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Zábava pro vaše děti, 
odpočinek pro vás
Popusťte uzdu své prázdninové fantazii a naplánujte si rodinnou dovolenou plnou 

nezapomenutelných zážitků. S dětským klubem Funtazie a českými animátory 

prožijí děti ty nejlepší prázdniny!

FUNTAZIE SPORT ACADEMY
Výuka sportů pro děti 

BABY FUNTAZIE KLUB
pro děti do 4 let

Výuka plavání a pohybová
i smyslová cvičení s českými 
odbornými instruktory

FUNTAZIE TEENZ KLUB
pro děti od 12 let

Sportovní animace, turnaje,
vodní sporty a nejrůznější soutěže

FUNTAZIE KLUB
pro děti od 4 let

Zábavné tematické programy 
pod vedením našich animátorů

SKI FUNTAZIE KLUB
pro děti od 5 do 12 let

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

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

držíte v ruce katalog s nabídkou zájezdů do orientálních zemí, 

které vás přenesou do naprosto odlišného prostředí a kultury.

Dovolená ve Spojených arabských emirátech není jen Dubaj, 

ale i Ras Al Khaimah, Abú Dhabi, Ajman nebo Fujairah. Spojení 

do těchto rozmanitých destinací nabízíme z Prahy, Ostravy 

a Bratislavy. Váš zájem nás znovu inspiroval k tomu, abychom 

rozšířili naši nabídku hotelů s all inclusive v Dubaji a v Ras Al 

Khaimah, jež jsou svou kvalitou takřka bezkonkurenční. Jako 

jediná cestovní kancelář v České republice jsme zde pro vás 

připravili klubové hotely s animačními programy Funtazie. 

Novinkou jsou přímé lety do Ománu na palubách společnosti 

Smart Wings. Salalah je naprosto ideální destinací pro rodiny 

s dětmi, které si užijí perfektní koupání v Indickém oceánu 

a zároveň se zabaví v klubovém hotelu, který v Ománu opět 

exkluzivně nabízí pouze naše cestovní kancelář. 

Nechybí ani velmi oblíbené plavby výletními loděmi, takže si 

můžete krásy Orientu vychutnávat přímo z hladiny Perského 

zálivu. Spojit můžete návštěvu nikdy nespící Dubaje s Bahrajnem 

nebo Katarem. 

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, Ostravě a Bratislavě. Na všechny 

zájezdy můžete uplatnit možnost minimální zálohy 1 490 Kč. Až 

dvě děti do 14 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 orientálních zážitků!

Přeji vám příjemnou dovolenou.

Jolana Zavadilová

ředitelka sekce exotických zájezdů
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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. 

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



9

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

Plánujete dovolenou a víte, že vaše zavazadlo bude vážit víc, 

než je povolený limit? Zajistíme vám jeho přepravu 

za výhodnější cenu, než jakou byste platili u odbavení. 

Nechte starosti se zavazadly na nás!

Cena od 500 Kč / 8 kg / 1 směr

NADVÁHA ZAVAZADEL

Využijte cenově výhodné a pohodlné parkování 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
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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

OMÁN
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

I N D I C K Ý  O C E Á N

A F R I K A

E V R O P A
A S I E

R
U

D
É

 M
O

Ř
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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, Ostravy a Bratislavy!

DESTINACE VZDÁLENOST DOBA LETU ODLETOVÝ DEN POČET NOCÍ

ODLETY Z PRAHY 

Spojené arabské emiráty – Dubaj  4 470 km 5:50 hod. středa/pátek/sobota/neděle 7/10/11/14

Omán – Muscat  5 100 km 9:10 hod. středa/pátek/neděle 7

Omán – Salalah  5 700 km 7:10 hod. (8:10 hod. zpět) sobota 7/14

ODLETY Z OSTRAVY

Spojené arabské emiráty – Dubaj  4 200 km 5:45 hod. pátek 7/14

ODLETY Z BRATISLAVY

Spojené arabské emiráty – Dubaj  4 200 km 5:45 hod. sobota 7

Omán – Salalah  5 370 km  6:35 hod. (7:45 hod. zpět) sobota 7/14

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

DESTINACE Spojené arabské emiráty – Dubaj

TYP LETADLA Boeing 737-800NG

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy nebo Bratislavy do Dubaje

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ Občerstvení bez nápojů v ceně zájezdu

Fly Dubai

DESTINACE Spojené arabské emiráty – Dubaj

TYP LETADLA A380-300ER

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy do Dubaje

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

Emirates

DESTINACE Spojené arabské emiráty – Dubaj, Omán – Salalah

TYP LETADLA Boeing 737-800

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy nebo z Ostravy do Dubaje 

bez přestupu. Přímý let z Prahy a Bratislavy do Salalah bez přestupu.

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu
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Servis na palubě

Aby byl váš let příjemným a komfortním zážitkem, nabízíme vám již nyní, při rezervaci zájezdu, 

možnost dokoupit občerstvení na vašem letu.

SLUŽBA DESTINACE – PŘÍLETOVÁ LETIŠTĚ POPIS SLUŽBY

Rozšířené menu

(Full Meal and Beverages Service)

Dubaj, Salalah Předkrm, teplé jídlo, desert a nealkoholický nápoj, 

pivo, víno, káva nebo čaj. Již při rezervaci si můžete 

zakoupit rozšířené občerstvení dle naší nabídky.

Hot Meal  ...................................................  350 Kč

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

Kuřecí řízky malé ..................................  300 Kč

0,5 kg plato kuřecích řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb) 

Kuřecí řízky velké  .................................  400 Kč

1 kg plato kuřecích řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb) 

Vepřové řízky malé  ..............................  400 Kč

0,5 kg plato vepřových řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb)

Vepřové řízky velké  .............................  600 Kč

1 kg plato vepřových řízků 

+ příloha (okurka, rajče, chléb)

Kanapky (20 ks)  ......................................  300 Kč

Šampaňské Moët (0,7 l)  .................. 1 850 Kč

Šampaňské Taittinger (0,7 l)  ......... 1 550 Kč

Sekt (0,7 l)  .................................................  300 Kč

Víno Frontera (0,7 l)  ..............................  220 Kč

bílé, červené

Baby Meal  ................................................  170 Kč

zeleninový příkrm, ovocný nápoj a 1 kus ovoce

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

Výše uvedený rozšířený servis na palubě letadla je nutné objednat vždy předem.

Nabídka rozšířeného servisu platí pouze na letech zajišťovaných leteckou společností Travel Service. 

Změna typu produktu vyhrazena. Uváděné ceny jsou vždy za 1 pokrm/nápoj v jednom směru cesty.

Další základní občerstvení (nápoje a cukrovinky) je možné zakoupit přímo na palubě letadla dle aktuální nabídky uvedené v palubním magazínu.

Travel Plus Comfort (pouze na letech do Dubaje se SmartWings)  1 495 Kč /1 směr, 2 990 Kč /obě cesty 

Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, desert, kanapky) s výběrem alkoholických a nealkoholických nápojů, salónek na letišti v Praze, 

Brně, Ostravě, podhlavníky Travel Plus Comfort, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvýšená volná váha zapsaných zavazadel 

na 20 kg. Seating v přední části letadla, místa nejsou oddělena přepážkou. V případě zájmu o konkrétní místo je nutné uhradit poplatek za seating.

Business Class (pouze na letech do Salalah se SmartWings)  14 990 Kč /obě cesty 

Váha zapsaného (odbaveného) zavazadla 20 kg zdarma, pozvání do salonku pro cestující vyšších cestovních tříd před odletem z České republiky 

(salónek v destinaci není možné zajistit), vyšší komfort a kvalita palubních služeb, přivítání na palubě letadla skleničkou sektu, individuální péče 

vedoucího kabiny, rozšířený výběr alkoholických a nealkoholických nápojů, široký výběr tisku, seating není v ceně, pokud klienti budou mít zájem 

o konkrétní sedadla, nutno službu dokoupit (cena stejná jako v economy třídě)
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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



18

Holky, kluci, rodiče, zažijte dovolenou u moře jinak 

než dříve! Vydejte se do země plné skvělé zábavy 

pro děti každého věku a báječného odpočinku pro 

dospělé. 

Prolistujte naši nabídku klubových dovolených a vyberte si pro svou rodinu to nejvhod-

nější místo ve slunečné Funtazii. Podle toho, kolik vás je, kolik je komu let a co ho 

baví. Funtazie je prostě FUN – náramně zábavná, hravá, bláznivá, tvořivá a nápaditá 

jako sama FANTAZIE. Je to země neuvěřitelných příběhů a dobrodružství. Je zkrátka 

FANTASTICKÁ. 

KDE LEŽÍ FUNTAZIE KLUB?

Všude, kde jsou nejvhodnější hotely, pláže a celkové podmínky pro rodinnou rekreaci 

a hry dětí. Tam, kde všem dcerám, synům, vnukům a vnučkám zajistíme v rámci zájezdu 

tu nejlepší zábavu v našich animačních programech.

CO JE FUNTAZIE KLUB?

1.  Spojení rekreace, fantazie a zábavy. 

•   Klid k odpočinku pro rodiče nebo prarodiče a program pro děti.

•   Dospělí se mohou rozhodnout, zda chtějí o dětech „nevědět“, anebo 

se zapojí v rámci animačních programů do her spolu s nimi.

•   Ale také naopak – možnost pro děti trávit čas s dospělými 

rodinnými příslušníky, jen když se jim chce. 

