenalinové dobrodružství

Máte-li rádi adrenalin, vydejte se na tento 

půldenní výlet do přírodního parku Loboc 

Eco Adventure Park. Po krátké bezpeč-

nostní instruktáži máte možnost objevit 

Čokoládové kopce z trochu jiného úhlu 

pohledu. Připevněni na ocelovém laně se 

budete vznášet přes řeku Loboc.  Lanová 

dráha (Zip Line) nabízí nevšední zážitek 

a je bezpečná pro každého. Není nutné 

speciální oblečení ani předchozí zkuše-

nosti. Tím ale vaše dobrodružství nekončí. 

Čeká vás i hodinová projížďka mezi Čoko-

ládovými kopci na čtyřkolkách. Pojedete 

i do nedalekého města Carmen, odkud se 

vám nabídnou úžasné výhledy na Čoko-

ládové kopce. Oběd bude servírován při 

plavbě po řece Loboc na typických fi lipín-

ských loďkách. 

  Pozorování delfínů 

a šnorchlování

Půldenní výlet pro celou rodinu! V mořské 

rezervaci Pamalican najdete 11 druhů 

delfínů a velryb včetně hravých delfínů 

dlouholebých, kteří jsou proslulí svými 

akrobatickými kousky ve vzduchu. Na ost-

růvek Pamalican poplujete na typické fi li-

pínské loďce. Najdete tu nádherné pláže, 

jemný bílý písek a ideální podmínky pro 

šnorchlování a odpočinek. Piknikový oběd 

je servírován přímo na pláži. 

Mořská rezervace Pamalican od 72 USD

Loboc Eco Adventure Park od 72 USD

Čokoládové kopce a nártouni od 75 USD
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Pobytové oblasti
 Pláž  Letiště 

 Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Bus  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Filipínský ostrov Mactan patří k vyhledávaným turistickým destinacím. Nabízí totiž ty 

nejkrásnější pláže a nejluxusnější resorty. Je skvělým výchozím místem pro poznávání 

dalších turistických atrakcí v okolí. Přímo na Mactanu bylo vystavěno mezinárodní letiště, 

doprava na ostrov je tak velmi snadná. Většina nabízených hotelů se nachází 20 minut 

od mezinárodního letiště.

1   Hotel Bluewater Maribago Beach Resort cccc str. 442

2   Hotel Costabella Tropical Beach Resort ccc str. 452

3   Hotel Crimson Resort & Spa ccccc str. 430

Doba transferu z letiště do hotelu cca 20 minut

33

22

Cebu/Mactan

Jediným hotelem na tomto nádherném korálovém ostrůvku je Sumilon Bluewater Island 

Resort. Nachází se na jihovýchodním pobřeží Cebu. Ostrov je ideální pro odpočinek, 

najdete tu přírodní lagunu, jeskyně, malé ostrůvky, krásné pláže a výborné podmínky pro 

vodní sporty. V nabídce hotelu jsou i výlety za žraloky velrybími a delfíny. Na Sumilon se 

dostanete trajektem z města Oslob (cca 3 hodiny od Cebu City).

1   Hotel Sumilon Bluewater Island Resort ccc str. 450

Doba transferu z letiště do hotelu cca 180 minut

11

Sumilon

Fascinující příroda v kombinaci s průzračným mořem a řadou krásných pláží dělají 

z dovolené na Boholu nezapomenutelný zážitek. Na Bohol se nejlépe dostanete trajek-

tem (cca 2 hodiny z Cebu do přístavu Tagbilaran). Většina hotelů/resortů je situována 

na ostrůvku Panglao, který s Boholem spojují dva mosty. Na Panglau se také nachází 

asi nejoblíbenější letovisko – pláž Alona Beach. Čekají vás tady perfektní podmínky pro 

koupání i potápění, vodní sporty a relaxaci.

1   Hotel Bellevue Resort Panglao ccccc str. 432

2   Hotel Mithi Resort & Spa ccc str. 454

3   Hotel Amorita Resort ccccc str. 428

4   Hotel Bohol Beach Club cccc str. 434

5   Hotel Bluewater Panglo Beach Resort cccc str. 438

6   Hotel South Palms Resort Panglao cccc str. 440

7   Hotel Amun Ini Beach Resort & Spa cccc str. 436

Doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut

11

77

Bohol/Panglao

11

22

~~
33až66



427

F
IL

IP
ÍN

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

Místní pláž White Beach na ostrově Boracay se pravidelně umisťuje v žebříčku nej-

krásnějších pláží planety. Ostrůvek můžete přejít z jednoho konce na druhý za necelou 

hodinku. Nabízí jemný korálový písek, kokosové palmy a nádherné modré moře. Na ost-

rov se dostanete buď letecky, nebo trajektem.

1   Hotel Astoria Boracay cccc str. 444

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 15 minut

11

 Pláž  Centrum turistického ruchu 

 Obchodní středisko  Aquapark  Bus  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Ostrov Palawan je jedním z nejkrásnějších a nejčistších ostrovů na světě. Najdete tu 

krásné a čisté moře a nedotčenou přírodu. Korálové útesy Tubataha byly vyhlášeny 

národním parkem a jsou zapsány na seznamu UNESCO. Ostrovem protéká nejdelší 

známá podzemní řeka, která ústí přímo do moře. Mezi nejoblíbenější letoviska Palawanu 

a Filipín vůbec patří El Nido. El Nido je obklopeno hned několika plážemi, na které turisté 

míří zejména pro jejich krásu i bohatý podmořský život. Navštívit můžete i menší ostrůvky 

v okolí, kam se dopravíte pomocí motorových loděk. Na ostrov se lze dostat letecky 

z mezinárodního letiště v Manile nebo na Cebu. 

1   Hotel El Nido Resorts Lagen Island cccc str. 448

2   Hotel El Nido Resorts Pangulasian Island cccc str. 446

Doba transferu z letiště do hotelu cca 60 minut

11

Palawan

22
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POLOHA Amorita je jedním z nejžádanějších 

hotelů na ostrově Bohol. Resort je obklopen zahradou 

a nachází se v blízkosti známé pláže Alona.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, restaurace 

à la carte, bary, bazény, soukromá pláž, spa centrum, 

fi tness centrum, centrum vodních sportů, potápěčské 

centrum, obchod se suvenýry, půjčovna kol.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

toaletní potřeby), klimatizace, skříň, TV, minibar, 

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

JS: viz DRX, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu. Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské 

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi 

ve společenských prostorách.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ccccc
FILIPÍNY  BOHOL/PANGLAO

WELLNESS & SPA

  Amorita Resort’s Sea Tree Spa

  Zdarma: jóga 

  Za poplatek: tradiční fi lipínské masáže, 
asijské léčebné rituály 

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

 DRX

HH | Hi | H

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

 JS

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejžádanějších hotelů 

na ostrově Bohol

  V blízkosti krásné pláže Alona

  Velká nabídka sportovních aktivit

  Hodiny jógy

  Ideální pro potápění a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.amoritaresort.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut
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POLOHA Luxusní resort s prvotřídním wellness 

centrem se nachází přímo u pláže v klidném prostředí. 

Ideální podmínky pro vodní sporty a šnorchlování.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, restaurace 

à la carte, bary, bazén, dětský bazén, soukromá 

pláž, spa centrum, jacuzzi, fi tness centrum, sauna, 

pára, prostor pro cvičení jógy, směnárna, obchod 

se suvenýry, centrum vodních sportů, potápěčské 

centrum, dětský klub, dětské hřiště, prádelna, 

doktor na zavolání, herna, parkování zdarma.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, minibar, trezor, balkon nebo terasa. 

DRXGV: viz DRX, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře nebo plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém resortu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

ccccc
FILIPÍNY  MACTAN/CEBU

WELLNESS & SPA

  AUM spa

  Zdarma: jacuzzi, pára 

  Za poplatek: sauna, jóga, tradiční masáže 
a rituály, kadeřnictví, salon krásy 

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

 DRX | DRXGV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní resort vhodný pro páry 

i pro rodiny s dětmi

  Nádherná bílá písečná pláž

  Velká nabídka vodních sportů a výletů

  Kvalitní spa centrum

  Ideální pro potápění a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.crimsonhotel.com/mactan

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází přímo u krásné 

bílé písečné pláže a je obklopen tropickou 

zahradou. Najdete tu výborné podmínky pro 

vodní sporty, šnorchlování a potápění. 

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, vynikající 

à la carte restaurace, bar, bazén, soukromá 

pláž, spa centrum, centrum vodních sportů, 

potápěčské centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

toaletní potřeby), klimatizace, skříň, TV, minibar. 

DRX: prostornější, vana, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské 

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Bellevue Resort Panglao ccccc
FILIPÍNY  BOHOL/PANGLAO

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

 DRS

HH | Hi | H

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

 DRX

HHh | HHIi | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Klidné prostředí

 Skvělé podmínky pro vodní sporty

  Výborné restaurace

  Možnost propojených pokojů

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.amunini.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

WELLNESS & SPA

  Azurea Spa

  Za poplatek: tradiční masáže a rituály
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POLOHA Tento nově zrekonstruovaný a velice 

vyhledávaný hotel se nachází přímo u nádherné 

pláže s jemným bílým pískem a průzračnou 

vodou a je obklopen tropickou zahradou. 

Mezinárodní letiště Cebu je vzdáleno 87 km.

VYBAVENÍ 88 pokojů, lobby s recepcí, restaurace, 

restaurace à la carte, bary, kavárna, bazén, dětský 

bazén, spa centrum, fi tness centrum, soukromá 

pláž, směnárna, půjčovna aut, turistická přepážka, 

obchod se suvenýry, minimarket, půjčovna kol, 

centrum vodních sportů, potápěčské centrum, 

dětský klub, prádelna, doktor na zavolání, herna.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 

toaletní potřeby), klimatizace, psací stůl, skříň/

šatna, TV, minibar, trezor, balkon nebo terasa. 

JSSV: viz DRX, prostornější, sprcha i vana, šatna, 

veranda, venkovní sezení, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře nebo plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 

vodní sporty, půjčovna kol. Za poplatek: potápěčské

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Bohol Beach Club cccc
FILIPÍNY  BOHOL/PANGLAO

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

 DRX

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 JSSV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro mladé i pro rodiny s dětmi

  Nádherná bílá písečná pláž

  Velká nabídka vodních sportů a výletů

 Kvalitní spa centrum

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.boholbeachclub.

com.ph/index.html

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází přímo u krásné 

bílé písečné pláže a je obklopen tropickou 

zahradou. Najdete tu výborné podmínky pro 

vodní sporty, šnorchlování a potápění.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, bar, 

bazén, soukromá pláž, spa centrum, centrum vodních 

sportů, potápěčské centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRXSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

toaletní potřeby), klimatizace, skříň, TV, minibar, 

rychlovarná konvice, balkon nebo terasa, 

výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské 

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu zdarma.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Amun Ini Beach Resort & Spa cccc
FILIPÍNY  BOHOL

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

 DRXSV

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u 15 km dlouhého 

korálového útesu

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Velká nabídka sportovních aktivit

  Ideální poloha pro výlety 

po ostrově Bohol

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.amunini.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 200 minut

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází v klidném prostředí 

3 minuty od krásné bílé písečné pláže a je 

obklopen tropickou zahradou. Nabízí ubytování 

v elegantně zařízených pokojích a chatkách.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, 

restaurace à la carte, bary, kavárna, venkovní 

bazén, krytý bazén, spa centrum, WiFi zdarma, 

jacuzzi, soukromá pláž, směnárna, obchod se 

suvenýry, dětský klub, rodinné pokoje.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (sprcha a vana), 

klimatizace, psací stůl, skříň/šatna, TV, minibar, 

set napřípravu kávy a čaje, telefon, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení oběda a večeře.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské 

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
FILIPÍNY  BOHOL/PANGLAO

WELLNESS & SPA

 Amuna Spa

  Za poplatek: masáže a léčebné rituály 

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

 DRX

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodiny 

s dětmi

 Nádherná bílá písečná pláž

 Spa centrum s bohatou nabídkou

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.bluewaterpanglao.com.ph

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází na ostrově 

Panglao přímo u krásné bílé písečné pláže. 

Je obklopen palmovým hájem.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, restaurace 

à la carte, bary, kavárna, bazén, dětský bazén, spa 

centrum, fi tness centrum, soukromá pláž, směnárna, 

služby concierge, turistická přepážka, obchod se 

suvenýry, centrum vodních sportů, potápěčské 

centrum, dětský klub, prádelna, soukromé parkoviště.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (toaletní potřeby), 

klimatizace, psací stůl, skříň/šatna, TV, minibar, 

trezor, lednička, set na přípravu kávy a čaje, balkon 

nebo terasa, výhled do zahrady. DRPV: viz DRGV, 

prostornější, výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 

vodní sporty. Za poplatek: potápěčské 

centrum, motorizované vodní sporty.

ZÁBAVA Denní animační programy 

a večerní tematické večery.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel South Palms Resort Panglao cccc
FILIPÍNY  BOHOL/PANGLAO

WELLNESS & SPA

  Palm, The Spa

  Za poplatek: masáže a terapie 

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

 DRGV | DRPV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro mladé i pro rodiny s dětmi

  Nádherná bílá písečná pláž

  Velká nabídka vodních sportů a výletů

  Výborná kuchyně

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.southpalmsresort.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
755 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní resort přímo u krásné písečné 

pláže s vlastním ostrůvkem. Mezinárodní letiště 

na Cebu se nachází 10 km od resortu.

VYBAVENÍ Ubytování v klimatizovaných 

pokojích, suite a bungalovech s vlastní verandou, 

restaurace, 2 restaurace à la carte, bary, 3 bazény, 

dětský bazén, spa a fi tness centrum, WiFi zdarma, 

bezplatné parkoviště, jacuzzi, soukromá pláž, 

směnárna, obchod se suvenýry, bar, dětské hřiště.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž s lehátky 

a slunečníky zdarma. Hotel také vlastní 

soukromý ostrůvek 65 metrů od pevniny.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vana, sprcha, 

vysoušeč vlasů, toaletní potřeby), klimatizace, 

psací stůl, skříň/šatna, TV, minibar, set na přípravu

kávy a čaje, balkon nebo terasa. DRXP: viz DRX, 

prostornější, u pláže. SU: viz DRX, prostornější, 

vlastní veranda, výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou 

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis, 

kulečník, plážový volejbal. Za poplatek: potápěčské 

centrum, motorizované vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel je vhodný ke svatebním 

obřadům na pláži nebo pro trávení svatební cesty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Bluewater Maribago Beach Resort cccc
FILIPÍNY  MACTAN

WELLNESS & SPA

  Amuna Spa

  Zdarma: fi tness centrum 

  Za poplatek: masáže, tradiční masáže, kúry, 
zábaly, kadeřnictví, kosmetika, hodiny taiči 

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

 DRX | DRXP

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 SU

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi

  Nádherná bílá písečná pláž

 Ideální pro svatby na pláži 

  Spa centrum s bohatou nabídkou

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.bluewatermaribago.com.ph

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
1 004 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází na ostrově 

Boracay přímo u krásné písečné pláže 

a v blízkosti nočních klubů a restaurací.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, restaurace 

à la carte, bazén, obchod se suvenýry, turistické 

informace, směnárna, kavárna, zahrada.

PLÁŽ Přímo u hotelu je bílá písečná pláž.

POKOJ DRX: klimatizace, koupelna/WC, trezor, 

lednička, set na přípravu kávy a čaje, TV. 

DRPV: viz DRX, prostornější, terasa a přímý

vstup do bazénu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení oběda.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Astoria Boracay cccc
FILIPÍNY  BORACAY

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

 DRX | DRPV

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 11 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nádherná bílá písečná pláž

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

  Velká nabídka sportovních aktivit 

a výletů

  Noční život a zábava

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.astoriaboracay.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
256 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Luxusní resort je obklopen 

tropickou zahradou a nachází se u nádherné 

bílé písečné pláže. Nabízí ubytování 

v tradičních, stylově zařízených chatkách.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, 

restaurace à la carte, bary, bazén, soukromá 

pláž, spa centrum, fi tness centrum, centrum 

vodních sportů, potápěčské centrum, turistické 

informace, směnárna, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Přímo u hotelu dlouhá písečná pláž.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, skříň, TV, minibar, trezor, set na přípravu 

kávy a čaje, balkon nebo terasa. BG: viz DR, 

prostornější, nachází se přímo u pláže. 