2.  Programy jsou organizovány výhradně česky nebo 

slovensky hovořícími profesionálními animátory.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM FUNTAZIE KLUBU?

Každé dítě, které dosáhlo minimální věkové hranice 4 let a je plně samostatné. Samo-

zřejmě se do animačního programu mohou s dětmi zapojit i rodiče nebo prarodiče. 

Maximální počet dětí na dopoledních a odpoledních animačních programech činí 15 dětí. 

Rodiče vždy děti přihlásí do příslušného animačního programu a po jeho ukončení si děti 

osobně vyzvednou a odhlásí je.

HOTELY – KVALITA A BEZPEČNOST 

Rodinná dovolená musí být i z hlediska výběru ubytování maximálně kvalitní a bezpečná. 

Poloha hotelu v klidném prostředí, vybavení pokojů, to všechno hraje zásadní roli. Proto 

nabízíme pouze prověřené hotely, v nichž už máme s pobytem dětí nejlepší zkušenosti. 

Přímo v objektu nebo v blízkém okolí je vždy k dispozici lékařská služba, supermarket se 

základními potravinami, hygienickými potřebami, hračkami apod.

POKOJE – PROSTOR

Hodně místa! Všechny nabízené pokoje jsou prostorné. Přesvědčíte se o tom na fotogra-

fi ích interiérů jednotlivých hotelů. Půdorysné náčrty zobrazují orientační rozvržení míst-

ností a jejich vybavení. Uspořádání pokojů vám zaručí klidný spánek a jistě oceníte, že 

nebude problém uložit děti a užít si večer. Na přání vybavíme pokoj také dětskou postýl-

kou. Nabízíme ubytovací jednotky pro rodiny až se třemi dětmi, jejichž užívání je spojeno 

s řadou cenových zvýhodnění připravených speciálně pro vícečlenné rodiny. 

STRAVOVÁNÍ – PODLE VAŠÍ I DĚTSKÉ CHUTI

Ve všech hotelech v tomto katalogu nabízíme program ALL INCLUSIVE. Je libo vychla-

zený džus, koktejl, kávu nebo pivo? Nebo snad ovoce či zákusek? Vše je stále ZDARMA 

k dispozici! Tzv. hlavní jídla se rovněž podávají takřka po celý den. Začíná se snídaní, 

následuje lehký snack, oběd, poté odpolední dezert a vše korunuje večeře. Rozhodnete-li 

se pouze pro snídaně a večeře, ve vybraných objektech vám nabídneme možnost polo-

penze. Jídla jsou servírována formou samoobslužného bufetu (švédské stoly). V někte-

rých hotelech lze objednat obědy a večeře s obsluhou a výběrem z menu. Restaurace 

jsou buď zcela nekuřácké, nebo s oddělenou nekuřáckou zónou. Pro děti je většinou 

zajištěn oddělený dětský bufet s extra připraveným jídelníčkem. Zapůjčení vysokých sto-

liček pro nejmenší je samozřejmostí. 

DĚTSKÁ ÚZEMÍ – MÁME SI KDE HRÁT

Aktivity Funtazie klubu probíhají zejména v hotelových areálech na zabezpečených 

hřištích apod. Konkrétní charakteristiky herních zón a atrakcí naleznete v popisech 

jednotlivých objektů. Děti se vždy mohou těšit na miniklub (místnost pro stolní hry, 

malování, zpívání, čtení, hraní, tvoření atd.) a dětské hřiště (houpačky, prolézačky, 

skluzavky). 

Funtazie – země ideálních rodinných dovolených
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SPORTOVIŠTĚ – RADOST Z POHYBU

Hotelová sportoviště splňují předepsané normy a atesty. Sportovat můžete individu-

álně (fi tness, cyklistika, běh aj.), nebo se přidat k animačnímu týmu a soutěžit, kdo 

víc, rychleji, dál... (vodní sporty, volejbal, fotbal, basketbal, stolní tenis, šipky aj.). Pro-

tažení při pravidelném aerobiku nebo aquaaerobiku je ideální pro dospělé i teenagery. 

U služeb all inclusive je většina pohybových radovánek již zahrnuta v ceně (konkrétní 

informace jsou uvedeny v popisu příslušného hotelu).

BAZÉN – PŘÍJEMNÉ OSVĚŽENÍ

Není bazén jako bazén. Funtazijní bazény jsou tak velké, že nabízejí dostatek prostoru 

jak pro plavání a vodní hry, tak pro odpočinek na lehátkách pod slunečníky. Děti se 

vydovádí v oddělených dětských bazéncích a brouzdalištích. Ve většině hotelů Funtazie 

vám koupání zpestří také skluzavky, tobogany, vodní deštníky a jiné vodní atrakce. Prostě 

ráj bezpečného cákání, plavání, čvachtání a potápění. Na výběr je voda sladká i mořská, 

bazény vnitřní i venkovní. Záleží na tom, jaký hotel si zvolíte.

R
o

d

inná dovo
le

n
á

 u
 m

oře

HRAJEME SI CELÝ DEN! 

  Veškeré aktivity animátoři přizpůsobují věku dětí, jejich zájmům a možnostem. 

  Programy probíhají 5 až 6 dní v týdnu (dle délky zájezdu). 

  Animátorské týmy se dětem, ale případně i rodičům či prarodičům 
věnují ve třech blocích daného dne: dopolední program (10.00–12.30 hod.), 
odpolední program (15.00–17.30 hod.) a večerní program (20.00–21.00 hod.)

SPECIÁLNÍ PROGRAMY

SNÍDANĚ BEZ RODIČŮ – Půldenní program začíná vyzvednutím dětí na pokoji 
a společnou snídaní s animátory. Pak se všichni vydají na dobrodružný dopolední 
program, který zakončí společným obědem (v případě stravování all inclusive).

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

DESTINACE HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE KLUB STRANA

Spojené arabské emiráty Funtazie klub Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc A, P 2 2–12 let Funtazie 20
Spojené arabské emiráty Funtazie klub Double Treee by Hilton Resort Spa Marjan Island ccccc A, P 3 2–13 let Funtazie 24
Omán Funtazie klub Fanar Hotel & Residences ccccc A 2 2–14 let Funtazie 28

ZKRATKY: A – all inclusive, P – polopenze, UA – ultra all inclusive.

Milí rodiče a prarodiče!

Jsme tu proto, abychom se během vaší 

dovolené ve Funtazii postarali o vaše 

ratolesti. Neváhejte nám je svěřit, 

báječně se zabaví a vy si odpočinete.

NAŠE VIZITKA:

•  Jsme kvalifi kovaní...

•   Jsme zábavní...

•   Jsme odvážní, ale neriskujeme...

•   Jsme mladí, ale zodpovědní...

ANIMÁTOŘI FUNTAZIE KLUBU

VYBERTE SI SVŮJ KLUB



20 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Přímo u pláže s jemným pískem severně 

od centra města Ras Al Khaimah, autobusová 

doprava do Dubaje (cca 90 km) za poplatek. 

Zdarma bus do místního nákupního centra.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace s venkovní terasou, několik restaurací 

à la carte, bar u bazénu, 5 bazénů (hlavní bazén 

s mořskou vodou), 1 bazén vyhrazený pouze 

dospělým osobám starším 16 let, jacuzzi s výhledem 

na moře, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, spa centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž v laguně 

s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu. 

Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

POKOJ DRSTK: koupelna/WC, klimatizace, telefon, 

minibar za poplatek, TV, trezor zdarma, 1 velká postel 

(king size) a maximálně 1 přistýlka pro dítě, balkon

nebo terasa. DRSTQ: viz DRSTK, 2 větší postele 

(queen size) bez dalších přistýlek. DRSWK: viz DRSTK,

výhled na moře. DRSWQ: viz DRSTQ, výhled na moře.

VIPWV: viz DRSTQ, 1. patro ve vilce (přístup po schodech).

VIPWP: viz VIPWV, přízemí ve vilce. VISPF: viz VIPWV, 

výhled na moře. VISBC: viz VIPWP, přímý vstup na pláž. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

fotbalové hřiště, plážový volejbal.

Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum, 

18jamkové golfové hřiště Tower Links Ras Al 

Khaimah pouhých 10 minut jízdy od hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

  Přímo u krásné široké 

písečné pláže

  Bazén se skluzavkou

  Nabídka rozšířena 

o pokoje typu vila

PROČ PRÁVĚ SEM

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

Hotel Funtazie klub Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

DÍ
TĚ

: Z

CELA ZDARM
A

 2–12 
LET
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rasalkhaimahresort.

hilton.com Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

  Zdarma: sauna, pára, fi tness, jacuzzi

  Za poplatek: různé druhy masáží, koupelí 
a aromaterapií, salon krásy

WELLNESS & SPA

  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.00–23.00 hod.)

  Odpolední snack

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

  Večeře v à la carte restauracích
(za poplatek, v určených hodinách)

PROGRAM ALL INCLUSIVE

4,5TripAdvisor
5 255 hodnotících



22 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Nabízené pokoje
HOTEL FUNTAZIE KLUB HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA CCCCC

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE (DRSWK)

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE (DRSWK)

VILA (VIPWP)

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

DRSTK | DRSWK

HHi | HH | H

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

DRSTQ | DRSWQ

HHH | HHii | HHi | HH | H

VILA 
 ......................................