BGWR: viz DR, prostornější, s vlastním bazénem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře nebo plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi 

ve společenských prostorách hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel El Nido Resorts Pangulasian Island cccc
FILIPÍNY  EL NIDO / PALAWAN

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, procedury a terapie

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

 DR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 BG

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

VODNÍ BUNGALOV 
 ......................................

 BGWR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 11 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejžádanějších hotelů 

na ostrově Palawan

  Ideální pro potápění a šnorchlování

  Velká nabídka sportovních aktivit

  Dlouhá bílá písečná pláž

  Vodní bungalovy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.elnidoresorts.com/

pangulasian-island

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
518 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort se nachází přímo v zátoce obklopené 

tropickou zahradou. Je ideálním místem pro ekoturistiku 

s velkou nabídkou vodních sportů a pěších výletů.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, restaurace 

à la carte, bazén, obchod se suvenýry, dětský klub, 

hřiště, turistické informace, potápěčské centrum, 

směnárna, spa centrum, fi tness centrum.

PLÁŽ Přímo u hotelu dlouhá, bílá písečná pláž.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV, minibar, trezor, set na přípravu kávy 

a čaje, balkon. BG: viz DR, bungalov s výhledem na pláž. 

BGWR: viz DR, vodní bungalov postavený na kůlech.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
FILIPÍNY  EL NIDO / PALAWAN

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, procedury a terapie 

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

 DR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 BG

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

VODNÍ BUNGALOV 
 ......................................

 BGWR

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 11 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné, klidné zátoky

  Ideální pro potápění a šnorchlování 

  Velká nabídka sportovních aktivit 

a výletů

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  Vodní bungalovy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.elnidoresorts.com/lagen-island

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,5TripAdvisor
616 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Jediný hotel postavený na ostrově 

Sumilon má přímý vstup na korálový útes. 

Jsou zde vynikající podmínky pro vodní 

sporty, rybaření, šnorchlování i potápění.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, bar, 

bazén, soukromá pláž, spa centrum, centrum vodních 

sportů, potápěčské centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 

toaletní potřeby), klimatizace, skříň, TV, minibar, trezor, 

balkon nebo terasa. DRXP: viz DRX, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu. Možnost dokoupení oběda.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společenských

prostorách. 

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
FILIPÍNY  SUMILON

WELLNESS & SPA

 AMUMA spa

  Za poplatek: masáže 

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

 DRX

HH | Hi | H

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

 DRXP

HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jediný hotel na ostrově Sumilon

  Nádherná bílá písečná pláž

  Velká nabídka vodních sportů a výletů

  Pozorování delfínů a velryb

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.bluewatersumilon.com.ph

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 200 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
419 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotel se nachází pouhých 

20 minut od mezinárodního letiště Cebu/

Mactan a 2 minuty chůze od pláže.

VYBAVENÍ 156 pokojů, lobby s recepcí, restaurace, 

restaurace à la carte, bary, bazén, dětský bazén, spa 

centrum, fi tness centrum, soukromá pláž, směnárna, 

půjčovna kol, turistická přepážka, obchod se suvenýry, 

centrum vodních sportů, potápěčské centrum, 

dětský klub, prádelna, doktor na zavolání, herna.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, skříň/šatna, TV, minibar, set na přípravu 

kávy a čaje. DRX: viz DRS, výhled na bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře nebo plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 

vodní sporty, půjčovna kol. Za poplatek: potápěčské

centrum, motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Costabella Tropical Beach Resort ccc
FILIPÍNY  CEBU/MACTAN

WELLNESS & SPA

  Lema Filipino Spa

  Za poplatek: tradiční masáže a terapie

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

 DRS | DRX

HHh | HHIi | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro mladé i pro rodiny 

s dětmi

  Možnost rodinných pokojů

  Dobré podmínky pro šnorchlování 

a potápění

  Bohatý animační program pro děti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.costabellaresort.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
667 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Resort je umístěn na soukromé pláži 

a obklopen tropickou zahradou. Nabízí ubytování 

v klimatizovaných pokojích a bungalovech 

s výhledem buď do zahrady, nebo na moře.

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, restaurace, restaurace 

à la carte, bary, bazén, dětský bazén, soukromá 

pláž, spa centrum, jacuzzi, fi tness centrum, 

směnárna, obchod se suvenýry, centrum vodních 

sportů, potápěčské centrum, dětský klub, prádelna, 

doktor na zavolání, herna, parkování zdarma.

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž 

s lehátky a slunečníky zdarma.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, skříň, TV, minibar, balkon nebo terasa. 

DRM: viz DRS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 

tenis, badminton, tenisový kurt, běžecká dráha, 

šipky, jacuzzi. Za poplatek: potápěčské 

centrum, motorizované vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel je vhodný k svatebním 

obřadům. Resort vlastní ostrůvek Dream Islet.

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a restauracích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Mithi Resort & Spa ccc
FILIPÍNY  BOHOL/PANGLAO

WELLNESS & SPA

  MIT-HI Spa

  Za poplatek: masáže, rituály, sauna, salon krásy 

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

 DRS | DRM

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro mladé i pro rodiny s dětmi

  Nádherná bílá písečná pláž

  Velká nabídka vodních sportů a výletů

  Kvalitní spa centrum

  Skvělé podmínky pro potápění 

a šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mithiresort.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

4,0TripAdvisor
471 hodnotících
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Co nabízí tato nevelká země obestřená tajemstvím? 

Fantastické kulturní dědictví v podobě starověkých 

buddhistických památek i nespoutanou tropickou 

přírodu. A také znovuobjevenou oblast čarokrásných 

pláží, ideálních pro milovníky bílého písku, palem, 

křišťálově průzračné vody a korálových útesů. To 

všechno navíc bez davů turistů.

CHARAKTERISTIKA

Kambodža je království v jihovýchodní Asii s přístupem k Thajskému zálivu. Sousedí 

s Thajskem, Laosem a Vietnamem a patří mezi nejchudší země v regionu. Je pokryta buj-

nými deštnými lesy, pastvinami a rýžovými poli, ve vysokých horách pak borovými lesy. 

Protéká jí jihoasijský veletok Mekong, který má pro zemi zásadní hospodářský význam. 

Do světových dějin se Kambodža smutně zapsala krutým sociálním experimentem 

Rudých Khmerů v letech 1975–1979, z kterého se postupně vzpamatovává a otevírá 

se světu. Turisté sem často přijíždějí z Thajska jen kvůli rychlé návštěvě chrámu Angkor 

Vat. To je ale velká chyba, protože kdo se tu zdrží déle, bude odměněn hlubokými ces-

tovatelskými zážitky. Uvidí divoké pralesy s rozvalinami starověkých staveb a původním 

obyvatelstvem z horských kmenů. Ucítí aroma vonných tyčinek v zákoutích starobylých 

chrámů, které kdysi ovládaly velkou část Zadní Indie. Objeví francouzský šarm koloniální 

Indočíny i ruch asijských ulic. Bude obdivovat zlaté střechy pagod a uslyší všudypřítom-

nou kambodžskou hudbu. Zdejší lidé jsou velmi milí a úslužní. Po letech útrap využívají 

příležitost k rozvoji turistiky a snaží se nabízet co nejlepší služby. Zajímavostí je, že sou-

časný panovník země král Norodom Sihamoni prožil v mládí 13 let v Československu, 

kde chodil do několika škol, a proto hovoří česky.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Symbol Kambodže Angkor Vat, vystavěný v 12. století, se nachází v provincii Siem Reap. 

Tento vrcholný příklad khmerské architektury je nejen největším a nejlépe zachovalým 

chrámem v zemi, ale i nejrozlehlejším náboženským komplexem na světě.

Sihanoukville, vyhledávané letovisko francouzské smetánky ve 20. a 30. letech, upadlo 

na několik desetiletí v zapomnění. Proto spíše než ruch velkých světových letovisek 

čekejte poklid a neměnný běh života na pobřeží. Za nejlepší v Kambodži je považována 

dlouhá písečná pláž O Chheu Teal. 

K turisticky atraktivním cílům patří také metropole Phnompenh, kde budete obdivovat 

chrám Vat Ounalon, Královský palác, Stříbrnou pagodu s chrámem Smaragdového 

Buddhy nebo Vat Phnom. Zajímavá je i návštěva místního trhu Psah Thmay.

PRAKTICKÉ TIPY

Kambodža je příjemně levná a oproti okolním asijským zemím není tolik komerční a turis-

tická. Na tržištích dobře nakoupíte výrobky z ručně tkaného přírodně barveného hedvábí. 

Oblíbené jsou i vykládané krabičky, používané také jako šperkovnice, a nejrůznější doma 

vyráběné suvenýry ze dřeva.

Výtečná kambodžská kuchyně je kombinací asijské a evropské. Pochutnáte si tu napří-

klad na francouzských rozpečených bagetách. K jídlu se hodně pije čínský zelený čaj, 

káva se podává černá či s mlékem a nechybí ani červené víno či pivo. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)

Pro Evropana má jihovýchodní Asie ještě jedno exotické kouzlo: netradiční zvyky, které 

se nejčastěji praktikují při oslavách svátků. Oblíbený je každoroční Khmerský Nový rok, 

který místní slaví v dubnu. Velkým zážitkem je také Bonn Om Touk, Svátek vody a měsíce, 

vztahující se k významnému přírodnímu jevu, kdy řeka Tonlesap mění svůj směr. Slaví se 

v listopadu, po období dešťů. Po tři dny se louky na říčním břehu mění v živé centrum, 

kam se na oslavy sjíždějí lidé z celé země.

Starobylá kultura a blankytné moře

TO NEJLEPŠÍ Z KAMBODŽE

 Mystické angkorské chrámy

   Kombinace asijské a francouzské kuchyně 

   Tropická příroda a nekonečné pláže
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V I E T N A M

Phnompenh

T H A J S K Ý  

Z Á L I V

L A O S
T H A J S K O

Siem Reap

0 100 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

STAROBYLÉ UMĚNÍ  Chrámové tanečnice – apsáry. JEZERO  Typické domy 
na kůlech kvůli změnám výše hladiny jezera Tonle Sap. SIHANOUKVILLE  
Typické bary nabízející drink při západu slunce v Sihanoukville. KO PONG  
Pláže na ostrově. ANGKOR THOM  Sochy bohů chránící vstup do města. 
SIHANOUKVILLE  Relax na pláži.

K
a
m
b
o
d
ža

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

MĚSÍC V ROCE I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 28 28 28 29 29 30 29 29 29 29 28 27

TEPLOTA VODY (°C) 22 23 24 25 25 26 26 26 25 24 22 22
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 

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

Nabídka výletů
Obě dvě místa se nacházejí v malebné přírodě a u moře, takže většina nabídek zahrnuje plavby na ostrovy 

nebo do národních parků. Místní městečka a chrámy nejsou monumentální, nicméně jsou velmi neturistické 

a autentické, tudíž se při jejich návštěvě dozvíte detaily o místním životě, zvycích a náboženství. 

  Kultura a národní park

Celodenní výlet do okolí města – pro-

hlídka místní vesnice rybářů a jejich 

domků na kůlech, plavba lodí po řece 

do NP Ream – nádherné mangrovy, 

rybářské domky na vodě, při troše štěstí 

i delfíni. Cestou zpět prohlídka chrámu 

Wat Krom a zastavení u místa, kam místní 

chodí krmit opice.

  Celodenní výlet na opuštěné 

pláže

Plavba místní rybářskou lodí na dva 

ostrovy v okolí Sihanoukville – Ko Tas 

a Ko Rong Samluen, přezdívaný opičí 

ostrov. Cestou lodníci připraví výborný 

piknik. Během plavby a přestávek na moři 

můžete využít vybavení na šnorchlování 

a objevovat barevný svět korálů nebo 

nakrmit barevné rybičky. 

  Celodenní výlet

Dopoledne návštěva tzv. Krabího trhu 

v centru Kepu, kde se sjíždějí každý den 

rybáři a nabízejí svoje přebytky. Poté 

přesun do NP Kep, odkud uvidíte okolní 

Vietnam. Návštěva chrámu Samut Rank-

sey, seznámení s místní mnišskou komu-

nitou. Odpoledne plavba na Králičí ostrov, 

cestou seznámení s rybářskou komuni-

tou. Oběd ve formě BBQ.  

Výlet do džungle a relax na pláži od 100 USD

Plavba na lodi / Sihanoukville od 25 USD

Výlet po Sihanoukville a okolí od 25 USD
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Krása starobylého Angkoru a relax na pláži
KAMBODŽA

CENA OD: 44 190 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

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 hotelu 

OC Boutique ccc 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

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 od 44 190 Kč

Varianta 2 –  11. 11. | 16. 12. 2017 48 990 Kč

3. 2. | 17. 3. 2018 49 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Phnompenh

Angkor Vat

Sihanoukvile

Siem Reap
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Kulturní dědictví Kambodže
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

11. 11. | 16. 12. 2017 56 990 Kč

24. 2. 2018 57 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Phnompenh

Angkor Vat

Sihanoukvile

Siem Reap
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CENA OD: 56 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10
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Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Kambodže
KAMBODŽA

CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 13/10

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 do Phnompenhu a pokračování 

transferem do Sihanoukville, ubytování 

v hotelu ccc na 8 nocí se snídaní.

5.–11. DEN Pobyt se snídaní u moře v hotelu  

OC Boutique ccc - klidný resort se soukromou 

pláží a rozsáhlou tropickou zahradou, vhodný i pro 

rodiny s dětmi. Detailní popis hotelu na str. 413.

12. DEN Odjezd do Phnompenhu, odlet 

do Bangkoku a následně do Prahy.

13. DEN Přílet do Prahy.

 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Bangkok – Siem Reap – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 10 nocí se snídaní v hotelech ccc, služby 

česky mluvícího průvodce během pobytu v Thajsku

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj 14 500 Kč

SLEVY: 

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

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

víza (cca 25 USD), spropitné

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

POZNÁMKA: Na vyžádání lze kombinaci 

pobytu v Bangkoku zkombinovat s jakýmkoliv 

hotelem v Sihanoukville/Kep.

   Barevné paláce v Bangkoku 

   Typický život na řece Chayo Phraya 

a plavba po kanálech (klong) 

   Bělostné pláže na jihu Kambodže

   Bary a zábava na Patpongu

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně (na vyžádání) od 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Bangkok

Sihanoukvile
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Toto plážové letovisko, které místní znají i pod názvem Kompong Som, je přístavem 

na jihu země, na pobřeží Thajského zálivu. Nachází se cca 180 km / 4 hodiny jízdy 

po kvalitní silnici od hlavního města Phnompenhu. Pobyt a koupání v Kambodži zní 

možná příliš exoticky, ale pláž, moře a hotely nabízejí stejný standard a kvalitu jako 

sousední Thajsko. A jako bonus navíc určitě oceníte i pozůstatky koloniální nadvlády 

Francie, která zde zanechala kulturu výborných baget a vína. Nejznámější pláže v oblasti 

jsou Victory, Independence a Otres, ale za prozkoumání rozhodně stojí i opuštěné pláže 

na okolních ostrovech, které lákají ke koupání a šnorchlování nad korály mezi barevnými 

rybičkami. Kromě koupání pláže nabízejí velké množství místních restaurací specializu-

jících se mimo jiné na mořské plody, bary, kde se pravidelně po večerech pořádají BBQ 

a hudební produkce, a masážní salony. 

1   Hotel The Independence cccc str. 466

2   Hotel Sokha Beach Resort & Spa cccc str. 464

3   Hotel Moon Julie cccd str. 465

4   Hotel OC Boutique ccc str. 467

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 240 minut

44

11

33
22

Sihanoukville

 Pláž  Supermarket  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Toto méně známé plážové středisko se nachází mezi Sihanoukville a kambodžsko-viet-

namskou hranicí, cca 165 km / 4 hodiny jízdy po silnici od hlavního města. První ubyto-

vací kapacity zde vznikaly na počátku minulého století pro francouzskou elitu. Ta místo 

vyhledávala pro jeho překrásnou přírodu a klid, což platí dodnes pro ty, kteří se sem 

začínají vracet. Pláž v této oblasti je méně rozsáhlá než v Sihanoukville, měří cca 1 km, 

ale každoročně se do oblasti naváží další písek a prostor se zvětšuje. A na rozdíl od Siha-

noukville je zde tmavý písek. Ve vzdálenosti do cca půl hodiny plavby se nachází devět 

okolních ostrovů, kde je možné si užít nefalšované privátní koupání. Oblast je vhodná 

pro ty, kteří se chtějí podívat na netradiční, méně turistické místo a prožít klidný pobyt. 

1   Hotel Knai Bang Chatt cccc str. 468

2   Hotel Samanea Beach Resort cccc str. 469

Doba transferu z letiště do hotelu cca 240 minut

22

11

Kep
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POLOHA Hotelový resort v rozsáhlé tropické zahradě 

přímo u pláže, od letiště je vzdálen cca 200 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace 

a bar, 2 bazény, směnárna, konferenční 

místnost, business centrum, obchod se 

suvenýry, spa, dětské hřiště, tenisové kurty.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

za poplatek, balkon s výhledem na zahradu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované 

a nemotorizované sporty na pláži, tenis, potápění.

PRO DĚTI Dětské hřiště, bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sokha Beach Resort & Spa cccc
KAMBODŽA  SIHANOUKVILLE

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, lázeňské procedury DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................................

 DRX

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Elegantní resort v tropické zahradě

  1,5 km dlouhá soukromá pláž

  Vhodné pro páry i rodinnou 

dovolenou

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sokhahotels.com/sihanoukville

4,0TripAdvisor
1 460 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový komplex se nacházi 

v rozsáhlé tropické zahradě, která byla vytvořena 

místním vyhlášeným architektem s důrazem 

na soulad tropické architektury a přírody.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, výtah, 

venkovní bazén s barem, konferenční zařízení, fi tness, 

terasa na slunění, zahrada, směnárna, spa, trezory.

PLÁŽ Písečná pláž poblíž hotelu, 5 minut 

chůze od pláže Serendipity. Lehátka na pláži 

za poplatek (při konzumaci v restauraci zdarma).

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

klimatizace, minibar, set na přípravu kávy a čaje, 

TV/sat. (88 programů), balená voda.

STRAVOVÁNÍ Snídaně.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

a nemotorizované sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Moon Julie cccd
KAMBODŽA  SIHANOUKVILLE

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže a procedury 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 .................................
 DRX

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel postavený 

v roce 2014

  Ubytování rodinného typu 

v rozlehlé zahradě

  Blízko pláže

  WiFi zdarma v celém areálu hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.moonjuliehotel.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
195 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelová výšková budova 

v rozsáhlé tropické zahradě přímo u pláže 

Independence, cca 200 km od letiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 

bar, bazén a dětský bazén, konferenční 

místnost, business centrum, obchod se 

suvenýry, tenisové kurty, trezor na recepci.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky v zahradě zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC, klimatizace, 

TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, 

trezor, minibar za poplatek, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované 

a nemotorizované sporty na pláži.

PRO DĚTI Dětské hřiště, bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže a další procedury 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 .................................
 DRX

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u soukromé písečné pláže

  Klidná dovolená

  Vhodné pro páry i pro rodiny

  Postaven v 60. letech minulého 

století jako první luxusní hotel

na pobřeží

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.independencehotel.net

KAMBODŽA  SIHANOUKVILLE 4,0TripAdvisor
641 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelová budova v tropické zahradě 

cca 100 m od pláže O Chheu Teal.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 

bar, bazén, směnárna, konferenční místnost, 

business centrum, obchod se suvenýry. 

Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž cca 100 m od hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu 

kávy a čaje, trezor, minibar za poplatek.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel OC Boutique ccc

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

 DRS

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s moderní architekturou

  Klidnější oblast Sihanoukvillu

  Vhodné pro páry i pro rodiny

  Hotel butikového typu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ochotel.asia

KAMBODŽA  SIHANOUKVILLE 3,5TripAdvisor
342 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový resort v rozsáhlé tropické zahradě 

přímo u pláže v Kepu, cca 150 km od letiště.

VYBAVENÍ Recepce, 2 restaurace, bazén, pořádání 

výletů, business centrum, místnost pro jógu.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky v zahradě i na pláži zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, moskytiéra, sedací souprava, 

balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jóga a meditace. 

Za poplatek: půjčovna kol, rybaření.

ZVLÁŠTNOSTI Unikátní architektonický komplex.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Knai Bang Chatt cccc

WELLNESS & SPA

 Spa komplex

  Za poplatek: masáže 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ...............................
 DRGV

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Klidná dovolená – oblast, kde 

se turistický ruch teprve rozvíjí

  Dovolená povýšená na zážitek

  Vyhlídková místa na moře 

a západ slunce

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.knaibangchatt.com

KAMBODŽA  KEP 4,5TripAdvisor
540 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 488–489

POLOHA Hotelový resort rodinného 

typu v tropické zahradě přímo u pláže 

v oblasti Kep, od letiště cca 150 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bazén, 

soukromá pláž, business cetrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky v zahradě i na pláži zdarma.

POKOJ DRPV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, sedací souprava, TV/sat., DVD přehrávač, 

trezor, terasa, set na přípravu kávy a čaje, minibar 

za poplatek v dřevěném domečku se stylovou výzdobou.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

ZVLÁŠTNOSTI Možnost soukromé 

večeře na pláži, kuchařský kurz.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Samanea Beach Resort cccc

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

 DRPV

HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 240 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

 Klidná dovolená

 Butikový typ ubytování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.samanea-resort.com

KAMBODŽA  KEP 4,5TripAdvisor
84 hodnotících
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Přehled hotelů  Vyberte si ten svůj
Preferujete komfortní hotely vyšších kategorií s vynikajícím servisem a programem all inclusive? 

Jedete s rodinou či sami? Hledáte hotel s pokoji upravenými pro handicapované klienty? Zajímáte se 

o výhodnou nabídku promo pokojů? Níže naleznete přehledný seznam hotelů s podrobnými údaji, ze 

kterého si vyberte ten pravý podle svých požadavků.

Mauricius

Seychely

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Pro mladé Ambre cccc A 55
Pro mladé Aparthotel Be Cosy ccc BS, S, P 1 2–12 let 70
Pro páry Coin de Mire Attitude ccc S, P, A 2 2–13 let 69
Rodinná dovolená Constance Belle Mare Plage ccccc S, P, A 2 2–18 let 45
Platinium Constance Le Prince Maurice cccccd S, P 1 2–12 let 28
Platinium Dinarobin Spa & Golf cccccd S, P, EP 2 2–18 let 34
Pro mladé Émeraude Beach Attitude ccc A 68
Rodinná dovolená Heritage Awali ccccc A 2 2–18 let 47
Wellness Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ccccc S, P, G 2 2–18 let 46
Rodinná dovolená La Pirogue Resort & Spa ccccd S, P, A 2 2–12 let 60
Rodinná dovolená Le Canonnier cccc S, P, A 1 2–18 let 58
Pro mladé Le Grand Bleu ccc P, A 1 2–12 let 73
Rodinná dovolená Le Mauricia cccc S, P, A 1 2–18 let 59
Rodinná dovolená Le Victoria ccccd S, P, A 2 2–18 let 51
Rodinná dovolená Le Surcouf ccc P, A 1 2–12 let 72
Rodinná dovolená Long Beach ccccc S, P, A 2 2–18 let 50
Platinium Lux Belle Mare ccccc S, P, A 2 2–18 let 30
Wellness Lux Grand Gaube ccccc S, P, A 1 2–18 let 42
Platinium Lux Le Morne ccccc S, P, A 1 2–18 let 36
Rodinná dovolená Maritim Crystals Beach Resort & Spa cccc S, P, A 2 2–18 let 62
Rodinná dovolená Maritim Resort & Spa ccccc S, P, A 2 2–18 let 48
Rodinná dovolená Merville Beach ccc S, P, A 1 2–12 let 67
Platinium Paradis cccccd S, P, EP 2 2–18 let 32
Pro páry Radisson Blu Poste Lafaytte Resort & Spa ccccd S, P, A 1 52
Rodinná dovolená Ravenala Attitude cccc S, P, A 3 2–18 let 53
Pro páry Récif Attitude cccd S, P, A 65
Rodinná dovolená RIU Creole cccc A 2 2–18 let 64
Pro páry RIU Le Morne cccc A 63
Rodinná dovolená Shandrani ccccc S, P, A 2 2–18 let 44
Rodinná dovolená Shangri-La Le Touessrok Resort ccccc S, P, PP 2 2–12 let 38
Rodinná dovolená Silver Beach ccc A 1 2–12 let 71
Rodinná dovolená Solana Beach cccc P, A 1 2–12 let 61
Platinium St. Regis ccccc S, P 2 2–18 let 26
Rodinná dovolená Sugar Beach ccccc S, P, A 2 2–18 let 49
Rodinná dovolená Tamassa cccc A 1 2–18 let 54
Pro páry Tropical Attitude ccc A 66
Platinium Trou Aux Biches cccccd S, P, EP 1 2–18 let 40
Rodinná dovolená Veranda Pointe Aux Biches cccc S, P, A 3 2–18 let 57
Rodinná dovolená Zilwa Attitude cccc S, P, A 1 2–13 let 56

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Avani Seychelles Barbarons Resort cccc S, P, PP 1 2–12 let 97
Rodinná dovolená Berjaya Beau Vallon Bay ccc S, P 1 2–12 let 100
Rodinná dovolená Bird Island Lodge ccd S, P, PP 2 2–12 let 86
Pro páry Cabanes des Anges ccd BS, S 1 2–16 let 115
Rodinná dovolená Carana Beach cccc S, P 1 2–18 let 98
Rodinná dovolená Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc S, P 2 2–14 let 106
Pro páry Colibri Guesthouse cc S, P 1 2–12 let 108
Pro páry Coral Strand Smart Choice cccd S, P 2 2–12 let 99

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, 

hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené;  sleva pro novomanžele



471

Seychely

Réunion

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Réunion

Pro páry Diana Dea Lodge cccc S, P 1 2–12 let 126
Rodinná dovolená Le Nautile ccc S, P 1 2–16 let 127
Rodinná dovolená Le Récif ccc S, P 1 2–18 let 127
Rodinná dovolená Lux Saint Gilles ccccc S, P 1 2–18 let 124
Rodinná dovolená Saint Alexis & Spa cccc S, P 1 2–12 let 125
Rodriques

Pro páry Bakwa Lodge cccc S, P 1 2–12 let 129
Pro páry Tekoma Boutique cccc S, P 1 2–12 let 128
Mayotte

Pro páry Le Jardin Maore ccc S, P 1 2–12 let 131
Pro páry Sakouli ccc S, P 1 2–12 let 130

ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování, P – polopenze, EP – escape package, 

PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive, G – gourmet bliss.

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Constance Ephelia Resort cccc/ccccc S, P 1 2–12 let 93
Wellnesss Constance Lémuria Resort ccccc S, P 1 2–12 let 104
Pro páry Dhevatara Beach cccc S, P 105
Pro mladé Eden Bleu Hotel ccccd S, P, PP 2 2-12 let 94
Pro páry Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc S, P, PP 1 2–12 let 84
Pro páry Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa ccccc S, P 1 2–12 let 88
Pro páry Chateau St. Cloud ccc S, P 1 2–16 let 114
Pro páry Indian Ocean Lodge cccd S, P 2 2–12 let 107
Rodinná dovolená Kempinski Seychelles Resort ccccd S, P 1 2–12 let 95
Pro páry La Digue Island Lodge cccc S, P 2 2–12 let 112
Pro páry Le Domaine de L´Orangeraie ccccd S, P, PP 1 2–12 let 110
Pro páry Le Méridien Fisherman´s Cove ccccc S, P 2 2–18 let 90
Pro páry Les Lauriers Eco cc S, P 1 2–12 let 108
Pro páry Ocean Self Catering ccd BS 1 2–12 let 115
Rodinná dovolená Patatran Village ccc S, P, PP 1 2–12 let 113
Platinium Raffl es Praslin ccccc S, P 1 2–18 let 102
Pro páry Savoy Resort & Spa ccccd S, P 1 2–12 let 96
Rodinná dovolená The H Resort Beau Vallon Beach ccccc S, P, PP 1 2–12 let 92

Zanzibar

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Pro mladé Dhow Inn Zanzibar cccc P, PP 1 2–12 let 162
Platinium Diamonds La Gemma Dell’Est ccccc A 2 2–12 let 142
Pro páry Diamonds Mapenzi Beach Club cccc A 1 2–12 let 155
Rodinná dovolená Dream of Zanzibar ccccc A 2 2–14 let 152
Rodinná dovolená Double Tree By Hilton Resort cccc A 1 2-13 let 148
Platinium Hideaway of Nungwi ccccc A 2 2–14 let 144
Rodinná dovoelná Karufuu Beach Resort & Spa ccccc P, A 2 2–13 let 160
Pro páry Langi Langi Bungalows ccc S, P 1 2–12 let 150
Pro páry My Blue cccc PP 2 2–12 let 149
Rodinná dovolená Neptune Pwani Beach Resort & Spa ccccd A 2 2–13 let 154
Rodinná dovolená Paradise Beach Resort cccd S, P, A 2 2–12 let 164
Rodinná dovolená Reef & Beach Resort ccc S, A 1 2–12 let 165
Rodinná dovolená Royal Zanzibar ccccd A 1 2–12 let 146
Rodinná dovolená The Dow Club Zanzibar ccc P 2 2–12 let 158
Rodinná dovolená VOI Kiwengwa Resort cccc A 1 2–12 let 156
Pro páry White Sand Luxury Villas & Spa ccccc A 1 2-12 let 163
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Keňa

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Bamburi Beach ccc A 1 2–12 let 192
Rodinná dovolená Baobab Beach Resort Spa cccc A 2 2–12 let 188
Platinium Diamonds Dream of Africa ccccc A 1 2–12 let 174
Pro mladé Eden Village Watamu Beach ccc SA, A 2 2–12 let 193
Pro mladé Jacaranda Indian Ocean Beach Resort cccc S, PP.P 2 2–12 let 183
Rodinná dovolená Leopard Beach Resort Spa cccc PP, A 2 2–12 let 190
Rodinná dovolená Neptune Beach Resort cccc A 1 2–12 let 187
Rodinná dovolená Neptune Palm Boutique Resort Spa cccc A 1 2–12 let 184
Rodinná dovolená Neptune Paradise Beach Resort cccc A 1 2–12 let 185
Rodinná dovolená Neptune Mara Rianta Luxury Camp cccc A 1 2–12 let 194
Rodinná dovolená Neptune Village Beach Resort cccc A 1 2–12 let 186
Rodinná dovolená Sandies Tropical Village cccc A 2 2–12 let 176
Rodinná dovolená Severin Safari Camp cccc P 1 2–12 let 195
Rodinná dovolená Severin Sea Lodge S, P, PP 1 2–12 let 175
Rodinná dovolená Southern Palms cccc P, A 1 2–12 let 182
Rodinná dovolená The Sands at Chale Island cccc P, PP, A 1 2–12 let 178
Rodinná dovolená The Sands at Nomad cccc S, PP, P 1 2–12 let 180