 VIPWV | VIPWP | VIPSF | VISBC

HHH | HHii | HHi | HH | H

DRSWK

TYPY POKOJŮ
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

HOTEL FUNTAZIE KLUB HILTON RAS AL KHAIMAH RESORT & SPA CCCC

PRO DĚTI 4I12 LET 
•  3× týdně program plný soutěží a her

•  2× týdně „Snídaně bez rodičů“

•  1× týdně „Večeře bez rodičů“

•  Miniklub – kreativní aktivity, vědomostní 

soutěže, zábava, odpočinek

•  Sportování – vodní soutěže, soutěže na pláži, sportovní turnaje

•  Brouzdaliště, bazén se skluzavkou

•  Večerní minidisko

PRO DOSPĚLÉ
•  Relaxační zóna – bazény, odpočinek u bazénů, u moře nabo v zahradě

•  Wellness & spa centrum – sauna, pára, masáže

•  Nabídka sportů – fi tness, vodní sporty, potápění, golf



24 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Hotel Funtazie klub DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA Nově postavený a v lednu 2014 otevřený 

luxusní hotel na umělém ostrově Marjan v emirátu 

Ras Al Khaimah, vzdálený cca 70 minut jízdy z letiště. 

Privátní 450 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,

lounge bar, bar u bazénu, konferenční místnosti, 

prádelna, čistírna, obchod se suvenýry, 5 bazénů 

(možnost vyhřívání), terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma. V květnu 2016 byla otevřena 

nová část The Bay Club. Klienti ubytovaní v této 

části mohou využívat služeb celého resortu, navíc 

mají k dispozici další 2 à la carte restaurace.

PLÁŽ Privátní pláž s bílým pískem přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRPV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, rádio, LCD TV/sat., set na přípravu kávy 

a čaje, minibar za poplatek, žehlička, balkon. 

DRSV: viz DRPV, výhled na moře. DRXSV: viz DRSV, 

prostornější, ve vilkách. FRPV: viz DRPV, 2 propojené 

pokoje. FRSV: viz DRSV, 2 propojené pokoje. 

DRBCB: viz DRSV, v nově postavené budově, 

bez možnosti programu all inclusive.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní tenis, 

plážový volejbal, turecké lázně (procedury za poplatek), 

sauna, parní lázeň. Za poplatek: masáže, biliár, vodní 

sporty na pláži, golfové hřiště 5 minut od hotelu.

ZVLÁŠTNOSTI Při příjezdu do hotelu jsou hosté 

obdarováni tradičními čokoládovými sušenkami.

ZÁBAVA Zábavní možnosti v areálu hotelu, vodní 

dýmky, potápěčské centrum, blízkost centra města 

Ras Al Khaimah, vodní park 10 minut od hotelu.

PRO DĚTI 2 dětské bazény, nové velké dětské 

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

skluzavka, dětské židličky, dětský klub.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v hotelu včetně bazénu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, internetový koutek.

Za poplatek: připojení na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

  Rodinné pokoje v hlavní budově

  Kvalitní program all inclusive

  Klidná poloha

PROČ PRÁVĚ SEM

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut
DÍ

TĚ
: Z

CELA ZDARM
A

 2–13 
LET
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.doubletree3.hilton.com

  Snídaně formou bufetu (06.30–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.30 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.00–22.30 hod.)

  Snack v „Boardwalk“ (13.00–17.00 hod.)

  Kredit na večeře v à la carte restauracích

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (12.00–24.00 hod.)

  Káva, čaj a horká čokoláda

PROGRAM ALL INCLUSIVE

4.5TripAdvisor
3 359 hodnotících



26 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Nabízené pokoje
HOTEL FUNTAZIE KLUB DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND CCCCC

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ BAY CLUB (DRBCB)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DRPV)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE (DRXSV)

TYPY POKOJŮ

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

 DRPV | DRSV

HHI | HH | H

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

 DRXSV

HHHI | HHH | HHii | HHI | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

DRXSV

DRBCB

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ BAY CLUB
 ........................

 DRBCB

HHH | HHii | HHI | HH

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

 FRPV | FRSV

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHIII | HHii
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

HOTEL FUNTAZIE KLUB DOUBLETREE BY HILTON RESORT & SPA MARJAN ISLAND CCCCC

PRO DĚTI 4I13 LET 
Funtazie klub s českým animátorem

•  3× týdně program plný soutěží a tematických aktivit

•  2× týdně program „Snídaně bez rodičů“

•  1× týdně program „Večeře bez rodičů“

•  Kreativní aktivity, vědomostní soutěže, zábava, odpočinek

•  Vodní soutěže, soutěže na pláži, v zahradě, 

na hřišti, sportovní turnaje

•  Dětský bazén, bazén se skluzavkou

•  Dětské hřiště – houpačky, skluzavky, prolézačky

•  Večerní minidisko  

PRO DOSPĚLÉ
•  Relaxační zóna – bazény, odpočinek u bazénu, u moře nebo v zahradě 

•   Wellness & spa centrum – sauna, jacuzzi, masáže

•   Nabídka sportů – stolní tenis, fi tness, plážový volejbal, vodní sporty na pláži

•  Procházka podél pláže



28 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Hotel Funtazie klub Fanar Hotel & Residences ccccc
OMÁN  SALALAH

POLOHA V oblasti Wadi na východ od města 

Salalah. Hotel otevřený v prosinci 2015 je situován 

v blízkosti dalších hotelů Rotana Salalah Resort 

a Juweira Boutique Hotel. Nedaleko se nachází 

promenáda kolem nově vybudované rekreační mariny. 

V marině najdete minimarket a kavárnu. Island 

Bar je oblíbený na koktejly při západu slunce.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace (mezinárodní 

a orientální), 5 barů (na střeše, v lobby, u bazénu i na pláži), 

konferenční centrum, minimarket, 3 bazény s terasou 

na slunění, lehátky a slunečníky s osuškami zdarma.

PLÁŽ Hotel disponuje třemi plážemi. Písečná pláž 

s pozvolným vstupem do vody Indického oceánu je 

přímo u hotelu, dvě pláže směrem k marině (jedna 

určená pro děti – bez vln a s pozvolným vstupem 

do vody). Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

set na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, 

balená voda zdarma, balkon nebo terasa, velikost 

pokoje cca 40 m2. Žehlička a žehlicí prkno 

na recepci (na vyžádání). DRSVX: viz DRX, výhled 

na moře. SU: viz DRX, prostornější, cca 45 m2. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenisové kurty, volejbalové hřiště, basketbal, 

plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna kol v areálu 

hotelu, kajak. Za poplatek: nemotorizované 

a motorizované vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Velmi oblíbený hotel díky

třem plážím – na otevřené straně oceánu a také 

v uzavřenější části za vlnolamy. Při obsazenosti

2 dospělí + 2 děti ve dvoulůžkovém pokoji má nárok 

na přistýlku pouze 1. dítě, 2. dítě sdílí postel s rodiči.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětské hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

  Hotel s programem all inclusive 

vhodný pro rodiny s dětmi

  Přímo u 3 pláží – relaxační, 

sportovní a dětské

  Výhodná poloha pro výlety do okolí

  Hotel byl otevřen v roce 2015

PROČ PRÁVĚ SEM

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut



29

K
L

U
B

O
V

Á
 D

O
V

O
L

E
N

Á

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

   Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

    Pozdní snídaně ve formě koutku s pečivem 
(10.30–11.00 hod.)

   Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

   Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.)

   Odpolední snack u bazénu, káva a čaj 
se zákusky v lobby baru

   Alkoholické a nealkoholické nápoje
(10.00–23.00 hod.)

   Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány od soboty do čtvrtka 12.00–15.00
a 18.00–23.00 hod., v pátek 14.00–23.00 hod.)

    Exkluzivní Dine around program – klienti mohou 
neomezeně využívat všech restaurací a barů 
hotelu Al Fanar a Juweira (u restaurací à la carte 
nutná rezervace)

PROGRAM 

ALL INCLUSIVE

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alfanarhotel.com

  Al Waha Spa – wellness centrum nabízí masáže, 
terapie, páru a jacuzzi

  Oddělené sauny pro muže a ženy

WELLNESS & SPA

3.5TripAdvisor
9 hodnotících



30 Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Nabízené pokoje
HOTEL FUNTAZIE KLUB FANAR HOTEL & RESIDENCES CCCCC

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DRSVX)

TYPY POKOJŮ

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

 DRX | DRSVX

HHH | HHIi | HHi | HH | Hi | H

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

 SUX

HHII

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

DRSVX

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DRX)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DRX)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

PRO DĚTI 4I14 LET 
S ČESKÝM ANIMÁTOREM

•  3× týdně program plný soutěží a tematických aktivit

•  2× týdně program „Snídaně bez rodičů“

•  1× týdně program „Večeře bez rodičů“

•  Kreativní aktivity, vědomostní 

soutěže, zábava, odpočinek

•  Vodní soutěže, soutěže na pláži, v zahradě, 

na hřišti, sportovní turnaje

•  Večerní minidisko 

Animační program
HOTEL FUNTAZIE KLUB FANAR HOTEL & RESIDENCES CCCCC

PRO DOSPĚLÉ
•  Relaxační zóna – bazény, odpočinek u bazénu, u moře nebo v zahradě 

•   Wellness & spa centrum – jacuzzi, masáže

•   Nabídka sportů – tenis, stolní tenis, fi tness, plážový volejbal, vodní sporty na pláži

•  Procházky podél pláže
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Kultura, tradice, Orient a luxus. Tak by se dal 

několika slovy popsat tento okouzlující kout světa. 

Obyvatelé Emirátů mají rčení: „Nic není problém.“ 

A tuto fi lozofi i nejlépe dokládají umělé pláže 

a ostrovy, nejluxusnější hotely nebo impozantní 

mrakodrapy na místech, kde ještě nedávno byla 

poušť. Ať už vás láká nejvíce Dubaj, nebo relaxace 

v klidném Ras Al Khaimahu, Spojené arabské 

emiráty mají co nabídnout každému.

CHARAKTERISTIKA

Spojené arabské emiráty leží v oblasti Perského zálivu v jihovýchodní části Arabského 

poloostrova. Hlavním městem je Abú Dhabi, které je zároveň nejbohatším emirátem. Tro-

pické klima a slunce po celý rok lákají každoročně miliony turistů. Ačkoliv je země známá 

megalomanstvím a supermoderní architekturou, stále se zde udržují původní tradice. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Za multikulturní metropoli je dnes považováno skoro každé druhé větší město, ovšem 

Dubaj se k nim řadí více než právem. Její obyvatelstvo totiž tvoří bezmála 200 národů. 

V Dubaji stojí například nejvyšší budova světa Burj Khalifa, zastřešená lyžařská sjezdovka 

s největším akváriem na světě nebo nejluxusnější hotel Burj Al Arab. V Dubaji musí být 

vše dokonalé, dovolenou nevyjímaje.

Nejbohatším emirátem je Abú Dhabi, a to hlavně kvůli obrovským zásobám černého 

zlata – ropy. Zejména díky tomu se za poslední dobu kdysi pouštní stát změnil k nepo-

znání. Nejzajímavější památkou Abú Dhabi je Velká mešita šejka Zayeda postavená 

z bílého mramoru, která pojme až 41 000 věřících a patří mezi architektonické skvosty 

světa. Další unikátní stavbou je například Ferrari World, rozsáhlý zábavní park ležící 

na umělém ostrově Yas hned vedle okruhu formule 1. V parku jsou kina, simulátory 

formule 1, muzea a v neposlední řadě také nejrychlejší horská dráha na světě.

Jedním z nejvíce se rozvíjejících emirátů poslední doby je Ras Al Khaimah. Leží na hrani-

cích s Ománem na severním poloostrově Musandam. Krásné pláže, hotely světové úrovně 

a prvotřídní služby all inclusive lákají každým rokem stále více návštěvníků. Ras Al Khaimah 

je také vyhledávaným cílem golfi stů. Místní golfové resorty se považují za hřiště světové 

úrovně a poskytují vynikající zážitky rekreačním i profesionálním golfovým hráčům.

Fujairah je synonymem pro klidnou dovolenou. Velkou výhodou tohoto emirátu je 

dostupnost Dubaje i severní enklávy ománského sultanátu – poloostrova Musandam, 

přirovnávaného často k norským fjordům. Oblast je považována také za ráj potápěčů díky 

nezničenému a bohatému podmořskému životu.

Nejmenší ze všech emirátů Umm Al Quwain je oázou klidu. Jeho největší předností jsou 

bílé písečné pláže, které se táhnou, kam jen oko dohlédne. V kombinaci s průzračným 

mořem je ideálním místem pro relaxaci. 

PRAKTICKÉ TIPY

Kdo zavítá do Emirátů, měl by určitě vidět nejvyšší budovu světa Burj Khalifa, která dosa-

huje výšky 828 m. Hned vedle tohoto monumentu se ve večerních hodinách rozsvěcí uni-

kátní „tančící fontány“, navržené podle fontán v Las Vegas. Spojení hudební a světelné 

show vytváří jedinečný efekt. Vodotrysky dosahují výšky až 150 m.  

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA

Kam s dětmi za zábavou? Děti i rodiče určitě nadchne vodní park Aquaventure, kde si 

můžete zaplavat s delfíny, objevovat ztracenou Atlantidu nebo zkoumat podmořský svět 

v největším akváriu na světě. Další oblíbenou atrakcí je například Wild Wadi u hotelu Burj 

Al Arab nebo Ice Land v Ras Al Khaimahu. 

Země stvořená pro luxusní dovolenou

TO NEJLEPŠÍ Z EMIRÁTŮ

   Celá řada unikátních světových „NEJ“ 

   Nekonečné písečné pláže a stálé teploty

   Dechberoucí moderní architektura a infrastruktura
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

DUBAJ  Objevte architektonické skvosty. Projděte se palmovými ostrovy. 
RAS AL KHAIMAH  Nekonečné pláže, přepychové hotely na bělostných plážích. 
FUJAIRAH  Dlouhé písečné pláže a bohatý podmořský svět. Synonymum pro 
klidnou dovolenou a potápění. UMM AL QUWAIN  Ideální volba pro strávení 
klidné a spokojené dovolené. Běloskvoucí písečné pláže rozprostírající se po celém 
pobřeží Perského zálivu. 
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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) 25 25 30 30 34 38 39 39 38 34 30 28

TEPLOTA VODY (°C) 23 23 25 25 27 29 30 30 29 28 27 25
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

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

  Nekonečná poušť, písečné 

duny a nezapomenutelná 

adrenalinová jízda v džípu

Při divoké jízdě pouští se nezapomeňte 

na chvilku zastavit, rozhlédnout se kolem 

sebe a pozorovat romantický západ 

slunce, až se nad vámi pomalu objeví 

obloha plná hvězd. V beduínském oby-

dlí vás čeká grilování i místní speciality 

a břišní tanečnice vám představí orien-

tální tance. Můžete také vyzkoušet další 

z mísních zvyklostí – malování henou 

na tělo. V rytmu hudby se ještě projedete 

pouští na hřbetu velblouda a na závěr si 

můžete dopřát vodní dýmku. 

Objevte s námi kombinaci hřejivého slunce s vynikajícími možnostmi trávení volného času okořeněnou 

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

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

i nezapomenutelné zážitky!

  Poznejte kosmopolitní město, 

jež vyrostlo jako růže v poušti

Čeká vás návštěva muzea, kde se sezná-

míte s historií této oblasti se zajímavostmi 

o lovu perel, o pirátech a nahlédnete 

rovněž do beduínských obydlí. Nezapo-

meňte také naslouchat svolávání z mešit 

k modlitbě. V Dubajském zálivu nasednete 

na loď Abra, která vás převeze na typický 

arabský trh se zlatem a kořením. Na trhu 

se zlatem vybírejte ty nejkrásnější šperky, 

ale o ceně určitě smlouvejte. Rozma-

nité vůně vás nalákají na trh s kořením, 

kde nakoupíte čerstvou vanilku, šafrán 

a samozřejmě typické arabské datle.

  Vyplujte na katamaránu 

s větrem v plachtách vstříc 

dobrodružství a krásným 

výhledům

Plavba na katamaránu Ocean Voyager 64 

Perským zálivem láká na nezapomenu-

telný pohled na pobřeží Dubaje. Objevíte 

jedinečný umělý ostrov ve tvaru palmy, 

kterému vévodí hotel Atlantis. Doplujete 

také k břehu, kde se nachází nejluxusnější 

hotel světa Burj Al Arab. Chybět nebude 

ani výtečné grilování přímo na palubě 

komfortní lodi a osvěžit se můžete při 

koupání na otevřeném moři. Dubajské 

panorama navždy zůstane ve vaší paměti. 

  Unikátní prohlídka nejrychleji 

rostoucího města na světě

V Dubai Marině se nalodíte na klasickou 

arabskou plachetnici Dhow a vyplujete 

mezi mrakodrapy. Cestou do centra se 

zastavíte u nejluxusnějšího hotelu světa 

Burj Al Arab a nevynecháte ani hotel 

Atlantis. Navštívíte nejvyšší budovu 

světa Burj Khalifa, kde vás nejrychlejší 

výtah na světě během pár vteřin vyveze 

do 124. patra, odkud budete mít Dubaj 

jako na dlani. Za typickou arabskou 

atmosférou a nákupy vyrazíte na Souk Al 

Bahar. Po setmění zažijete nezapomenu-

telnou show tančících a zpívajících fontán.

  Plavba v rytmu arabské 

hudby, ochutnávky místních 

specialit, šnorchlování 

a nekonečné výhledy 

na oceán

V přístavním městě Dibba se nalodíte 

a vyplujete směrem k ománskému 

poloostrovu Musandam, kde hory zasahují 

až k pobřeží Indického oceánu. Východní 

pobřeží Spojených arabských emirátů vás 

okouzlí scenérií pohoří Al-Hadžar. 

Relaxaci na vlnách vám zpříjemní místní 

speciality a arabská hudba. Při šnorch-

lování objevíte bohatý podmořský život 

a užijete si koupání v křišťálově čisté vodě. 

Plavba na Musandam od 2 990 Kč

Nezapomenutelná Dubaj od 2 750 Kč

Katamarán od 4 900 Kč

Dubaj city tour od 990 Kč

Pouštní safari od 1 800 Kč
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Objevte svět IMG Worlds of Adventure©!

MARVEL©

Iron Man, Thor, Black Widow, Hawkeye, Kapitán Amerika, Hulk a Spiderman zachraňují 

svět a vy toho můžete být součástí! Staňte se superhrdinou v týmu Avengers, nebo 

dokonce samotným Spidermanem! V zóně je celá řada atrakcí včetně supermoderního 

3D kina. 