Maledivy

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Adaaran Select Hudhuran Fushi cccc A 1 2–12 let 238
Rodinná dovolená Adaaran Select Meedhupparu cccd A 1 2–12 let 239
Rodinná dovolená Atmosphere Kanifushi Maldives ccccc A 2 2–12 let 208
Rodinná dovolená Centara Grand Island Resort & Spa ccccd A 1 2–17 let 218
Platinium Conrad Maldives Rangali Island ccccc S, P 1 2–12 let 204
Rodinná dovolená Constance Moofushi Resort ccccc A 1 2–12 let 214
Rodinná dovolená Diamonds Athuruga ccccd A 1 2–12 let 220
Rodinná dovolená Diamonds Thudufushi cccc A 1 2–12 let 221
Rodinná dovolená Dhigali ccccc S, P, A 1 2–12 let 217
Rodinná dovolená Filitheyo Island Resort cccc S, P, A 1 2–12 let 227
Rodinná dovolená Fun Island ccc PP 1 2–12 let 241
Rodinná dovolená Holiday Island cccc P, PP, A 1 2–12 let 236
Pro páry Hurawalhi Island Resort ccccc S, P, A 216
Rodinná dovolená JA Manafaru ccccc S, P, A 2 2–12 let 202
Pro páry Komandoo Island Resort cccc PP, A 219
Rodinná dovolená Kuredu Island Resort cccc PP, A 1 2–14 let 230
Rodinná dovolená Lily Beach ccccc A 1 2–12 let 210
Rodinná dovolená LUX South Ari Atoll cccc S, P, A 1 2–18 let 212
Rodinná dovolená LUX North Male Atoll cccc S, P, A 1 2–18 let 206
Rodinná dovolená Meeru Island Resort cccc PP, A 1 2–14 let 232
Rodinná dovolená Palm Beach Resort Spa Maldives cccc A 2 2–12 let 226
Rodinná dovolená Paradise Island Resort & Spa cccc P, PP, A 1 2–12 let 224
Rodinná dovolená Royal Island Resort & Spa ccccd P, PP, A 1 2–12 let 222
Rodinná dovolená Sun Island Resort & Spa cccc P, PP, A 1 2–12 let 234
Rodinná dovolená Vilamendhoo Island Resort cccc PP, A 1 2–14 let 228
Rodinná dovolená VOI Mayafushi Resort cccc PP, A 1 2–12 let 240

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, 

hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené;  sleva pro novomanžele
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Srí Lanka

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Amethyst Resort ccc S, P, A 1 2–12 let 271
Pro páry Anantara Peace Heaven Tangalle Resort ccccc S, P 1 2–12 let 252
Rodinná dovolená Cinnamon Bey ccccd S, P, A 1 2–12 let 256
Rodinná dovolená Centara Ceysands Resort & Spa cccc S, P, A 1 2–12 let 257
Rodinná dovolená Club Koggala Village ccd S, P, A 1 2–12 let 266
Rodinná dovolená Heritance Ahungalla ccccc S, P, A 1 2–12 let 254
Rodinná dovolená Hikka Tranz by Cinnamon cccc S, P, A 1 2–12 let 259
Rodinná dovolená Chaaya Blu cccd S, P, A 1 2–12 let 270
Rodinná dovolená Koggala Beach ccc S, P, A 1 2–12 let 264
Rodinná dovolená Long Beach Resort & Spa ccc S, P, A 1 2–12 let 261
Rodinná dovolená Maalu Maalu cccc S, P 2 2–12 let 269
Rodinná dovolená Mermaid Hotel & Club ccc S, P, A 1 2–12 let 265
Rodinná dovolená Nilaveli Beach ccc S, P 1 2–12 let 271
Rodinná dovolená Pandanus Resort cccc S, P, A 1 2–12 let 258
Rodinná dovolená RIU Sri Lanka ccccc A 1 2–12 let 255
Rodinná dovolená Royal Palms Beach cccc S, P, A 1 2–12 let 260
Platinum Shangri-La´s Hambantota ccccc S, P 1 2–12 let 250
Rodinná dovolená Tangerine Beach Hotel ccc S, P, A 1 2–12 let 262
Rodinná dovolená The Palms ccc S, P, A 1 2–12 let 263
Rodinná dovolená Uga Bay ccccd S, P 1 2–12 let 268

Indie

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Aldeia Santa Rita ccc A 1 2–12 let 293
Rodinná dovolená Alila Diwa Goa ccccc S, P, PP, A 2 2–12 let 282
Rodinná dovolená Baywatch Resort cccd S, P, PP, A 2 2–12 let 283
Rodinná dovolená Heritage Village Club cccc A 1 2–12 let 284
Rodinná dovolená Hyatt Place Goa Candollim cccc S 1 2–12 let 289
Rodinná dovolená Novotel Goa Resort & Spa cccc S, P, PP 1 2–12 let 287
Rodinná dovolená Park Hyatt Goa Resort & Spa ccccc S 2 2–12 let 279
Rodinná dovolená Santiago Beach Resort ccc A 1 2–12 let 292
Rodinná dovolená Terra Paraiso ccc S, P, PP 2 2–12 let 294
Pro mladé The Acacia Hotel and Spa cccc S, P, PP 1 2–12 let 290
Platinum The Leela ccccc S 1 2–12 let 280
Rodinná dovolená The O Resort & Spa cccc S,P,PP 1 2–12 let 288
Rodinná dovolená Whispering Palms Beach Resort cccc A 1 2–12 let 291

Thajsko

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Bangkok

Rodinná dovolená Rembrandt Hotel Bangkok cccc S 1 2–12 let na telefonu 305
Pro mladé Royal Benja cccd S 1 2–12 let na telefonu 306
Pattaya

Pro mladé Green Park Resort ccc S, P 1 2–12 let 315
Pro mladé Ibis Pattaya ccc S, P 1 2–12 let 320
Rodinná dovolená Jomtien Palm Beach cccc S, P 1 2–12 let 314
Pro mladé Loma Resort & Spa ccc S, P 1 2–12 let 316
Rodinná dovolená Pinnacle Grand Jomtien Resort & Spa cccd S, P 1 2–12 let 318
Rodinná dovolená Ravindra Beach Resort & Spa cccc S, P 1 2–12 let 312
Rodinná dovolená Royal Cliff Beach Terrace ccccc S, P 1 2–12 let 308
Rodinná dovolená Royal Cliff Beach ccccd S, P 1 2–12 let 309
Pro mladé Sea Breeze ccc S, P 1 2–12 let 319
Rodinná dovolená Sea Sand Sun Resort & Villas ccccd S, P 1 2–12 let 310
Pro páry Sunset Park Resort & Spa cccc S, P 1 2–12 let 313
Pro mladé Susnshine Resort & Residence ccc S, P 1 2–12 let 317
Koh Chang

Pro páry Aiyapura cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 323
Rodinná dovolená Centara Koh Chang Tropicana Resort cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 322

ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování, P – polopenze, EP – escape package, 

PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive, G – gourmet bliss.
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Vietnam

Thajsko

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Alma Oasis cccc S 1 2–12 let 378
Rodinná dovolená Blue Ocean cccd S 1 2–12 let 385
Pro páry Boutique Hoi An Resort cccc S 1 2–12 let 371
Rodinná dovolená Furama Resort Danang ccccc S, P 1 2–12 let 370
Rodinná dovolená Ho Tram Beach Resort cccc S 1 2–12 let 381
Rodinná dovolená Ocean Star cccd S 1 2–12 let 384
Rodinná dovolená Palm Garden Resort cccc S 1 2–12 let 372
Rodinná dovolená Pandanus Beach cccc A 1 2–12 let 376
Rodinná dovolená Phu Hai Resort cccc S 1 2–12 let 377
Platinum Princess d´Annam Resort & Spa ccccc S, P 1 2–12 let 374
Rodinná dovolená Saigon Muine Resort cccc S 1 2–12 let 379
Pro páry Seahorse Resort & Spa cccc S 1 2–12 let 380
Rodinná dovolená Sunny Beach Resort cccc S 1 2–12 let 382
Rodinná dovolená Victoria Phan Thiet cccd S 1 2–12 let 383

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Emerald Cove cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 321
Rodinná dovolená Kacha Resort & Spa Koh Chang ccc S, P 1 2–12 let na telefonu 324
Samui

Rodinná dovolená Ayodhya Villas & Spa ccc S, P 3 2–12 let 340
Rodinná dovolená Baan Samui Resort cccd S, P 1 2–12 let 339
Rodinná dovolená Bandara Resort & Spa cccc S, P 1 2–12 let 335
Pro páry Dara Samui Beach Resort & Spa Villas ccccd S, P 1 2–12 let 338
Rodinná dovolená Chaweng Cove Beach Resort ccc S, P 1 2–12 let 342
Pro mladé Chaweng Regent Beach Resort cccc S, P 1 2–12 let 337
Rodinná dovolená Ibis Samui Bophut ccc S, P 2 2–12 let 341
Rodinná dovolená Melati Beach Resort & Spa ccccc S, P 2 2–12 let 330
Rodinná dovolená Peace Resort cccc S,P 1 2–12 let 334
Platinium Renaissance Koh Samui Resort & Spa ccccc S, P 1 2–12 let 328
Rodinná dovolená Samui Buri Beach Resort ccccd S, P 2 2–12 let 331
Rodinná dovolená Samui Resotel Beach Resort cccc S, P 1 2–12 let 332
Rodinná dovolená Samui Palm Beach Resort cccc S, P 1 2–12 let 336
Platinium Santiburi Beach Resort & Spa ccccc S, P 2 2–15 let 326
Pro páry Saree Samui cccc S, P 1 2–12 let 333
Khaolak

Rodinná dovolená Khao Lak Merlin cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 346
Rodinná dovolená Khaolak Laguna Resort cccc S, P, A 1 2–12 let na telefonu 345
Rodinná dovolená Haadson Resort ccc S, P 1 2–12 let na telefonu 347
Pro páry Sensimar Khaolak Beachfront Resort cccc S, P 1 na telefonu 344
Phan Nga

Rodinná dovolená Le Coral Hideaway ccccc S, P 1 2–12 let na telefonu 348
Phuket

Pro mladé Ibis Kata ccc S, P 1 2–12 let na telefonu 357
Pro mladé Ibis Phuket Patong ccc S, P 1 2–12 let na telefonu 356
Pro mladé Kalim ccc S, P 1 2–12 let na telefonu 355
Pro páry Kamala Beach Resort cccc S, P 1 na telefonu 350
Pro mladé Sugar Marina Resort Fashion Kata Beach cccd S, P 1 2–12 let na telefonu 354
Rodinná dovolená Sunwing Resort Kamala Beach cccc S, P 1 2–17 let na telefonu 352
Krabi

Rodinná dovolená Sofi tel Krabi Phokkethra Golf & Spa Resort ccccc S, P 1 2–12 let na telefonu 358
Rodinná dovolená Krabi Thai Village Resort cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 359
Rodinná dovolená Krabi Cha-Da Resort ccc S, P 1 2–12 let na telefonu 360
Lanta

Rodinná dovolená Lanta Cha-Da Beach Resort & Spa cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 361
Phi Phi

Rodinná dovolená Holiday Inn Resort cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 363
Rodinná dovolená Phi Phi Island Village Beach Resort cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 362

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, 

hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené;  sleva pro novomanžele
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Indonésie

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Alam Kulkul Boutique Resort cccc S, P 1 2–12 let 401
Rodinná dovolená Bali Tropic Resort cccd A 1 2–12 let 404
Rodinná dovolená Diwangkara ccc S, P 1 2–12 let 406
Rodinná dovolená Grand Nikko Bali Resort & Spa ccccc S, P 2 2–12 let 395
Rodinná dovolená Griya Santrian Resort & Villas cccc S, P, PP 1 2–12 let 403
Pro páry Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc S, P, A 1 2–12 let 398
Rodinná dovolená Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc S, P, A 1 2–12 let 394
Rodinná dovolená Mercure Resort Sanur cccc S, P 1 2–16 let 402
Rodinná dovolená Novotel Lombok cccc S, P 1 2–12 let 410
Rodinná dovolená Nusa Dua Beach Hotel & Spa ccccc S, P, PP 1 2–12 let 396
Rodinná dovolená Parigata Resort & Spa ccc S, P 1 2–12 let 408
Rodinná dovolená Patra Jasa Bali Resort & Villas ccccc S, P 2 2–12 let 399
Rodinná dovolená Puri Bambu ccc S, P 1 2–10 let 407
Pro páry Puri Mas Resort & Spa cccc S, P 1 na telefonu 412
Rodinná dovolená Qunci Villas cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 411
Rodinná dovolená Radisson Bali Tanjung Benoa cccc S, P 1 2–12 let 400
Pro páry Seri Resort Gili Meno ccc S, P 1 2–12 let 414
Rodinná dovolená Sol Beach House Benoa cccc A 2 2–12 let na telefonu 397
Rodinná dovolená Swiss Belhotel Watu Jimbar ccc S, P, PP 2 2–12 let 405
Rodinná dovolená Villa Grasia ccc S, P 1 2–12 let na telefonu 415

Kambodža

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Pro mladé Knai Bang Chatt cccc S 1 2–12 let 468
Rodinná dovolená Moon Julie cccd S 1 2–12 let 465
Rodinná dovolená OC Boutigue ccc S 1 2–12 let 467
Pro mladé Samanea Beach Resort cccc S 1 2–12 let 469
Rodinná dovolená Sokha Beach Resort & Spa cccc S 1 2–12 let 464
Rodinná dovolená The Indepence cccc S 1 2–12 let 466

ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování, P – polopenze, EP – escape package, 

PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive, G – gourmet bliss.

Filipíny

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Rodinná dovolená Amorita Resort ccccc S, P, PP 1 2–12 let 428
Rodinná dovolená Amun Ini Beach Resort & Spa cccc S, P, PP 1 2–12 let 436
Pro mladé Astoria Boracay cccc S, P, PP 1 2–12 let 444
Rodinná dovolená Bellevue Resort Panglao ccccc S, P, PP 2 2–12 let 432
Rodinná dovolená Bluewater Maribago Beach Resort cccc S, P, PP 1 2–12 let 442
Rodinná dovolená Bluewater Panglo Beach Resort cccc S, P, PP 1 2–12 let 438
Rodinná dovolená Bohol Beach Club ccc S, P, PP 1 2–12 let 434
Rodinná dovolená Costabella Tropical Beach Resort ccc S, P, PP 2 2–12 let 452
Wellness Crimson Resort & Spa ccccc S, P, PP 1 2–12 let 430
Rodinná dovolená El Nido Resorts Lagen Island cccc S, P, PP 1 2–12 let 448
Platinium El Nido Resorts Pangulasian Island cccc S, P, PP 1 2–12 let 446
Rodinná dovolená Mithi Resort & Spa ccc S 2 2–12 let 454
Rodinná dovolená South Palms Resort Panglao cccc S, P, PP 1 2–12 let 440
Platinium Sumilon Bluewater Island Resort cccc S, P, PP 1 2–12 let 450
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Mauricius a Kapské město 12/9 příroda, pobyt u moře čeština/angličtina 21

Mauricius

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Plavba Z Mauricia na Seychely, Madagascar a Reunion 18/16 příroda, pobyt u moře angličtina 78

Seychelly

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Fly&Drive Malý okruh Fly&Drive 10/7 příroda, pobyt u moře angličtina 118
Kombinace Mayotte a Mauricius 12/8 příroda, pobyt u moře angličtina/čeština 121
Fly&Drive Miniokruh Fly&Drive 6/3 příroda, pobyt u moře angličtina 118
Fly&Drive Réunionem od západu na východ Fly & Drive 12/10 příroda, pobyt u moře angličtina 119
Kombinace Réunion a Mauricius 11/8 příroda, pobyt u moře angličtina/čeština 120
Kombinace Rodrigues a Mauricius 11/8 příroda, pobyt u moře angličtina/čeština 122

Réunion

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Dubaj s pobytem na Zanzibaru 15/13 města, kultura a moře angličtina/ čeština 138
Kombinace Národní parky Tanzanie s pobytem na Zanzibaru 13/10 moře a příroda angličtina 136
Kombinace Třídenní Selous safari a pobyt na Zanzibaru 9/7 moře a příroda čeština/angličtina 134