LOST VALLEY©

Prehistorický svět dinosaurů je zpět! Vraťte se v čase o milióny let a zažijte jízdu, na kte-

rou jen tak nezapomenete. V parku na vás čekají dinosauři v životní velikosti, divoká 

džungle a samozřejmě spousta atrakcí, her a zábavy. Pozor, Lost Valley© určitě není pro 

třasořitky!

CARTOON NETWORK©

Příznivci kreslených fi lmů nesmí návštěvu Cartoon Network© rozhodně vynechat! Nejen 

děti se budou báječně bavit se svými oblíbenými postavičkami. Nechybí interaktivní 

a sportovní hry a jiná neobyčejná dobrodružství pro malé i velké.

IMG BOULEVARD©

IMG Boulevard© je centrální zóna celého parku. Kromě zážitků z parádních atrakcí 

včetně těch, které nabízejí i zážitky z virtuální reality, tu najdete také mnoho restaurací 

a obchodů. Upozorňujeme ale, že tento park smí navštívit pouze osoby starší 15 let!

NOVO CINEMAS©

Multikino Novo Cinemas© slibuje ty nejlepší divácké prožitky. Má celkem 12 sálů, je 

vybaveno těmi nejmodernějšími technologiemi a komfortem uspokojí i ty nejnáročnější. 

Podívejte se za svými nejoblíbenějšími marvelovskými hrdiny! 

Spiderman, Hulk, Iron Man, Thor a všichni z Avengers na vás čekají 

v IMG Worlds of Adventure©. V pěti tematických zónách zažijete 

největší dobrodružství svého života nejen po boku komiksových 

superhrdinů. Kromě atrakcí je součástí areálu také celá řada restaurací 

a obchodů se suvenýry.
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Objevte svět plný zábavy, 
úžasných atrakcí a nevšedních 

zážitků v Dubai Parks & Resorts!

PŘEDSTAVUJEME VÁM DUBAI PARKS & RESORTS!

 

MOTIONGATETM DUBAI

Milujete fi lmy? Ať už jste fandou Krotitelů duchů, Underworldu, Kung Fu Pandy, Shreka, 

nebo Šmoulů, tady budete ve svém živlu. Zábavní park MotiongateTM Dubai vám představí 

svět fi lmu od klasiky až po nejoblíbenější animáky 21. století. Jste zvědaví, jak vypadá 

zákulisí hollywoodských trháků, jak vznikají fi lmové triky nebo jak vůbec fungují fi lmová 

studia? Těšit se můžete na desítky nejrůznějších atrakcí, horské dráhy, interaktivní 

a divadelní show, herní zóny a mnoho dalšího.

BOLLYWOOD PARKSTM DUBAI

Bollywood ParksTM Dubai je první park svého druhu na světě. V jednotlivých zónách se 

vždy ocitnete v prostředí inspirovaném nejznámějšími bollywoodskými fi lmy. Můžete 

se toulat ulicemi Bombaje, zažít vzrušující dobrodružství po boku mafi ánského bosse 

nebo se podívat na strhující divadelní představení prvního bollywoodského muzikálu 

v broadwayském stylu. Nepřijdete ani o své nejoblíbenější bollywoodské hrdiny, kteří se 

vám v rámci zdejších atrakcí představí snad ještě lepší, než jak je znáte z fi lmů.

LEGOLAND® DUBAI

Pokud vaše nejmenší jen tak něco nenadchne, věřte, že v LEGOLANDU nebudou vědět, 

kam dřív skočit. LEGOLAND® park nabízí zejména pro nejmenší děti desítky nejrůznějších 

atrakcí, kde si každý malý stavitel přijde na své. V srdci LEGOLANDU samozřejmě nechybí 

MINILAND, kde dubajští LEGO architekti vytvořili z bezmála 20 miliónů kostiček panorama 

Dubaje a nejslavnější památky Blízkého východu.

 

LEGOLAND® WATER PARK

Ty nejlepší vodní radovánky zažijete právě tady! LEGOLAND® Water Park je jediný vodní 

park v celých Spojených arabských emirátech. Nabízí dvě desítky skluzavek a toboganů, 

LEGO rafty i safari. Park samozřejmě myslel i na nejmenší, a tak si vodních dobrodružství 

mohou užívat děti již od dvou let.

RIVERLAND® DUBAI

RIVERLAND™ Dubai je vstupní branou do Dubai Parks & Resorts. Bez nutnosti zakoupit 

si vstupenku můžete navštívit celou řadu atrakcí, obchodů a restaurací. V parku se 

nachází čtyři různé tematické zóny a umělá řeka. RIVERLAND™ Dubai je místo, kde 

potkáte žongléry, akrobaty a hudebníky a pod širým nebem si vychutnáte celou řadu 

koncertů a nejrůznějších festivalů.

Dubai Parks & Resorts je jedinečný koncept hned několika tematických zábavních parků včetně vodního 

na jednom místě. Všechny parky jsou navrženy tak, aby si v nich každý našel to své. Samozřejmostí jsou 

zde nejmodernější technologie, hry na bázi virtuální reality, supermoderní horské dráhy a mnoho dalších 

unikátních atrakcí. V každém parku také najdete celou řadu vynikajících restaurací a obchodů, z kterých 

nikdo nemůže odejít s prázdnou taškou. Dubai Parks & Resorts jsou nevšedním zážitkem, který najdete 

pouze v Dubaji! 
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Dubaj a Ras Al Khaimah
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1. DEN Odlet z Prahy, transfer 

do hotelu v Dubaji, nocleh.

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 

prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 

Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se 

projeďte nadzemní dráhou z The Walk k hotelu 

Atlantis na umělém poloostrově The Palm.

Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní 

výlet Nezapomenutelná Dubaj v doprovodu česky 

mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).

3. DEN Transfer do emirátu Ras Al Khaimah, 

ubytování v hotelu. 

4.–7. DEN Pobyt v Ras Al Khaimah v hotelu 

u pláže. Možnost zakoupit fakultativní výlety.

8. DEN Návrat zpět do Prahy.

Nezapomenutelná Dubaj

V Dubai Marině se nalodíte na klasickou arabskou 

plachetnici dhow a vyplujete mezi mrakodrapy. Cestou 

do centra se zastavíte u nejluxusnějšího hotelu 

světa Burj Al Arab a nevynecháte ani hotel Atlantis. 

Navštívíte nejvyšší budovu světa Burj Khalifa, kde 

vás nejrychlejší výtah na světě během pár vteřin 

vyveze do 124. patra, odkud budete mít Dubaj jako 

na dlani. Za typickou arabskou atmosférou a nákupy 

vyrazíte na Souk Al Bahar. Po setmění zažijete 

nezapomenutelnou show tančících a zpívajících fontán.

Jeep Safari

Při divoké jízdě pouští se nezapomeňte na chvilku 

zastavit, rozhlédnout se kolem sebe a pozorovat 

romantický západ slunce, až se nad vámi pomalu 

objeví obloha plná hvězd. V beduínském obydlí vás 

čeká grilování i místní speciality a břišní tanečnice 

vám představí orientální tance. Můžete také vyzkoušet 

další z místních zvyklostí – malování henou na tělo. 

V rytmu hudby se ještě projedete pouští na hřbetě 

velblouda a na závěr si můžete dopřát vodní dýmku.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Dubaj – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v hotelu cccc v Dubaji, 2× snídani, 5 nocí 

v hotelu ccccc v Ras Al Khaimah, 5× program 

all inclusive, služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

Nezapomenutelná Dubaj od 2 750 Kč

Jeep Safari od 1 800 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

  Navštivte luxusní Dubaj s jejími 

architektonickými skvosty

  Rozhlédněte se z nejvyšší budovy 

světa Burj Khalifa

  Užijte si relaxaci u moře v klidném 

Ras Al Khaimah

  Vyrazte na výlet terénními vozy 

do pouště a vžijte se do pocitu 

účastníků rallye Dakar

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 23 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Dubaj

Ras Al Khaimah
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

CENA OD: 23 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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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. 200–201

Írán a Dubaj
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A ÍRÁN

1. DEN Odlet z Prahy v ranních hodinách, přílet 

do Teheránu, ubytování v hotelu, nocleh. Pro vstup 

do Íránu je vyžadováno velmi striktní oblečení, 

o pravidlech se informujte u prodejce zájezdu.

2. DEN Snídaně v hotelu. Celodenní prohlídka 

Teheránu, který je rozdělen na severní a jižní část 

oddělené 20 km dlouhou ulicí Valiasr. Návštěva Národního 

muzea, paláce Golestan, Grand bazaru, muzea koberců 

a klenotů. Večeře a nocleh v hotelu v Teheránu. 

3. DEN Snídaně v hotelu. V ranních hodinách odlet 

do Isfahánu, který je považován za perlu měst islámského 

světa a je zapsán na seznamu světového dědictví 

UNESCO. Prohlídka města vás zavede na slavné druhé 

největší náměstí světa Nakš-e-Jahan, navštívíte Imámovu 

mešitu a mešitu šejka Loftollaha, palác Ali Qapu, palác 

Chehelsotoon se 40 sloupy. Den zakončíte na Gheysarieyh 

bazaru. Ubytování a večeře v hotelu v Isfahánu.

4. DEN Snídaně v hotelu. Pokračování prohlídky 

města – katedrála Vank v arménské části města, mešita 

Jameh a věž Pigeon. Ve večerních hodinách odlet 

z Isfahánu do Dubaje. Ubytování v hotelu v Dubaji

5.–7. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno v Dubaji, 

možnost nákupů, koupání, poznání staré a nové části 

města. Možnost zakoupení fakultativních výletů v češtině.

Výlet Nezapomenutelná Dubaj

Plavba po Marině, návštěva nejvyšší budovy 

světa Burj Khalifa, kde ze 124. patra spatříte 

nejrychleji rostoucí metropoli světa.

 

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

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Teherán – Isfahán – Dubaj – Praha, letištní taxy a další 

poplatky, 2 noc v cccc hotelu s polopenzí v Teheránu, 

1 noc v cccc hotelu s polopenzí v Isfahánu, 3 noci 

v ccc hotelu se snídaní v Dubaji, všechny transfery, 

služby anglicky mluvícího průvodce v Teheránu 

a Isfahánu a česky mluvícího průvodce v Dubaji

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj na vyžádání

večeře v Dubaji 1 600 Kč

možnost připlatit si ubytování 

ve cccc nebo ccccc v hotelu v Dubaji na vyžádání

výlet Nezapomenutelná Dubaj od 2 890 Kč/osoba

výlet Dubaj City Tour od 990 Kč/osoba 

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

víza do Íránu 1 500 Kč/osoba

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

   Teherán – íránská metropole

   Muzeum klenotů s největším 

neopracovaným diamantem světa

   Isfahán – okouzlující náměstí 

Nakš-e-Jahan zapsané v UNESCO

   Mešita šejka Loftollaha s mozaikami 

a palác Chehelsotoon

   Rezidence sultána Qaboose 

v Muscatu

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně od 48 990 Kč

(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Isfahán

Teherán

Dubaj

Írán

SAE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

CENA OD: 48 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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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. 200–201

Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy
ASIE  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, SRÍ LANKA A MALEDIVY

1. DEN Odlet z Prahy do Dubaje. Transfer 

do hotelu, ubytování na 2 noci se snídaní.

2. DEN Volný den v Dubaji. 

3. DEN Ráno transfer na letiště, odlet 

do Kolomba, po příletu transfer do Sigiriye, 

ubytování na 3 noci v hotelu s polopenzí. 

4. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya 

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích 

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví 

UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů 

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

5. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, 

historicky druhého hlavního města, s návštěvou 

archeologického naleziště se sochou ležícího 

Buddhy ze žilkovaného mramoru. Odpoledne safari 

v národním parku Minneriya – domov divokých 

slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů, jelenů 

sambar či krokodýlů. Večer návrat do hotelu.

6. DEN Ráno po snídani transfer do Pinnewaly 

se sloním sirotčincem. Pozorování krmení a koupání 

slonů. Poté přesun Kolomba na letiště, večer 

přelet na Male, transfer z letiště do Holiday 

Island, ubytování na 5 nocí s polopenzí. 

7.–11. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění 

pokoje v 11:00, odpoledne transfer na letiště 

v Male, večer odlet přes Dubaj do Prahy.

12. DEN Přestup v Dubaji, odpoledne přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –

Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní 

taxy a další poplatky, 2 noci v hotelu Grand Excelsior 

v Dubaji, 2× snídani, 3 noci v hotelu ccc během okruhu 

na Srí Lance, 3× polopenzi, 5 nocí v Holiday Island 

na Maledivách, 5× polopenzi, seat in coach transfer 

v Dubaji, přepravu klimatizovaným vozem během okruhu 

na Srí Lance, služby česky mluvícího místního průvodce 

během okruhu na Srí Lance, vstupy dle programu, 

transfer Male – hotel Holiday Island – Male, služby 

česky mluvícího místního průvodce na telefonu v Male

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

ubytování v hotelech cccc během 

okruhu Srí Lankou 3 000 Kč

program all inclusive v Holiday Island 9 500 Kč

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí 

Lanku (35 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní 

pojištění, ostatní stravování, nápoje, spropitné 

místním průvodcům, řidičům, nosičům

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Kombinace supermoderní metropole, 

zeleného ostrova a nádherných pláží

  Dubaj – město nejmodernějších 

staveb i křivolakých uliček

  Srí Lanka – starověké památky 

v Sigiriyi, Pollonnaruwě a v Dambulle,

národní park Minneriya

  Maledivy – úžasné pláže s jemným 

pískem a tyrkysovým mořem

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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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

CENA OD: 64 490 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. 200–201

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1. DEN Odlet z Prahy, transfer do hotelu v Dubaji, nocleh.

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 

prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 

Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se projeďte 

nadzemní dráhou z The Walk k hotelu Atlantis 

na umělém poloostrově The Palm. Můžete si také 

zakoupit fakultativní půldenní výlety Nezapomenutelná 

Dubaj nebo Dubaj City Tour v doprovodu česky 

mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).

3. DEN Transfer do Abú Dhabi, ubytování v hotelu. 

4.–7. DEN Pobyt v Abú Dhabi v hotelu u pláže. 

Možnost individuální prohlídky  Abú Dhabi s Velkou mešitou 

šejka Zayeda postavenou z bílého mramoru, hlavní 

třídou Abú Dhabi Corniche, luxusním hotelem Emirates 

Palace a umělým ostrovem Yas Island se zábavním 

parkem Ferrari World a aquaparkem Yas Waterworld.  

8. DEN Návrat zpět do Prahy.

Dubaj City Tour

Čeká vás návštěva muzea, kde se seznámíte 

s historií této oblasti a se zajímavostmi o lovu perel, 

o pirátech a nahlédnete rovněž do beduínských 

obydlí. Nezapomeňte také naslouchat svolávání 

z mešit k modlitbě. V Dubajském zálivu nasednete 

na loď Abra, která vás převeze na typický arabský 

trh se zlatem a kořením. Na trhu se zlatem vybírejte 

ty nejkrásnější šperky, ale o ceně určitě smlouvejte. 

Rozmanité vůně vás nalákají na trh s kořením,

kde nakoupíte čerstvou vanilku, šafrán 

a samozřejmě typické arabské datle.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Dubaj – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v hotelu ccccc v Dubaji, 2× snídani, 5 nocí 

v hotelu ccccc v Abú Dhabi, 5× polopenzi, služby 

česky mluvícího průvodce (v Abú Dhabi na telefonu)

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

Dubaj City Tour od 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

  Fascinující Dubaj – jedna z nejrychleji 

rostoucích metropolí světa

  Vychutnejte si panoramatický výhled 

z nejvyšší budovy světa Burj Khalifa

  Koupání v průzračném moři 

  Abú Dhabi – nejbohatší 

a největší emirát 

  Navštivte Velkou mešitu šejka Zayeda

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 28 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Dubaj

Abú Dhabi
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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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. 200–201

BLÍZKÝ VÝCHOD  SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1. DEN Odlet z Prahy, přílet do Dubaje 

a následný transfer do hotelu. 

2. DEN Snídaně v hotelu, prohlídka nové části města 

Dubaj. Jednou z nejvyhledávanějších turistických 

atrakcí je bezesporu největší stavba světa Burj Khalifa 

(124 pater), odkud máte výhled na celé město. 

Dále vás čeká projížďka na lodi po Dubai Marina 

a zastavíme se u nejznámějšího hotelu světa Burj Al 

Arab. Na závěr navštívíme i nákupní centrum Dubai 

Mall, které se pyšní nejenom luxusními obchody, ale 

i obrovským akváriem. (Oběd/večeře není v ceně.)

3. DEN Snídaně v hotelu, odjezd do Abú Dhabi – 

prohlídka hlavního města Emirátů. Projdeme oblastí Jebel 

Ali s uměle vytvořeným přístavem. Navštívíme třetí největší 

mešitu na světě Sheikh Zayed Al Nahyan. Uvidíme hotel 

Emirates Palace, zhlédneme promenádu Corniche a dále 

navštívíme Falcon Hospital – nemocnici a výcvikové 

středisko pro sokoly. (Oběd/večeře není v ceně.)

4. DEN Snídaně v hotelu, dopoledne volný program. 

Odpoledne vyrazíme na adrenalinovou jízdu v SUV 

do pouště v doprovodu zkušeného řidiče. Večer 

zakončíme večeří mezi písečnými dunami, kde 

se kromě zábavného programu, břišních tanečnic 

a vodní dýmky dozvíme i něco o životě beduínů.

5. DEN Snídaně v hotelu, celodenní výlet 

do „města oáz“ Al Ain s mnoha pevnostmi, oázami 

a historickými budovami, které bylo právem zařazeno 

k světovému kulturnímu dědictví UNESCO. Najdete 

tu i první národní muzeum, pevnost Al Jahili a rodný 

dům šejka Zayeda. (Oběd/večeře není v ceně.)

6. DEN Celodenní výlet k břehům ománského 

poloostrova Musandam, kde se nalodíme na typickou 

dřevěnou loď dhow a vyrazíme na relaxační 

plavbu se šnorchlováním a koupáním. Oběd. 

7. DEN Snídaně v hotelu, volný program. 

Možnost fakultativních výletů. 

8. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, transfery na letiště 

a do hotelů, 7× ubytování v 4 cccc hotelech, stravování 

a výlety podle programu, služby česky mluvícího průvodce 

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

jednolůžkový pokoj 14 990 Kč

CENA NEZAHRNUJE: nápoje, obědy, ostatní 

fakultativní výlety, cestovní pojištění, pobytové 

taxy (platí se přímo na hotelové recepci)

SLEVY: 

dítě 25 %

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST: 8

  Velkoměsta Dubaj a Abú Dhabi

  Nejvyšší budova světa Burj Khalifa

  Výlet do pouště v SUV

  „Město oáz – nejzelenější město 

Emirátů“ – Al Ain 

  Šnorchlování a koupání v Ománu 

v Indickém oceánu

9. 12. 2017 30 990 Kč

24. 2. 2018 32 990 Kč

21. 4. 2018 32 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Dubaj

Abú Dhabi

Al Ain

poloostrov 
Musandam
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

30 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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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. 200–201

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

1. DEN Dubaj, SAE – Přílet do Dubaje s následným 

naloděním na loď MSC Splendida. Vychutnejte si pobyt 

v jedné z nejbohatších zemí světa, která díky své poloze 

zaručuje celoroční slunečné počasí. Poznejte kulturu, 

přírodu a vynikající kuchyni arabského světa a zažijte kromě 

koupání a nákupů i atmosféru pravé písečné pouště!

2. DEN Abú Dhabi, SAE – Hlavní město Spojených 

arabských emirátů, které leží na ostrově u centrálního 

západního pobřeží, je známé jako „nejbohatší město 

na světě“. Abú Dhabi je dokonalé a luxusní: nakupování 

je „národním sportem“ a město je orientováno 

na zábavu a na neustálé koupání v celoročním slunci.

3. DEN Sir Bani Yas Island, SAE – Sir Bani Yas 

je největším přírodním ostrovem Spojených arabských 

emirátů, vzdáleným cca 170 km od hlavního města 

Abú Dhabíi Celý ostrov je vůbec největším arabským 

přírodním parkem, který byl založen už v r. 1977, 

a díky příkladné ochraně přírody je dnes zcela unikátní 

přírodní rezervací s bohatou vegetací i faunou. Sir 

Bani Yas tak nabízí celou škálu aktivit, jako je safari, 

šnorchlování, jízdy na kajaku, procházky přírodou či jen 

odpočinek na čistých plážích s bohatým zázemím.

4. DEN Na moři.

5. DEN Muscat, Omán – Ománská metropole 

Muscat, patří bezpochyby k těm nejkrásnějším městům 

Arabského poloostrova. Je nádhernou mozaikou 

poskládanou z pestrobarevných kamínků, kde každý 

představuje jinou tvář města – staré hliněné pevnosti 

sousedící s moderními naleštěnými stavbami, rovnými 

třídami plnými květin i překrásnými paláci a mešitami 

vyjadřujícími bohatství sultanátu. Ať už zavítáte kamkoliv, 

Muscat ve vás vždy zanechá jen to nejlepší! Vyzkoušejte 

si život beduínů, projeďte se na velbloudech, ochutnejte 

místní lahodnou orientální kuchyni a pokochejte 

se dechberoucími výhledy. Omán, turisty dosud 

ještě neprobádaný, má skutečně co nabídnout.

6. DEN Khor al Fakkan, SAE – Jedním z nejkrásnějších 

letovisek v Dubaji je Khor Fakkan. Najdete zde luxusní 

hotely, nádherné pláže s bělostným pískem a veškeré 

zázemí, které jen taková destinace může nabídnout. 

Obzvlášť velký výběr je zde co do vodních sportů. To 

je způsobeno charakterem moře v této oblasti. Voda 

dosahuje mnohem větších hloubek, avšak z toho 

důvodu je také chladnější než v jiných oblastech.

7. DEN Dubaj, Spojené arabské emiráty.

8. DEN Dubaj, Spojené arabské emiráty – 

transfer na letiště a odlet do Prahy.

ZÁBAVA NA LODI PRO DĚTI: diskotéka Teens Disco, 

minibowling, herní konzole Nintendo Wii, simulátor 

formule 1, kino 4D, videohry na většině lodí fl otily, 

aquapark, fontány, tobogan, dětská brouzdaliště na většině 

lodí, minigolf, shuffl eboard, multifunkční hřiště aj.;

pro dospělé je na výběr velká řada animačních 

programů, večerní taneční a hudební 

představení v divadle, bary s živou hudbou

VYBAVENÍ KAJUT: koupelna se sprchou a WC, 2 lůžka 

(v některých kajutách možnost 1–2 přistýlek), dostatek 

úložných prostor, TV/sat., klimatizace, minibar, telefon, fén

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Dubaj – Praha, letištní poplatky, transfery, 

kajutu vybrané kategorie, plnou penzi

CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety v přístavech, 

nápoje (kromě nápojů z nápojových automatů 

v samoobslužné restauraci během dne), individuálně 

objednané služby (masáže, wellness procedury, 

telekomunikace apod.), povinný servisní poplatek 

(spropitné) podle oblasti 10 EUR/noc nebo 

12,50 USD/noc, děti 4–13 let platí 50 %, děti do 3 let 

neplatí, příplatek za neobsazené lůžko, cestovní pojištění 

a pojištění storna zájezdu, pojištění zavazadel (není kryto 

cestovním pojištěním ani dopravcem; u lodní společnosti 

možno sjednat pojištění ve výši 7,30 EUR, zahrnující 

pojištění zavazadel pro případ poškození při manipulaci 

lodními zaměstnanci během nalodění a vylodění), víza

  Plavba na luxusní lodi 

  Plná penze – výběr z mnoha 

restaurací 

  Aquapark na lodi 

  Novinka v nabídce 

  Bohatý večerní program v režii MSC 

Cruises

RELAX A POZNÁNÍ

Muscat

Dubaj

Abú Dhabi
Sir Baniyas Island

Khor Al Fakkan
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

6. 1. | 13. 1. | 3. 2. | 10. 2. | 17. 2. | 

24. 2. | 10. 3. 2018 od 19 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

CENA OD: 19 990 Kč
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Katar po moři na MSC Splendida
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY, BAHRAJN A KATAR

1. DEN Dubaj, SAE – Přílet do Dubaje s následným 

naloděním na loď MSC Splendida. Vychutnejte si pobyt 

v jedné z nejbohatších zemí světa, která díky své poloze 

zaručuje celoroční slunečné počasí. Poznejte kulturu, 

přírodu a vynikající kuchyni arabského světa a zažijte kromě 

koupání a nákupů i atmosféru pravé písečné pouště!

2. DEN Abí Dhabi, SAE – Hlavní město Spojených 

arabských emirátů, které leží na ostrově u centrálního 

západního pobřeží, je známé jako „nejbohatší město 

na světě“. Abú Dhabi je dokonalé a luxusní: nakupování 

je „národním sportem“ a město je orientováno 

na zábavu a na neustálé koupání v celoročním slunci.

3. DEN Spojené arabské emiráty – Sir Bani Yas 

je největším přírodním ostrovem Spojených arabských 

emirátů, vzdáleným cca 170 km od hlavního města 

Abú Dhabi. Celý ostrov je vůbec největším arabským 

přírodním parkem, který byl založen už v r. 1977 

a díky příkladné ochraně přírody je dnes zcela unikátní 

přírodní rezervací s bohatou vegetací i faunou. Sir 

Bani Yas tak nabízí celou škálu aktivit, jako je safari, 

šnorchlování, jízdy na kajaku, procházky přírodou či jen 

odpočinek na čistých plážích s bohatým zázemím.

4. DEN Relaxační den na moři.

5. DEN Bahrajn – Bahrajnské království  je ostrovní 

stát v jižní části Perského zálivu, vůbec nejmenší stát 

v této oblasti, a je jednou z nejoblíbenějších turistických 

destinací na Blízkém východě. Turisty láká místní 

pevnost, jež spadá pod patronát organizace UNESCO. 

V nabídce cestovní kanceláře jsou výlety po městě 

i transfery na pláž. Ženy ocení nákupy v tradiční tržnici 

nebo v moderním nákupním centrum Seef Mall. 

6. DEN Port Hamad, Doha/Katar – Katar se stal 

velmi bohatým státem díky nalezištím ropy. Nabízí mnoho 

zajímavých atrakcí a aktivit, jak strávit čas. Můžete se 

opalovat na písečných plážích, plavat v teplém moři 

nebo se potápět na korálových útesech. Obdivuhodná 

je i pouštní architektura či starověké skalní rytiny.