Zanzibar

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Národní parky Amboseli, Tsavo West a pobyt u moře 11/9 příroda, pobyt u moře angličtina 170
Kombinace Národní parky Keni + pobyt u moře 14/12 příroda, pobyt u moře angličtina 168

Keňa

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy 12/10 města, kultura a moře čeština 198
Kombinace Srí Lanka + Maledivy 11/9 moře a příroda čeština 200

Maledivy

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Okruh Duše Srí Lanky 12/9 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 245
Okruh Malý okruh Srí Lankou 12/9 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 244
Okruh To nejlepší ze Srí Lanky 12/9 kultura, příroda, pobyt u moře čeština 246

Srí Lanka

Přehled okruhů a kombinací

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, 

hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené;  vhodné pro novomanžele
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Koh Samui 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 299
Kombinace Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Pattaya 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 298
Kombinace Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Phi Phi 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 300

Thajsko

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Okruh Bali – ostrov úsměvů 14/11 kultura, příroda ,pobyt u moře čeština 388
Kombinace Okruh Bali, Gili Meno a Lombok 12/9 příroda, pobyt u moře čeština 391
Kombinace Pobyt v Singapuru a Bali 13/10 kultura, příroda ,pobyt u moře čeština 390

Indonésie

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Bangkok – Město andělů a pobyt u moře v Kambodže 13/10 města, kultura a moře čeština/angličtina 462
Kombinace Krása starobylého Angkoru a relax na pláži 13/10 města, kultura a moře angličtina 459
Okruh Kulturní dědictví Kambodže 13/10 města, kultura a moře angličtina 460

Kambodža

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Okruh Krásy indické Keraly 12/10 města, kultura a moře čeština/angličtina 276
Okruh Památky zlatého trojúhelníku a Goa 12/10 města, kultura a moře čeština/angličtina 274

Indie

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Okruh Miniokruh jižní Vietnam 12/10 kultura, příroda, pobyt u moře angličtina 366
Okruh Vietnamem od severu k jihu 12/10 kultura, příroda, pobyt u moře angličtina 367

Vietnam

ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování, P – polopenze, PP – plná penze, 

PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Krásy Jižních Filipín 10/8 moře a příroda čeština/angličtina 418
Kombinace Ostrovy Cebu, Bohol a pobyt u moře 10/8 moře a příroda čeština/angličtina 420
Kombinace Poslední ráj – Palawan 10/8 moře a příroda angličtina 422

Filipíny
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ORIENTAČNÍ POPIS ZÁKLADNÍCH DRUHŮ UBYTOVÁNÍ

Popis se liší dle specifi k jednotlivých destinací a ubytovacích zařízení, viz popis každého ubytovacího zařízení v obrazové části katalogu.

Vysvětlivky

AP apartmá
AP1 apartmá s 1 ložnicí
AP2 apartmá se 2 ložnicemi
APLF apartmá v přízemí
APP apartmá promo
APROY apartmá royal
APS apartmá superior
APSS apartmá směrem k moři
APSV apartmá s výhledem na moře
APSVS apartmá superior s výhledem na moře
BG bungalov
BB plážový bungalov standard
BBS plážový bungalov superior
BBSTX plážový bungalov deluxe 
BGBF bungalov u pláže
BGGV bungalov s výhledem do zahrady
BGGVS bungalov superior s výhledem do zahrady
BGGVX bungalov deluxe s výhledem do zahrady
BGP bungalov promo
BGS bungalov superior
BGSVPP bungalov s výhledem na moře a privátním bazénem
BGSV bungalov s výhledem na moře
BGSVS bungalov superior s výhledem na moře
BGSVX bungalov deluxe s výhledem na moře
BGSVSP bungalov s výhledem na moře  a sdíleným bazénem
BGX bungalov de luxe
BGWR vodní bungalov
BGWRS vodní bungalov superior
BSSPV vila na pláži sunrise s privátním bazénem
BV vila na pláži
BVJ vila na pláži jacuzzi
BVSNR vila na pláži sunrise 
BVSUN vila na pláži sunset 
DLSX dvoulůžkový pokoj superior deluxe
DR dvoulůžkový pokoj
DRB dvoulůžkový pokoj v bungalovu
DRBCB dvoulůžkový pokoj bay club u pláže
DRBF dvoulůžkový pokoj u pláže
DRBJ dvoulůžkový pokoj s výhledem na Burj Khalifu
DRBV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zálivu
DRC dvoulůžkový pokoj se spojovacími dveřmi
DRCAB dvoulůžkový pokoj cabana
DRCR dvoulůžkový pokoj s výhledem na zátoku (creek)
DRCLA dvoulůžkový pokoj klasik
DRCO dvoulůžkový pokoj coral
DRCOV dvoulůžkový pokoj covet
DRCV dvoulůžkový pokoj s výhledem na město
DRCVI dvoulůžkový pokoj s výhledem na město
DRDBA dvoulůžkový pokoj deluxe s přístupem na pláž
DRDLB dvoulůžkový pokoj deluxe s balkónem
DRDLG dvoulůžkový pokoj s terasou v přízemí
DRDLT dvoulůžkový pokoj deluxe s terasou
DRDOC dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na moře
DRDTV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zeleně
DRE dvoulůžkový pokoj executive
DREX dvoulůžkový pokoj executive deluxe
DRHIL dvoulůžkový pokoj hill view
DRF dvoulůžkový pokoj komfort
DRFV dvoulůžkový pokoj fairmont 
DRG dvoulůžkový pokoj duplex
DRGV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady
DRGVV dvoulůžkový pokoj ve vile s výhledem do zahrady
DRGVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem do zahrady
DRJ dvoulůžkový pokoj s jacuzzi
DRK dvoulůžkový pokoj klub
DRLF dvoulůžkový pokoj v přízemí
DRLG dvoulůžkový pokoj laguna
DRLGP dvoulůžkový pokoj laguna premier
DRLGS dvoulůžkový pokoj laguna superior
DRLV dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem  na moře
DRLVX dvoulůžkový pokoj de luxe s bočním výhledem na moře
DRLOV dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem na moře
DRLPW dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem na palmový ostrov
DRLU dvoulůžkový pokoj luxury
DRLDC dvoulůžkový pokoj luxury diamond club
DRLX dvoulůžkový pokoj luux
DRMB dvoulůžkový pokoj v hlavní budově
DRMV dvoulůžkový pokoj s výhledem na hory 
DRMVX dvoulůžkový pokoj s výhledem na hory deluxe
DROCT dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře chalet
DROPC dvoulůžkový pokoj s výhledm na moře chalet s malým bazénem

DRP dvoulůžkový pokoj promo
DRPCH dvoulůžkový pokoj premium chalet
DRPDC dvoulůžkový pokoj diamond club
DRPCO dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club výhled moře
DRPCX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club
DRPP dvoulůžkový pokoj s privátním bazénem
DRPSV dvoulůžkový pokoj promo s výhledem na moře
DRPV dvoulůžkový pokoj s výhledem na bazén
DRPVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na bazén
DRPRL dvoulůžkový pokoj privileged
DRR dvoulůžkový pokoj rodinný
DRS dvoulůžkový pokoj superior

DRSCD
dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem do zeleně 
a službou sun club

DRSCH dvoulůžkový pokoj standard chalet
DRSCX dvoulůžkový pokoj sun club deluxe
DRSF dvoulůžkový pokoj v první řadě u moře
DRSFF dvoulůžkový pokoj superior prvním patře
DRSFB dvoulůžkový pokoj v bungalovu  v první řadě u moře
DRSK dvoulůžkový pokoj klub superior
DRSLV dvoulůžkový pokoj level s výhledem na moře
DRSP dvoulůžkový pokoj se sdíleným bazénem
DRSRN dvoulůžkový pokoj standard renovovaný
DRSRT dvoulůžkový pokoj superior renovovaný
DRSTK dvoulůžkový pokoj standard s manželskou postelí

DRSTQ
dvoulůžkový pokoj standard se dvěma postelemi 
"queen size"

DRSVA
dvoulůžkový pokoj v části pro dospělé osoby 
s výhledem na moře

DRSVC dvoulůžkový pokoj covet s výhledem na moře
DRSVV dvoulůžkový pokoj ve vile s výhledem na moře
DROPS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře
DRPAC dvoulůžkový pokoj s přímým vstupem do bazénu

DRPCG
dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady a službou 
preferred club

DRSWC dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře klasik
DRPMS dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře premium
DRPS dvoulůžkový pokoj promo superior
DRPPO dvoulůžkový pokoj premium deluxe směr k moři
DRPCSSX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club strana k moři

DRPCV
dvoulůžkový pokoj s částečným výhledem na moře 
a službou preffered club

DRPRE dvoulůžkový pokoj premium
DRPRI dvoulůžkový pokoj privilege
DRPRX dvoulůžkový pokoj premium deluxe
DRREV dvoulůžkový pokoj s výhledem do resortu
DRSPR dvoulůžkový pokoj royal se sdíleným bazénem
DRSDG dvoulůžkový pokoj superior deluxe
DRSDS dvoulůžkový pokoj superior deluxe swim up
DRSPS dvoulůžkový pokoj superior se sdíleným bazénem
DRSS dvoulůžkový pokoj směrem k moři
DRSSS dvoulůžkový pokoj superior směrem k moři
DRSSX dvoulůžkový pokoj deluxe směrem k moři
DRSTI dvoulůžkový pokoj prestige
DRSTC dvoulůžkový pokoj club
DRSTF dvoulůžkový pokoj komfort

DRSWK
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře s manželskou 
postelí

DRSWQ
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře se dvěma 
postelemi "queen size"

DRPCM dvoulůžkový pokoj privileged komfort

DRPRD
dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem do zeleně 
a službou preferred club

DRPSD
dvoulůžkový pokoj deluxe s částečným výhledem 
na moře

DRPTD
dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem do zeleně 
a službou preferred club

DRPVX dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na bazén
DRPW dvoulůžkový pokoj s výhledem na palmový ostrov
DRSV dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře
DRSVB dvoulůžkový pokoj v bungalovu  s výhledem na moře
DRSVE dvoulůžkový pokoj executive s výhledem na moře
DRSVF dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře komfort
DRSVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře
DRSVT dvoulůžkový pokoj s balkonem s výhledem na moře

DRSVTX
dvoulůžkový pokoj s balkonem s výhledem na moře 
deluxe

DRSVX dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na moře
DRT dvoulůžkový pokoj s balkonem
DRTO dvoulůžkový pokoj tower
DRTVD dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na bazén

DRU dvoulůžkový pokoj premium
DRVW dvoulůžkový pokoj s výhledem
DRVWX dvoulůžkový pokoj s výhledem de luxe
DRX dvoulůžkový pokoj de luxe
DRXT dvoulůžkový pokoj de luxe s balkonem
DRTX dvoulůžkový pokoj deluxe pouze pro dospělé
CAICLA kajuta vnitřní classic
CAIPRE kajuta vnitřní premium
CAIBEL kajuta vnitřní bella
CAIFAN kajuta vnitřní fantastica
CAIWEL kajuta vnitřní wellness
CAOBEL kajuta vnější s oknem bella
CAOFAN kajuta vnější s oknem fantastica
CAOWEL kajuta vnější s oknem wellness
CABBEL kajuta vnější s balkonem bella
CABFAN kajuta vnější s balkonem fantastica
CABWEL kajuta vnější s balkonem wellness
CABAUB kajuta vnější s balkonem aurea
CHST chalet standard
CHPRE chalet premium
CHSTX chalet deluxe
FDG rodinný duplex výhled zahrada
FR rodinný pokoj
FR2 rodinný pokoj se 2 ložnicemi
FR2EX rodinný pokoj executive se 2 ložnicemi
FRA rodinný pokoj s klimatizací
FRB rodinný pokoj v bungalovu
FRC rodinný pokoj se spojovacími dveřmi
FRG rodinný pokoj duplex
FRGV rodinný pokoj s výhledem do zahrady
FRP rodinný pokoj promo
FRS rodinný pokoj superior
FRSS rodinný pokoj směrem k moři
FRSV rodinný pokoj s výhledem na moře
FRSVG rodinný pokoj duplex s výhledem na moře
FRSVS rodinný pokoj superior s výhledem na moře
FRX rodinný pokoj deluxe
JS junior suite
JSAPW junior suita allure s částečným výhledem na moře
JSATV junior suita allure s výhlede do zeleně
JSBF junior suita na pláži
JSBVI junior suita s výhledem na pláž
JSECJ junior suita elegance club
JSEX junior suita excellence club

JSEXG
junior suita s výhledem do zahrady a službou 
excellence club

JSEXS
junior suita s výhledem na moře a službou 
excellence club

JSC junior suite club
JSCCJ junior suite colonial club s jacuzzi
JSDCSV junior suite diamond club výhled moře
JSFOV junior suite frangipani s výhledem na moře
JSGV junior suite s výhledem do zahrady
JSJ junior suite s jacuzzi
JSJX junior suite de luxe s jacuzzi
JSLU junior suite luxury
JSLOV junior suite luxury výhled moře
JSLV junior suite boční výhled na moře
JSLU junior suite luxury

JSLVD
junior suite luxury s výhldem na moře a službou 
diamond club

JSPCE junior suite premium club 
JSPR junior suite privileged club
JSPRC junior suite preferred club s výhledem na bazén
JSPRI junior suite privileged 
JSPRL junior suite privileged deluxe
JSPV junior suite s výhledem na bazén
JSROY junior suite royal
JSPC junior suite preferred club

JSPCT
junior suite deluxe s výhledem do zeleně a službou 
preferred club

JSPSV junior suite s částečným výhledem na moře
JSPTV junior suite preferred club s výhledem do zeleně
JSPV junior suite výhled bazén
JSRI junior suita riviera
JSSSA junior suita allure 
JSSDE junior suite deluxe green
JSSDL junior suite deluxe blue
JSSS junior suite částečný směr moře
JSSV junior suite s výhledem na moře
JSSTE junior suite executive

JSSTJ junior suite s jacuzzi
JSSVJ junior suite částečný směr moře s jacuzzi
JSSVX junior suite deluxe s výhledem na moře
JSTLU junior suite luxury pouze pro dospělé
JSTRO junior suite tropical
JSTRV junior suite s výhledem do tropické zeleně
JSX junior suite de luxe

JSXPV
junior suite s výhledelm na bazém a službou 
xhale club

JSOPL junior suite s club premium s výhledem na moře
JSPVX junior suite výhled bazén xhale club
JSPRS juniorsuita prestige
PABF pavilion na pláži
PV vila s bazénem
PVGV vila s bazénem výhled do zahrady 
PVFAM rodinná vila s bazénem
PVST vila s privátním bazénem
PVSTX deluxe vila s privátním bazénem
PVSUI vila suite s bazénem
SR jednolůžkový pokoj
ST studio
STP studio promo
STS studio superior
STSV studio výhled moře
SU suite
SU1 suite s 1 oddělenou ložnicí
SUDTV suite deluxe s výhledem do zeleně
SUAUB kajuta apartma s balkonem aurea
SUBF suite u pláže
SUCAD suite caribbean diamond
SUFAM suite rodinná
SUMCJ suite mirage club
SUEME suite emerald
SUEX suite executive
SUF suite family
SUGLD suite gold
SUHRC suite Hard rock caribbean
SULVX suite de luxe s bočním výhledem na moře
SULX suite luux
SUN suite senior
SUP suite promo
SUPAC suite s přímým vstupem do bazénu
SUPCT suite s výhledem do zeleně a službou preferred club
SUPP suite s privatním bazénem
SUPPP suite prestige s privátním bazénem
SUPRE suite premium
SUPRD suite výhled zahrada preferred club
SUPPSF suite v první řadě u moře s privatním bazénem
SUR rodinná suite
SUSIL silver suite
SUSTG jednoložnicová duplex suite
SUSV suite s výhledem na moře
SUSVF rodinná suite s výhledem na moře
SUSVG suite duplex s výhledem na moře
SUSVN suite senior s výhledem na moře
SUSVS suite superior s výhledem na moře
SUTRO suite výhled zahrada
SUX suite de luxe
TR třílůžkový pokoj
TRSV třílůžkový pokoj s výhledem na moře
VI vila
VIGV vila s výhledem do zahrady
VILU vila luxury
VIBF vila beach front
VIBV vila s bazénem a výhledem na záliv
VIDCH vila de charme
VIFASUN rodinná sunset vila
VIGV vila výhled zahrada
VIOSN sunrise vila nad vodou
VIOCS sunset vila nad vodou
VIPP vila s privátním bazénem
VIPWP vila s výhledem na bazén v přízemí
VIPWV vila s výhledem na bazén ve vyšším patře
VIS vila superior
VISBC vila s výhledem na moře a vstupem na pláž v přízemí
VISPF vila s výhledem na moře ve vyšším patře
VISV vila s výhledem na moře
VIX vila de luxe
VJWR jacuzzi vodní vila
WV vila nad vodou
WVPP vila nad vodou s privátním bazénem

Zkratky označení nabízených typů pokojů

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo jedním velkým 

lůžkem pro 2 osoby (manželská postel), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se třemi oddělenými lůžky nebo jedním 

velkým lůžkem pro 2 osoby (manželská postel) a další oddělenou 

postelí (přistýlkou), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj s jedním lůžkem nebo i 2 lůžky 

obsazený pouze 1 osobou, s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

PROMO POKOJE Nabídka je kapacitně omezena. Tyto 

pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze. 

RODINNÝ POKOJ Jedná se o větší dvoulůžkový pokoj, ve kterém 

je možné ubytovat nejméně 2 dospělé osoby a 2 děti.

APARTMÁ (AP/AP1) Jedná se o 2 samostatné místnosti (1 ložnici + 

1 obývací místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, 

elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, 

počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, 

většinou se jedná o 2 pevná lůžka a přistýlku nebo rozkládací gauč.

APARTMÁ (AP2) Jedná se o 3 samostatné místnosti (2 ložnice + 1 obývací 

místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým 

nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, počet lůžek 

odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, většinou se jedná 

o 2 pevná lůžka, ostatní místa jsou tvořena přistýlkou nebo rozkládacím gaučem.

STUDIO Jedná se o samostatnou místnost nejméně s 2 lůžky a s kuchyňským koutem 

vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou.

SUITE Hotelový typ apartmá bez kuchyňského koutu 

s možností využití veškerého hotelového servisu.

BUNGALOV/VILA Ubytovací jednotka/jednotky, která tvoří samostatný stavební celek.
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1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy 
o zájezdu uzavřené mezi CKF a zákazníkem. Uzavřením smlouvy o zájezdu 
zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami pro cestující. 
Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek pro cestující, jsou 
také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na 
www.fi scher.cz/online/cz/informace/informace/Podminky-pro-cestujici.htm, 
ve vybraných případech vám budou předány v pobočce. 

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu 
(přihlášky) potvrzené ze strany CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy 
o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření písemné potvrzení o zájezdu. 
Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmí-
nek a ve lhůtách stanovených níže. Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF 
zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník se zavazuje, že zaplatí 
smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabídek, 
v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem. 

3. CENY ZÁJEZDU
Souhrnná cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování 
podle vlastního výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu 
zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní 
taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby dele-
gáta) a palivové příplatky. 
Souhrnná cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní 
poplatky u plaveb, volitelné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní 
výlety, pronájem auta apod.) a manipulační poplatek za dítě do 2 let. Jednotlivé 
destinace mají právo zavést povinnost úhrady pobytové taxy. Pobytová taxa 
není proto kalkulována v cenách zájezdu a její případná úhrada bude prová-
děna v místě pobytu dle pokynů místních samospráv. U některých destinací 
se při zpátečním letu platí místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout 
do ceny. Aktuální Informace obdrží zákazník v pokynech před odletem.

ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu 
a lůžko a stravu během pobytu. Cena je stanovena dle podmínek dopravce 
a hotelu. 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. Do dne návratu z desti-
nace nesmí dítě dovršit 12 let. Toto pravidlo platí i ostatních dětských slev. 
U některých ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně, 
bližší informace najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. 
V případě, že nezletilé děti necestují společně se svými rodiči, je objednatel 
zájezdu povinen zajistit pro tyto děti písemný souhlas rodičů s vycestováním, 
a to v jazyce anglickém.

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 o zájezdu do 31. 8. 2017
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 9. 2017 
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2017 
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 11. 2017 
U zájezdů vlastní dopravou je záloha 30 % ceny zájezdu. 
Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu 
musí být uhrazena nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření 
smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 60 dnů před zahájením zájezdu je zákaz-
ník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy o zájezdu. 

Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou 
splatné ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer 
Exotika Plus, Fischer Light a Fischer Medical při uzavření smlouvy o zájezdu 
je cena pojištění zahrnuta do konečné ceny zájezdu a její úhrada je splatná 
ihned, a to v plné výši. Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje 
za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený 
u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, 
případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je opráv-
něn 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 uvedeno v bodech 6 a 7. Předpokladem 
pro zajištění zájezdů nebo služeb, které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, 
je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení zálohy v požadované výši. Mož-
nost zajištění požadovaného ubytování podléhá potvrzení ze strany CKF. CKF 
je povinna zákazníkovi sdělit, zda došlo k potvrzení požadovaného ubytování 
nejpozději do pěti pracovních dní od vyžádání. Smluvní strany tímto výslovně 
souhlasí s tím, že v případě nepotvrzení možnosti ubytování ze strany hotelu 
se takováto smlouva od počátku ruší.
V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo 
jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF 
v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací a poukaz 
nelze proplatit v penězích, není-li stanoveno jinak. Poukazy Sodexho Pass 
a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 % z konečné ceny zájezdu, maximálně 
však do výše 20 000 Kč/zájezd. Bonifi kované poukazy, Slevy a bonusy nelze 
kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy (není-li uvedeno 
jinak). 
Důležité upozornění: v případě platby zálohy či doplatku platební kartou bude 
připočten poplatek ve výši 0,5 % z placené částky. Doporučujeme proto 
využívat platby bankovním převodem na bankovní účty uvedené v smlouvě 
o zájezdu. 

5.  NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE FIS-
CHER, A. S.

Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 
30. 5. 2017. CKF disponuje mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotli-
vých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních zdrojů a na základě vyso-
kých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny 
oproti stavu k 30. 5. 2017. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit 
cenu zájezdu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud písemné oznámení o zvý-
šení ceny odešle zákazníkovi nejpozději do 21 dní před zahájením zájezdu 
na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není  uvedena, 
tak dopisem zaslaným na adresu bydliště uvedeného v smlouvě o zájezdu, 
v případě, že dojde ke zvýšení 
a) ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, a/nebo 
b) plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a přístavních 
poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, a/nebo 
c) směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu v prů-
měru o více než 10%, pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením 
zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví způsob výpočtu zvýšení ceny. 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn 
při splnění podmínek dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit 
cenu leteckého zajedu, zvýší-li se cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, 
takto:1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 1. 11. 2016 nebo 
později. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa 
typu Brent 50 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 vypočtena tak, 
že každé započaté procento nárůstu ceny nad úroveň 55 USD/barel bude 
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vynásobeno 1a) částkou 15 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom 
směru nepřesáhne 3,5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/
oblasti realizace zájezdu) 
1b) částkou 25 Kč u leteckých zájezdů, kde doba letu v jednom směru pře-
sáhne 3,5 hodin (počítá se přímý let z místa odletu do místa/oblasti realizace 
zájezdu) Informace o délce letů do jednotlivých destinací je možné získat 
na pobočkách CKF 
Ad b) Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnost-
ních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF opráv-
něn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpovídající zvýšené platbě 
na osobu. 
Ad c) Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny 
zájezdu v průměru o více než 10 %, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu 
zájezdu o částku odpovídající procentní výši změny kurzu služeb zaplace-
ných 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 cena 
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).

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 autorizova-
ného prodejce CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro 
výpočet stornopoplatků. Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž 
má být poskytnuta první služba. V případě odstoupení zákazníka od smlouvy 
o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši skutečných 
nákladů spojených se zrušením zájezdu. Nejméně však: 

do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os., 
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny, 
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30% z konečné ceny, 
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny, 
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny, 
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny. 

Zákazník, který podepsal s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také 
stornopoplatky, které vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze 
smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí shora uvedené obdobně. 
CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, 
resp. zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stor-
nopoplatky se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi 
účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení od smlouvy pro 
porušení povinnosti 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, Exotika Plus, Fis-
cher Lighta Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zakni-
hované 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 zákaz-
ník 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 stor-
nopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200 Kč/osoba, 2–1 den před 
nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny. 

e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu 
auta ekonomické třídy do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme storno-
poplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a minivanů účtu-
jeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek 
ve výši 3 000 Kč/pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu 
a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu. 
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případ-
ného manipulačního poplatku. 
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100% ceny. 
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu (vč. sportovního vyba-
vení): do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné 
ceny. 
ch) Stornovací poplatky za objednaný catering na letech Travel Service: 
do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny. 
i) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100% 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 součásti 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 last momentové nabídky nebo 
ostatních zvláštních nabídek. 
Při provedení změny jsou vždy účtované aktuální, plné ceny zájezdů bez mož-
nosti uplatnění slev last minute nebo jiných slev (nevztahuje se na změnu 
jména). Za uvedené změny jsou účtovány manipulační poplatky dle tarifů jed-
notlivých dodavatelů služeb cestovního ruchu, nejméně však poplatek ve výši 
1 000 Kč. 
a) Změna jména zákazníka – poplatky se účtují dle podmínek dopravce. 
Oznámeni objednatele zájezdu o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlá-
šení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou o zájezdu a že spl-
ňuje 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, t.j. 
CKF účtuje stornopoplatky dle bodů 6 a 7 těchto podmínek.
b) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůž-
kovém pokoji musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo 
za obsazení apartmá (bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy 
v ubytovací jednotce zůstávají po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1 dítě, 
hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. 
Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopoplatky dle bodů 6 a 7.
c) Změna 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.
d) Změna druhu dopravy, letecké společnosti, termínu, místa odletu nebo 
cílové destinace je posuzováno jako storno a nové přihlášení, tzn. že účtu-
jeme stornopoplatky dle bodů 6 a 7. Veškeré poplatky uvedené v bodech 
6, 7 a 8 účtujeme vždy za každou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu kni-
hování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny 
v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům uve-
deným v bodech 8a až 8d. Veškeré požadované změny jsou závislé na volných 
kapacitách jednotlivých letů a hotelů. 
e) Změna termínu nebo destinace před odletem je tato změna posuzo-
vána jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 
6 a 7 těchto podmínek. Změnu je možné provést pouze v rámci nabídky Exo-
tická dovolená 2017-2018, ze kterého byl zájezd původně zakoupený.
f) Změna hotelu před odletem je posuzována jako storno a nové přihlášení, 
tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek.

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 služeb změnit podmínky smlouvy, je povinna 
takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout mu 
změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny 
služeb, je CKF povinna v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákaz-
ník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy bude souhlasit, či zda 
od smlouvy odstoupí. 
i) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy 
od smlouvy neodstoupí, má se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna 
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smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl 
v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při porušení 
tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo 
od smlouvy o zájezdu odstoupit, čímž není dotčeno právo CKF na náhradu 
škody. Jestliže změna smlouvy vede ke snížení ceny zájezdu, je CKF povinna 
buď snížit doplatek konečné ceny zájezdu, pokud nebyl zákazníkem dosud 
uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zájezdu v případě, že zákazník již uhradil 
konečnou cenu zájezdu. 
ii) Jestliže zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy 
od smlouvy o zájezdu písemnou formou odstoupí, má právo požadovat, aby 
mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu poskytla jiný zájezd nejméně 
v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd 
nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu 
do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez 
zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu 
ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy 
o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se považují 
za platby podle nové smlouvy.

b) Změna sjednaných služeb v průběhu zájezdu 
Jestliže po zahájení zájezdu CKF neposkytne sjednané služby nebo jejich 
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 garan-
tována 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 prostřednic-
tvím 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 pro-
středkem, 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 případech (zejména v důsledku neod-
vratitelných 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 obrátit přímo na dotče-
ného leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejména dle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Zákaz-
ník je srozuměn s tím, že musí při plánování dopravních přípojů přihlížet 
k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká zákazníkovi nárok 
na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného 
(tj. stornopoplatků). Délka zájezdu je 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 případech, kdy je doprava organizována 
v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je 
srozuměn s tím, že let může částečně zasahovat do dne následujícího. 
Za časové posuny počátku a konce čerpání služeb stejně jako za služby 
nečerpané z titulu zpoždění  dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou 
fi nanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl 
dodržen; odpovědnost leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není 
dotčena (viz bod 13 Podmínek pro cestující). Pro účely vymezení termínu 
zájezdu se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké 
přepravy (tj. okamžik započetí 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 dopravou zákazníka zpět 
na místo odjezdu a případně vzniklou škodu. 
b) Z důvodu zrušení zájezdu 
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objek-
tivních důvodů nemůže dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména 
v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF zabránit ani při vyna-
ložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž 
je předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho 
zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden 
v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedo-
sažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi 
písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže 
CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, 
aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě 
odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabíd-
nout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu, je CKF 
povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela 
na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové 
smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se pova-
žují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již usku-
tečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uve-
dením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy 
o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení. 

11. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména: 
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpe-
čení a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě 
o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kon-
taktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v pří-
padě potřeby k zastižení. 
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám 
v podmínkách a obsahu cestovní smlouvy. 
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/
jízdenky); způsob předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při 
uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů 
před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka důležité údaje o všech 
skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvrzení 
o zájezdu, anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) 
se všemi požadovanými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se 
nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká odlet/ odjezd, nebo bude-li před 
započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení zaplacené ceny 
zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí 
pobytu i tranzitu (platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění 
apod., pokud je to vyžadováno). Příslušníci jiného státu než ČR jsou povinni 
se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských úřadů zemí, kam cestují, 
a potřebná víza si obstarat. 
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku 
na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou 
škodu, kterou způsobil. 

12. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě 
o zájezdu. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká 
zákazníkovi právo na reklamaci. Reklamaci musí zákazník uplatnit u CKF 
nebo u osoby, která uzavření smlouvy o zájezdu zprostředkovala, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení 
zájezdu. Zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu 
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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. Nastanou-li okolnosti, jejichž vzniku, průběhu a příp. následku 
nemohla CKF zabránit (vis major), nebo okolnosti, které jsou na straně zákaz-
níka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti nevyužije zaplacené služby, 
nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z ceny. 
S účinnosti od 01. 02. 2016 má zákazník právo na mimosoudní řešeni spotře-
bitelského sporu ze smlouvy o zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení 
mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká 
obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, 
který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své 
právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení 
jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. 
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení 
eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější informace 
o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese 
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

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 
nebo základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete 
na www.fi scher.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění 
přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti 
s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část 
zájezdu, kde CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy 
o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva 
vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojist-
nou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně 
výši uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poško-
zení zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost nepro-
dleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol 

o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání 
zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy 
o zájezdu týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto mezi-
národních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými 
právními předpisy EU a Montrealskou dohodou. 

14. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek sta-
novených zákonem č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvlášt-
ního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti 
o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fi scher.cz), informace 
je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců 
CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu 
nebo potvrzením o zájezdu.

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a ces-
tovních podmínkách odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době 
uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžádání“ a CKF si vyhrazuje právo 
na jejich změnu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním 
řádem CKF. Tyto Podmínky pro cestující se vztahují i na prodej charterových 
letenek, zejména s ohledem na stornopoplatky; ostatní ustanovení podmínek 
pro cestující se použijí přiměřeně. Nedílnou součástí Podmínek pro cestující 
jsou „Důležité informace“, které vysvětlují a zpřesňují některé údaje. Případné 
nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou 
součástí právního řádu ČR a jimiž je ČR vázána, jakož i závaznými právními 
předpisy EU. 
Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových stránek či dodatečných 
nabídek CKF není veřejní nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“ 
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode 
dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. 
Pokud dojde ke změně adresy zákazníka, je povinen toto oznámit písemně. 

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 6. 2017, tímto 
dnem pozbývají platnosti Podmínky pro cestující v původním znění. 

K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů 
nebo právnických osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb 
poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář 
FISCHER, a.s., (dále jen „cestovní kancelář“) tento reklamační řád.

ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvr-
zené služby. Cestovní kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informo-
vat o rozsahu a podmínkách poskytovaných služeb. 

ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskyt-
nutí služby a právo z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustano-
veními 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 proto-
kolu 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 smy-
slu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit 
reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě 
zájezdu (dále též „průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě. 
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písem-
nou formou anebo podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez 

zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od skončení zájezdu, 
jinak právo zákazníka zaniká. 

ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifi cké podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu 
z ceny zájezdu („kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v 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 reklamačního řádu se v tomto pří-
padě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku. Reklamační 
řád dále odkazuje na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Ces-
tovní kanceláře FISCHER, a.s. 
2. V případě vzniku vad defi novaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování 
(sekce I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů 
zájezdu defi novaných v sekci III – Různé, je zákazník povinen neprodleně kon-
taktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu. 
Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veškerou součinnost za účelem 
sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na fi nanční kompenzaci“. 
Pokud zákazník tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegá-
tovi vstup do ubytovací jednotky atd.), bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci 
nebude možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát není z objektivních 
příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb 
o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla být vada 
dostatečně určitě popsána. V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou 
fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, případně fotodokumentaci je zákazník 
povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv 
pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře. 
3. V případě vad defi novaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb 
delegáta (sekce IV.), je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta 

Reklamační řád



483

cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou vadu, případně budou 
vady prokazovány formou svědecké výpovědi. 
4. V případě vzniku vad defi novaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník 
povinen požádat pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo 
delegáta o písemné potvrzení vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu 
o vadě zakládající právo na fi nanční kompenzaci, pokud je v konkrétním pří-
padě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen 
požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto 
potvrzení by měla být vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je 
zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní kanceláře 
v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní 
kanceláře. 
5. Cestovní kancelář neodpovídá za škodu, jež byla způsobena zákazníkem 
či třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo se jedná 
o neodvratitelnou událost (vis major). 
6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpo-
vídá 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 podí-
lem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala. 
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne 
hodnotu 50 % z ceny zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), ces-
tovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný nárok na kompenzaci „radosti 
z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabulkou náhrady ztráty radosti 
z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, 
a.s. Pro účely výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letišt-
ních tax a dalších poplatků a palivového příplatku. Nezapočítává se pojištění 
a další fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...) 
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností 
za vyřízenou. 
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Ces-
tovní kancelář FISCHER, a.s., služby delegáta. Seznam těchto destinací nalez-
nete na webových stránkách cestovní kanceláře.

ČLÁNEK 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom pří-
padě je nejvhodnější zaslat reklamaci na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: 
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., Zákaznický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 
65/1702, 140 62 Praha 4 případně má právo uplatnit svou reklamaci osobně 
v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní prostřednictvím 
sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem. 
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro iden-
tifi kaci reklamovaných služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět 
reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných důkazů, a čeho se rekla-
mací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu, 
na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj 
sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být 
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 posky-
tování u průvodce, může průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže 
není na základě uplatněné reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákaz-
ník právo uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto reklamač-
ního řádu. 
ČLÁNEK 7
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských doprav-
ních cenin platí příslušné tarifní předpisy dopravních organizací. 

ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, 
zejména podávat informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, 
specifi kovat své požadavky co do jejich důvodu, podat upřesňující informace 
atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si 
tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla 
škoda. 

ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby 
nebo doplnění služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž 
v poskytnutí náhradní služby. 
Není-li to možné, poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté 
služby dle „tabulky“. 

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 infor-
mace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://web-
gate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 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 specifi ckých podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru 
pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky 
běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění 
specifi cká pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní 
správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si pečlivě prostudujte jak 
Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace. 

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými 
požadavky, které jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je 
povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro 
vycestování do příslušné destinace. Před vycestováním doporučujeme zákazní-
kům ověřit si pasové a vízové požadavky, dále formality související se vstupem 
a pobytem v destinaci na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní 
kancelář neodpovídá za problémy související s vypršením platnosti takovýchto 
dokladů. Občané ČR a SR potřebují ke vstupu do většiny exotických destinací 
pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Podmínkou pro 
vstup do Spojených arabských emirátů je platný cestovní doklad, který neobsa-
huje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. 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. 
Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlastním 
cestovním dokladem. Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, 
jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány. 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjed-
nat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a.s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer 
Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní kanceláře cestovní pojištění 
Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené pojiš-
tění nesjednáte, můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical. 
Podrobnosti o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. 
Nesjednáním pojištění Fischer Plus nebo Fischer Medical klient přebírá plnou 
odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením cestovního 
pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní kan-
celář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb. Součástí ceny zájezdu je 
pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře. 

Fischer Exotica Plus  990 Kč/osoba
Fischer Plus  690 Kč/osoba
Fischer Light  490 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50% (v den nastoupení zájezdu 
a během pobytu nesmí dítě dovršit 15 let).
Fischer Medical  300 Kč/osoba (včetně dětí)

LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odba-
vovány z terminálu 2. Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou pro-
vozovány renomovanými leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv 
běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost změny místa 
odletu, trasy letu (možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla 
a letového plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich 
elektronických cestovních dokladech. S platností od 1. 10. 2012 zasíláme infor-
mace 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 vstu-
penku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení 
se přesuňte k pasové kontrole, mějte připravenou palubní vstupenku a cestovní 
doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden na palubní 

vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstu-
pence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. 
Změny letových časů se mohou uskutečnit i krátkodobě (v některých případech 
i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. Je 
to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. 
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení 
těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, 
o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel Service, a.s. má každý ces-
tující zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 15 kg, 
pokud není v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován 
poplatek. V případě, že letí dva nebo více cestujících prokazatelně společně 
jako skupina (rodina, partneři) stejným letem, resp. stejnými lety, a odbavují se 
společně, umožňuje dopravce jejich zavazadla sdružovat (poolovat), tzn. jejich 
nároky na volnou váhu zavazadel se sečtou a zavazadla jsou odbavena spo-
lečně na jednoho cestujícího, přičemž musí být dodržen váhový limit na jed-
noho 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 pře-
kročit hmotnost 8 kg (platí pro lety společnosti Travel Service) a nezapočítává 
se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let ces-
tují charterovými lety za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo 
v letadle ani na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí 
podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, 
které lze klasifi kovat jako nebezpečné. Na letech společnosti Travel Service je 
zákaz přepravovat howerboardy, segwaye, Samsungy Galaxy Note 7 a jakékoli 
přehřívající se nebo poškozené baterie. Elektronické cigarety musí mít cestující 
vždy přímo u sebe, pokud možno s odstraněnou baterií.
 Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají 
pracovníci letištní správy právo na jejich zabavení a likvidaci. Veškeré podrob-
nosti 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. 
V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s platnou legislativou Evrop-
ské unie budou pracovníci bezpečnostní kontroly na letišti Václava Havla Praha 
od 15. 5. 2017 provádět detekční kontroly uvnitř vybraných zavazadel. Během 
tohoto procesu budou některá zavazadla otevřena a fyzicky zkontrolována 
na přítomnost stopových prvků po výbušninách. Postup má předejít naložení 
výbušných látek do nákladního prostoru letadla. Letiště Praha doporučuje ces-
tujícím, aby používali zabezpečení pomocí TSA zámků (jsou označeny červeným 
diamantem), zabalením do folie nebo standardním visacím zámkem, který je 
možné přeštípnout bez poškození zavazadla.

LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, 
služby delegáta) a palivové příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. 
Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba je uhradit za každou 
osobu. Výše poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti 
na měnovém kurzu a podmínkách letecké společnosti. Pobytové či odletové 
taxy, které se platí přímo v destinaci nelze zahrnout do celkové ceny zájezdu. 
Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady pobytové taxy. Poby-
tová taxa není proto kalkulována v cenách zájezdu a její případná úhrada bude 
prováděna v místě pobytu dle pokynů místních samospráv. Aktuální Informace 
obdrží zákazník v pokynech před odletem. 

VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z pře-
pravy nebo z celého zájezdu, pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich 
chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je pře-
prava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákaz-
níci, 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 zákaz-
níka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a.s., prosí 
o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovo-
lené a přepravy ostatních cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků spo-
lečnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy zákaz kouření 

Důležité informace
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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 8 kg (vč. schránky o rozměrech max. 
43x30x27 cm) lze přepravovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. 
Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizovaném zavazadlovém prostoru 
v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. Maxi-
mální 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 poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty 
převážet autobusy 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. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen 
k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se 
odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může 
uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak v denních nebo nočních hodi-
nách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat do dne 
následujícího. 

UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá 
a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní cha-
rakteristické 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 
kritérii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř. 
kritérii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné odvozovat 
ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. 
Vlastní klasifi kace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., vám 
pomůže při vašem výběru: 
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro 
nenáročné hosty 
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením 
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami 
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami 
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné 
hosty 
Klasifi kace Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., nemusí být totožná s ofi ciální 
klasifi kací ubytovacího zařízení na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu 
od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., je uvedena v popisu ofi ciální 
třída. 

Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu 
a při objednávání pobytu skupin je objednatel zájezdu povinen předat zástupci 
cestovní kanceláře ubytovací seznam všech cestujících osob, a to nejpozději 
při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech není 
během pobytu většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení 
nelze při nezajištění úklidu v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte 
si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, která vyhovuje vašim představám 
a fi nančním možnostem. 
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdán-
livě vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen 
na koruny je základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kte-
rému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni 
v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemu-
sejí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, 

tj. plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi 
vyplacena poměrná fi nanční náhrada. Klasifi kace hotelů do tříd se liší i mezi 
jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jedno-
duše 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 poža-
dovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou 
útratu, popř. způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás 
hotel požadovat zálohu v hotovosti. 
V řadě exotických destinací najdete na pokoji pro obsazenost 2+1, 2+2 nebo 
3+0 pouze dvě postele velikosti queen size (bez další přistýlky) nebo naopak 
jednu postel velikosti king size a pouze jednu přistýlku.

Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplat-
kem, jsou většinou velmi malé, často bez balkonu a nemusejí být zcela iden-
tické 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 při-
stýlkou. Přistýlkou může být například pohovka, rozkládací gauč, palanda, 
lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neod-
povídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. 
Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením 
a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normál-
ních hotelových postelí většinou přistýlky. 

Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám dopo-
ručujeme sdělit příslušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky 
může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé děti 
obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech vět-
šinou k dispozici. 

Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu 
do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den 
příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve 
po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží 
dát nově přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd 
či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě nočních 
letů a zaplacení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu 
do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat déle, prosíme 
vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo 
ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit zavazadla až do uby-
tování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení zava-
zadel, popř. na označených sběrných místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá 
žádnou odpovědnost. 

Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit 
na to, že splnění vašich přání záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemů-
žeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je přijmout jen nezávazně. Jižní 
destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných služeb 
a komunikace cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální. 

Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně 
postižené, popř. vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zaří-
zení v konkrétním případě, protože příslušné národní směrnice nemusí být 
v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím, při objednávce o tom, 
zda je požadované zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpovídají-
cím způsobem adaptované. Ubytovací kapacity v jižních zemích mají omezené 
služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou 
pouze v hotelech vyšší kategorie.
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Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V pří-
padě technické závady, jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření 
náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy 
k dispozici. 

Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují 
pravidelnou údržbu, mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské 
práce. Žádáme o vaše pochopení pro krátkodobá omezení s tímto spojená. 
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební činnost, na kterou 
nemá Cestovní kancelář FISCHER, a.s., vliv. Stavební činnost se neomezuje 
pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze 
dne na den, nebo je stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové 
případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi 
vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy. 

Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze 
vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití 
vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, které by se měly již ve vašem 
vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak 
v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si 
všimli výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům 
hotelu, kteří přijmou příslušná opatření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej 
na hmyz nebo elektrické zásuvky proti komárům. Nedoporučuje se 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 při-
způsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti 
a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a onemoc-
něním 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 nedo-
statečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme poradit se před 
začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné 
léky. Ve většině pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou 
vodu, která není vhodná k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je 
obvyklá odsolovaná voda, která má nepříjemnou charakteristickou pachuť, a to 
i po převaření, ale je zdravotně nezávadná. 
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytova-
cím zařízení. Nárok na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase 
ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se z uby-
tovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že pod-
mínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím 
zařízením. Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné 
a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termí-
nech 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 serví-
rovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů využí-
vajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může 
dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává kon-
tinentální 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 programu all inclusive v den odletu je závislé na době opuštění 
hotelu/odhlášení. V některých hotelech závisí poskytování programu all inclusive 
také na interních hotelových pravidlech. Ve většině hotelů je možné čerpání pro-
gramu all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých 
plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom 

řídí také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat 
další plnění, přičemž je nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě 
zvlášť. 
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit. 
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích 
služeb. Pokud byste si přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že při čas-
ném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu o mož-
nosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení 
potravin a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno 
domovním řádem a zejména u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými 
protesty personálu nebo majitele. Ve většině hotelů se klade důraz na společen-
ské oblečení během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé kalhoty. V hotelech 
vyšší třídy je někdy vyžadován u večeře společenský oděv. 
V destinaci Srí Lanka se při každém úplňku slaví tzv. Poya Day. V tento den je dle 
srílanských zákonů striktně zakázáno servírovat jakýkoliv alkohol. Tento zákaz se 
týká i hotelů, včetně programů all inclusive.

ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (ces-
tovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který 
je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli 
během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení krádeže 
na policii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech 
nehod okamžitě na našeho průvodce. Za hotovost i předměty, které nejsou pro 
pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. vysoce cenná technická zařízení, speci-
ální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, šperky, notebooky 
atd.), zásadně odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakou-
koliv odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individu-
ální 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/vypí-
nání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimati-
zace 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 modi-
fi kovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojo-
vého 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 zakou-
pit 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 někte-
rých zemích může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické 
energie. S tím pak samozřejmě souvisí i výpadek klimatizace. Ne v každé zemi 
je elektrické napětí shodné s napětím v ČR a ne ve všech destinacích lze použí-
vat elektrické zástrčky užívané v ČR. V některých zemích je tak nutné dokoupit 
adaptér pro zapojení  elektrických zařízení. Bližší informace doporučujeme si 
zjistit před odletem.

SERVIS A SLUŽBY
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskyto-
vaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy s menší 
zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou stranu často 
s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak i za telefo-
nování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody umístěné 
v hotelových zařízeních si pronajímají soukromí podnikatelé. Tvorbu cen tedy 
nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. Při poskytování internetu, WiFi může 
docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým výpadkům. 

SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici 
lehátka a slunečníky, popř. jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že 
lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají vždy kapacitě lůžek, a proto 
nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména v hlavní 
sezoně nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých mís-
tech v jednom zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných ranních 
hodinách. 
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PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační 
a představují vzdálenost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být 
delší. Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu, dle našich měřítek často 
hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou skoro všude 
ve veřejném vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. 
Zpravidla však obhospodařují oblasti pláže před hotelovými zařízeními příslušní 
ubytovatelé (lehátka, slunečníky, bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto 
oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr a mořské proudy mohou 
způsobit nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. Dále 
to může vést k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnutelné a nelze 
to z naší strany ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání 
v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte mořské proudy a počasí i příliv a odliv. 
Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek, pokud není uvedeno jinak. 

BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům 
s citlivou pokožkou 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 dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, při-
čemž rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhří-
vaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato 
skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek a slu-
nečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětr-
nostních podmínek. Zejména prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce 
je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům 
ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám 
nebo omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat 
jen po předchozí rezervaci, bližší informace získáte od našich 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 pro-
bíhá 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 kli-
matických podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě 
tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před použitím 
zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu na místě. 
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména 
nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy 
jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení i v tom, že 
v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava 
nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen při odpovídající 
poptávce, popř. dosažení minimálního počtu účastníků.

NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, 
které mohou působit hluk. Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení, 
a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostupnost mezi jednotlivými místnostmi 
v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní 
klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech 
a klubových zařízeních může na základě smluvně přislíbeného zábavného pro-
gramu docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí 
teprve večer a podle toho může trvat až do časných ranních hodin. Během doby 
před sezonou a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, 
sportovní nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. 
Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny. 

HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní 
hygienické předpisy jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu 
k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je v hote-
lech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány 
za oblíbené domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to někte-
rým 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 
naleznete také na serveru www.ockovani.com. 

PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní 
kanceláře FISCHER, a.s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační koktejl 
a pravidelné informační hodiny, jež se konají v každém hotelu 2x 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 dovo-
lené spokojeni. V destinacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý 
průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu průvodce z nej-
bližší 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 histo-
rických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských 
svátků nebo oslav v místě pobytu. 

VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku 
výletů v místě vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní 
kanceláře FISCHER, a.s., v destinaci. Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou 
provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy mluvícím průvodcem. 
Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu 
účastníků. Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat 
výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za 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 kreditní 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 se spoluúčastí. 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. přístaveb, adaptací nebo podobně, a proto se katalogové fotografi e mohou 
ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o služ-
bách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají informa-
cím 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. 



488

Česká republika

BEROUN 
K Havlíčkova 5, 266 01  Beroun;
tel.: 311 611 611; beroun@fi scher.cz

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

BŘECLAV 
K  Jana Palacha 113/20, 690 02  Břeclav;
tel.: 519 321 004, 777 045 330; breclav@fi scher.cz

ČESKÁ LÍPA 
K  Hrnčířská 859/84, 470 01  Česká Lípa; 
tel.: 487 823 903; ceska.lipa@fi scher.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OSTRAVA 
K Antonína Macka 122, 701 00  Ostrava;
tel.: 596 100 100; prodej.ostrava@fi scher.cz;
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fi scher.cz
K OC Futurum, Novinářská 6a, 702 00  Ostrava; 
tel.: 595 627 218, 731 427 076; 
ostrava.futurum@fi scher.cz
K Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4, 
702 00  Ostrava;
tel.: 596 617 323, 608 241 975; 
ostrava.karolina@fi scher.cz

OSTRAVA-TŘEBOVICE 
K OC Galerie Tesco, Sjízdná 5554/2, 
722 00  Ostrava-Třebovice;
tel.: 596 941 334, 731 427 073; 
ostrava.tesco@fi scher.cz

OSTRAVA-ZÁBŘEH 
K Avion Shopping Park, Rudná 3114/114, 
700 30  Ostrava-Zábřeh;
tel.: 596 729 713, 775 876 266; 
ostrava.avion@fi scher.cz

PARDUBICE 
K třída Míru 62, 530 02  Pardubice;
tel.: 466 611 006, 731 427 084; pardubice@fi scher.cz

PELHŘIMOV 
K Růžová 38, 393 01  Pelhřimov
tel.: +420 775 876 143; pelhrimov@fi scher.cz

PÍSEK 
K Havlíčkovo náměstí 95, 397 01  Písek;
tel.: 737 587 857, 382 224 120; pisek@fi scher.cz

PLZEŇ 
K Americká 46, 301 15  Plzeň;
tel.: 377 236 538, 777 752 613; plzen@fi scher.cz
K OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00,  Plzeň-Černice
tel. : 778 770 58-9, 378 770 058–59; 
plzen.olympia@fi scher.cz

PRAHA 1 
K Národní třída 10, 110 00  Praha 1;
tel.: 255 719 600–6; narodni@fi scher.cz
K  Revoluční 5, 110 00  Praha 1;
tel.: 224 827 031, 777 752 612, 777 877 442; 
revolucni@fi scher.cz

PRAHA 2 
K Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 10, 
120 00  Praha 2; 
tel.: 222 519 338; karlovo.nam@fi scher.cz

PRAHA 4 
K GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 140 62  Praha 4;
tel.: 234 071 501–4; prodej.pankrac@fi scher.cz; 
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fi scher.cz
K Centrum Chodov, Roztylská 2321/19, 
148 00  Praha 4;
tel.: 272 075 476–7, 777 876 063; chodov@fi scher.cz

PRAHA 5 
K Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro), 
158 00  Praha 5 – Stodůlky;
tel.: 251 512 648, 739 239 171; butovice@fi scher.cz

PRAHA 9 
K Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, 
190 00  Praha 9;
tel.: 281 910 244, 775 876 086; cerny.most@fi scher.cz
K BILLA – Prosek, Vysočanská 382/20, 
190 00  Praha 9;
tel.: 283 880 986; prosek@fi scher.cz

PRAHA 10 
K Europark, Nákupní 389/3 (přízemí), 
102 00  Praha 10 – Štěrboholy;
tel.: 272 651 892; europark@fi scher.cz

PŘÍBRAM 
K Hypermarket ALBERT, Brodská 496/5, 
261 01  Příbram 8;
tel.: 318 639 037–8, 775 876 065; pribram@fi scher.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
K Nám. Míru 1005/100, 
756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
tel.: 778 781 563; roznov@fi scher.cz

ŠUMPERK 
K Obchodní centrum SAN, Hlavní tř. 20/3061, 
787 01  Šumperk;
tel.: 583 210 167; sumperk@fi scher.cz

TÁBOR 
K tř. 9. května 1576, 390 02  Tábor;
tel.: 774 629 010, 775 876 143, 778 722 965; 
tabor@fi scher.cz

TEPLICE 
K ul. 28. října 780/10, 415 01  Teplice;
tel.: 417 535 777; teplice@fi scher.cz

TRUTNOV 
K Havlíčkova 9, 541 01  Trutnov;
tel.: 777 602 004, 499 818 308; trutnov@fi scher.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
K Zelný trh 1514, 686 01  Uherské Hradiště;
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5; 
uherske.hradiste@fi scher.cz

ÚSTÍ NAD LABEM 
K Mírové náměstí 3097/37, 400 01  Ústí nad Labem;
tel.: 475 201 080, 775 876 105; usti@fi scher.cz

ZLÍN 
K tř. T. Bati 481, 760 01  Zlín;
tel.: 577 214 122–3, 608 241 977; zlin@fi scher.cz
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@fi scher.cz 

ZNOJMO 
K Velká Michalská 1, 669 01  Znojmo;
tel.: 515 248 810; znojmo@fi scher.cz
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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; FRÝDEK-MÍSTEK K Renata Sikorová – CA SLUNÍČKO, Nádražní 1100, 

caslunicko@802.cz, 558 629 104; HAVLÍČKŮV BROD K M TOUR s.r.o, Dolní 227, mtour@mtour.cz, 569 420 347; HLUČÍN K Anna Tröstrová - CIMEA TRAVEL, Mírové náměstí 5/5, 

cimeatravel@seznam.cz, 595 042 240; CHEB K Alexandra Levorová, Svobody 144/27, cavrbova@centrum.cz, 354 426 107; CHRUDIM K Agentura Štěpánka s.r.o., Břetislavova 61, 

agentura.stepanka@gmail.com, 469 622 768; JABLONEC NAD NISOU K Indivindi s.r.o., Jiráskova 9, info@indivindi.cz, 774 485 593; JIČÍN K ZÁJEZDY Jičín, s.r.o., Židovská 68, 

info@zajezdyjicin.cz, 724 787 978; JINDŘICHŮV HRADEC K Dana Hronová, Růžová 40/II, info@neptuntour.cz, 384 321 649; KADAŇ K Michaela Weissová Jelínková – MK-TOUR, Kpt. Jaroše 510, 

mktour@atlas.cz, 474 342 727; KARVINÁ K Danka Mertová – CA TOP TOUR, 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 FRČÍME 

s.r.o., třída 1. Máje 281, frcime@frcime.cz, 573 331 473; 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 A-tour, Kokrmentová, s.r.o., nám. Míru 186, a.tour@scl.cz, 476 707 111; LOUNY K Jan Gabriel – CA 

Tam i zpět, Vrchlického 781, gabrieljan@seznam.cz 415 652 086; MOHELNICE K Vladimíra Machálková – TOURINFO, nám. Tyrše a Fugnera 191/3, tourinfo@email.cz, 583 430 047; 

NÁCHOD K Marcela Drašnarová – A – Z Travel, Palackého 27, info@aztravel.cz, 491 423 688; NYMBURK K MONATOUR a.s., Náměstí Přemyslovců 169, nymburk@ monatour. cz, 

325 512 597; ORLOVÁ-LUTYNĚ K Věra Ježová, Masarykova třída 1325, vjezova@iol.cz, 596 516 387; PRACHATICE K OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, vodnany@ca-ocean.cz, 388 318 746; 

PŘELOUČ K Lenka Vaňková – HOLIDAY TIP, Pernštýnské náměstí 181, info@holidaytip.cz, 774 075 755; PŘEROV K CK SOUČEK s.r.o., Palackého 100/20, provck@soucek.cz, 581 706 050; 

PROSTĚJOV K Ivana Valová, Svatoplukova 2595/19, aquatour@email.cz, 602 515 228, RAKOVNÍK K Jana Koutová - CA RASTA, Trojanova 37, rastaca@seznam.cz, 605 423 182; 

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM K Alena Salawová – CA SAFIRO, Palackého 2192, info@ck-safi ro.cz, 571 654 304; SLANÝ K Jana Richterová – CA VITATUR, Masarykovo nám. 138/13, 

vitatur@ cavitatur. cz, 312 522 029; SOKOLOV K Daniela Matyšková - CA M Sport, Nám. Budovatelů 1407, camsport@seznam.cz, 733 537 287; STRAKONICE K Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., 

U Sv. Markéty 58, strakonice@ciao.cz, 383 323 450; SVITAVY K Alena Francová – CA PALMA, Nám. Míru 89, palma@ck-palma.cz, 461 541 000; ŠTĚTÍ K Zdeněk Vencálek – Štětská cestovní 

agentura s.r.o, Krátká 64,  stetska.ca@seznam.cz, 416 810 605; TANVALD K Klára Šourková – Bezvacestovani.cz, Krkonošská 90, info@tanvald.com, 602 818 543; TŘEBÍČ K Petr Hájek 

- CA LOSTRIS, Karlovo nám. 33, zajezdy@lostris.cz, 568 844 281; TŘINEC K Cestovní agentura BESKYD-EURO, s.r.o., Palackého 397, info@diskonttravel.cz, 558 997 200; UHERSKÉ 

HRADIŠTĚ K Veronika Střelcová – ITS Company, Josefa Štancla 153, info@ckits.cz, 572 557 797; Helena Hlaváčková – CK ADRIA, Polní 780, info@ckadria.cz, 572 540 531; UHERSKÝ 

BROD K Dagmar Hradecká – CA DALIMA, Moravská 83, dalima7@seznam.cz, 572 637 026; 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, fi fono@orava.sk, +421 43 381 01 34; NOVÁ DUBNICA K ALBA, 

Mierové námestie 11, ckalba@slovanet.sk, +421 42 443 39 12; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K Katka Tours, Hviezdoslavova 20, katkatours@katkatours.sk, +421 32 771 51 22; NOVÉ ZÁMKY K ESSO 

TOUR, Podzámska 23/A, essotour@essotour.sk, +421 90 571 48 92; PEZINOK K VENTA, Holubyho 42, venta@ckventa.com , +421 33 641 39 72; PIEŠŤANY K CLUB TRAVEL, Winterova 5949/636, 

clubtravel@clubtravel.sk, +421 90 321 51 58; POPRAD K CK FAMILY s.r.o, Partizánska 677/17, ckfamily@ckfamily.sk, +421 90 362 16 14, +421 91 584 17 59; POPRAD K SORGER, Partizánska 705/43, 

sorger@sorger.sk, +421 90 366 40 14; POVAŽSKÁ BYSTRICA K E-TOURS, Dom Služieb Stred 39, etours@stonline.sk, +421 42 426 09 90; CK TRAVEL EXOTICA, Stred 48/8, ck.travelexotica@gmail.com, 

+421 91 776 62 07, +421 91 763 77 60; PREŠOV K CA TATRAGRAND, nám. Legionárov 5, tatragrand@tatragrand.sk, +421 51 772 11 33; PRIEVIDZA K CA PANORAMA, Hviezdoslavova 5, 

ckpanorama@stonline.sk, +421 46 542 78 19; CA BAMBYTOUR, nám. Slobody 1, bambytour.ca@mail.t-com.sk, +421 46 542 58 54; ROŽŇAVA K CA REGION TOUR, nám. Baníkov 1, stitnickamaria@stonline.sk, 

+421 58 732 80 52; RUŽOMBEROK K CA DOLCE VIA, Podhora 37, info@dolcevia.sk, +421 44 430 00 24; SENICA K HELLAS TRAVEL, J. Kráľa 739, hellastravel@hellastravel.sk, +421 91 584 17 76; 

SKALICA K AMA TRAVEL, Námestie slobody 32, amatravel@amatravel.sk, +421 34 668 29 64, +421 34 660 03 24; SNINA K CA UNITOUR, Strojárska 102, unitur@stonline.sk, +421 90 563 29 50; 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES K CA OMEGA, Zimná 35, caomega@caomega.sk, +421 53 441 45 05; CA GALAXY TOUR, Mlynská 29, galaxy@galaxytour.sk, +421 91 782 25 71; STARÁ ĽUBOVŇA K CORADO, 

Levočská 3, coradosla@gmail.com, +421 90 579 57 98; ŠAŠTÍN–STRÁŽE K P-TOUR PODOLSKÝ, Hviezdoslavova 5, p.tour.podolsky2@gmail.com, +421 34 658 00 04; TOPOĽČANY K DAGITOUR – 

Dagmar Kozinková, nám. M. R. Štefánika 3512/20, dagitour@dagitour.sk, +421 91 095 53 31, +421 90 527 71 86; TREBIŠOV K KAMELOT, s.r.o., M. R. Štefánika 176, kamelot@kamelot.sk, 

+421 56 672 66 19; TRENČÍN K ARA TOUR s.r.o., Palackého 13, aratour@aratour.sk , +421 90 347 72 91; VRANOV NAD TOPĽOU K CORAL CA – Ing. Roško, nám. Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, 

+421 57 442 61 42; ŽIAR NAD HRONOM K JAMIKA – Ing. Katarína Petránová, nám. Matice slovenskej 6, jamika@jamika.sk, +421 90 782 21 94, +421 45 676 61 52 

Slovensko

BANSKÁ BYSTRICA 
K Horná 13, 974 01  Banská Bystrica 1; 
tel.: +421 484 701 220; bystrica@fi scher.sk 

BRATISLAVA 
K Lazaretská 13, 811 08  Bratislava; 
tel.: +421 252 731 264; bratislava@fi scher.sk

KOŠICE 
K Alžbětina 22, 040 01  Košice; 
tel.: +421 556 226 608; kosice@fi scher.sk

NITRA 
K ZOC MAX Nitra, Chrenovská 1661/30, 949 01  Nitra; 
tel.: +421 376 523 414; nitra@fi scher.sk

TRNAVA 
K Hlavná 22, 917 01  Trnava; 
tel.: +421 335 936 696; trnava@fi scher.sk

ŽILINA 
K Makovického 7/A, 010 01  Žilina; 
tel.: +421 415 680 207; zilina@fi scher.sk
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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
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www.fischer.cz
 800 12 10 10

Vítejte ve světě 
skvělých zážitků!
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FUN & ACTIVE GOLF

FUNTAZAZAZAZIEIE IE KLUKLLUULUKLUBBBB
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DOVOLENÁ U MOŘE