7. DEN Dubaj, SAE.

8. DEN Dubaj, SAE – Transfer na letiště a odlet do Prahy. 

ZÁBAVA NA LODI PRO DĚTI: diskotéka Teens Disco, 

minibowling, herní konzole Nintendo Wii, simulátor formule 

1, kino 4D, videohry na většině lodí fl otily, aquapark, 

fontány, tobogan, dětská brouzdaliště na většině 

lodí, minigolf, shuffl eboard, multifunkční hřiště aj.;

pro dospělé je na výběr velká řada animačních 

programů, večerní taneční a hudební 

představení v divadle, bary s živou hudbou

VYBAVENÍ KAJUT: koupelna se sprchou a WC, 2 lůžka 

(v některých kajutách možnost 1–2 přistýlek), dostatek 

úložných prostor, TV/sat., klimatizace, minibar, telefon, fén

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Dubaj – Praha, letištní poplatky, transfery, 

kajutu vybrané kategorie, plnou penzi

CENA NEZAHRNUJE: fakultativní výlety v přístavech, 

nápoje (kromě nápojů z nápojových automatů 

v samoobslužné restauraci během dne), individuálně 

objednané služby (masáže, wellness procedury, 

telekomunikace apod.), povinný servisní poplatek 

(spropitné) podle oblasti 10 EUR/noc nebo 

12,50 USD/noc, děti 4–13 let platí 50 %, děti do 3 let 

neplatí, příplatek za neobsazené lůžko, cestovní pojištění 

a pojištění storna zájezdu, pojištění zavazadel (není kryto 

cestovním pojištěním ani dopravcem; u lodníspolečnosti 

možno sjednat pojištění ve výši 7,30 EUR zahrnující 

pojištění zavazadel pro případ poškození při manipulaci 

lodními zaměstnanci během nalodění a vylodění), víza

  Plavba na luxusní lodi 

  Plná penze – výběr z mnoha 

restaurací 

  Aquapark na lodi 

  Novinka v nabídce 

  Bohatý večerní program v režii MSC 

Cruises

RELAX A POZNÁNÍ

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

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Doha
Dubaj

Abú Dhabi
Sir Baniyas Island

Bahrajn
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

CENA OD: 21 990 Kč
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Dubaj
Pokud si představíte moderní a architektonicky 

odvážné luxusní hotely, výškové administrativní 

budovy, komplexy obchodních center v blízkosti 

bohatě zdobených mešit a svěže zelené parky 

přecházející v pouště nemající konce, pak jste se 

právě přenesli do Dubaje.

Koupání v průzračném moři Arabského zálivu je zde možné díky příznivému klimatu 

po celý rok a krásné pláže lákají jemným bílým pískem. Dubaj je nejznámějším z emirátů 

a jeho stejnojmenné centrum nabízí velké množství sportovních, kulturních a společen-

ských aktivit. Dubaj je ideálním místem pro nákupy, a proto se zde zastavují desítky tisíc 

turistů při svých cestách z Asie. K Dubaji patří i oblast Jumeirah s dlouhou písečnou pláží 

a několika hotely, jež se řadí k nejluxusnějším na světě. Jedinečné zážitky si odnesete 

také z velbloudích závodů nebo pouštního safari, které zde můžete navštívit.

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Vyjmenovat, co nevynechat v Dubaji, prostě není možné. Je toho totiž nepřeberné množ-

ství. Ať už zasněžená sjezdovka uprostřed rozpálené písečné roviny, legendární „plachet-

nice“ – hotel Burj Al Arab, umělé ostrovy ve tvaru palem nebo mapy světa, či nejvyšší 

budova na světě Burj Khalifa.

Když mluvíme o Dubaji jako o křižovatce kultur, tak nesmíme vynechat význam Dubaje 

jako jedné z důležitých kulinářských křižovatek. Kromě tradičních jídel můžete ochutnat 

speciality ze všech končin Indie a jihovýchodní Asie, vynikající libanonskou kuchyni, ale 

i řadu dalších exotických jídel a nápojů. 

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Přístav

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Kosmopolitní, moderní, stylové, luxusní, extrémně bohaté, takové je město Dubaj. Nejvyšší 

budova světa, sjezdovka nebo kluziště v nákupním centru, palmové ostrovy, dostihy, parky, 

pláže a promenády. Nespočet možností nabízí město Dubaj, ať se ubytujete v hotelu na pláži, 

stylovém boutique hotelu nedaleko nákupního centra, nebo v klasickém city hotelu.

1   Hotel Holiday Inn Bur Dubai cccc str. 90 

2   Hotel Nikki Beach Resort & Spa Dubai ccccc str. 77

3   Hotel Citymax Bur Dubai ccc str. 92

4   Hotel Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc str. 86

5   Hotel Grand Hyatt Dubai ccccc str. 87

6   Hotel Jumeira Rotana Dubai cccc str. 89 

7   Hotel Rove Downtown Dubai ccc str. 91

8   Hotel DoubleTree by Hilton Dubai – Business Bay ccccc str. 78

9   Hotel Jumeirah Beach ccccc str. 72

q   Hotel Burj Al Arab cccccc str. 58

w   Hotel Madinat Jumeirah –

Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A’Salam cccccd str. 64

e   Hotel Jumeirah Al Naseem – Madinat Jumeirah cccccd str. 66

r   Hotel Rixos The Palm ccccc str. 60

t   Hotel Anantara The Palm Dubai Resort ccccc str. 68

y   Hotel The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofi tel cccc str. 88

u   Hotel Sofi tel The Palm ccccc str. 70

i   Hotel Atlantis The Palm ccccc str. 74

o   Hotel Fairmont The Palm ccccc str. 76

p   Hotel The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc str. 81

a   Hotel Le Meridien Mina Seyahi ccccc str. 82

Doba transferu z letiště cca 40 minut
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s   Hotel Habtoor Grand Beach Resort, 

Autograph Collection ccccc str. 83

d   Hotel Rixos Premium Dubai ccccc str. 62

f   Hotel Hilton Dubai Jumeirah Beach Resort ccccc str. 84

g   Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach ccccc str. 85

h   Hotel JA Jebel Ali Beach ccccc str. 79

j   Hotel JA Palm Tree Court & Spa ccccc str. 80
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Abú Dhabi
Tento emirát s mystickou tváří starobylé pouštní 

kultury, se širokými bulváry lemovanými parky, 

zářivě bílými mešitami, luxusními palácovými 

hotely, ale i prosklenými výškovými budovami je 

prezentací moderní architektury a bohatství.

Abú Dhabi je nejbohatší, největší a nejlidnatější emirát se stejnojmeným hlavním městem 

ležícím na pobřeží Perského zálivu. V roce 1971 bylo zakládajícím emirátem a od té doby 

prošlo závratnou přeměnou. Dnešní tvář je kombinací původní a moderní architektury. 

Abú Dhabi je opravdový arabský klenot, kde se ve sklech mrakodrapů odrážejí vody 

Perského zálivu v kontrastu s palmovými stromy a bílým pískem pláží.

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Monumentální zábavní park Ferrari World vznikl na umělém ostrově Yas Marina Island 

společně s luxusním hotelem a závodní dráhou pro podniky F1. Od svého otevření roku 

2010 je největším zastřešeným zábavním parkem na světě. Součástí je i nejrychlejší hor-

ská dráha, na níž dosahujete zrychlení jako ve skutečné F1. Zábavu zde nalezne každý. 

Od muzea historických vozidel přes kina, simulátory jízdy v F1 až po romantické projížďky 

v historických vozidlech krajinou jižního Toskánska. Součástí zábavního parku, vhodnou 

především pro ty nejmenší, je Yas Water World. Spousta vodních atrakcí, toboganů 

a překvapení, to vše zbudované na umělém ostrově. 

Velká mešita šejka Zayeda, architektonický skvost z bílého mramoru, dokáže pojmout 

až 41 tisíc věřících a patří mezi největší mešity na světě. Je bohatě zdobená zlatem, 

drahokamy a křišťálem Swarovski. V sousedství této mešity je i Zayedova hrobka.

Abú Dhabi je jedním z pořadatelských měst seriálu závodů v letecké akrobacii Red Bull 

Air Race. Špičkoví piloti zde prolétávají ve velké rychlosti náročnou adrenalinovou trasu 

plnou přemetů, otoček a dalších prvků letecké akrobacie. Tento jedinečný zážitek si 

nenechte ujít. Zdejší zastávka leteckého podniku vychází na únor.

Město Abú Dhabi je zajímavým místem samo o sobě. Tam, kde ještě nedávno byla poušť, 

je dnes jedno z nejbohatších měst na světě, které zaujme především svou architekturou. 

Mezi nejznámější místa patří ulice Abu Dhabi Corniche, která tvoří jednu z hlavních 

dopravních tepen tohoto města.

Další z výjimečných moderních staveb, které stojí za pozornost, je sedmihvězdičkový 

hotel Emirates Palace. Tento hotel postavený jako palác v arabském stylu patří mezi 

nejluxusnější hotely na světě a jeho architektura je dechberoucí. Zajímavostí je, že 

v tomto hotelu byla podepsána dohoda o vzniku Spojených arabských emirátů a také se 

zde pořádají pravidelná zasedání společností na vývoz ropy.

Metropole s mystickou tváří starobylé pouštní kultury, širokými bulváry, které lemují 

parky, a nádhernou už z dálky zářící mešitou. Hlavní město a nejbohatší emirát v zemi, 

luxusní hotely přímo na bělostné písečné pláži připomínající paláce a závody formule 1 

potvrzují bohatství, které je prezentováno na každém kroku. 

1   Hotel Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas ccccc str. 138

2   Hotel The St. Regis Saadiyat

Island Resort, Abu Dhabi ccccc str. 140

3   Hotel Sheraton Abu Dhabi ccccc str. 143

4   Hotel Hilton Abu Dhabi ccccc str. 145

5   Hotel InterContinental Abu Dhabi ccccc str. 142

6   Hotel Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc str. 144

7   Hotel Emirates Palace Abu Dhabi ccccc str. 134

8   Hotel The Ritz–Carlton Abu Dhabi ccccc str. 136

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 100 minut
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Abú Dhabi
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Ras Al Khaimah
Rychle se rozvíjející emirát Ras Al Khaimah leží 

na úpatí majestátního pohoří Al-Hadžar, které 

vytváří nádherné panorama. Bílé písečné pláže 

v kombinaci s luxusními hotelovými resorty 

představují ideální místo pro rodinnou dovolenou. 

Ras Al Khaimah leží na úpatí pohoří Al-Hadžar v severní části Spojených arabských emi-

rátů, na břehu vod Perského zálivu. Emirát je také znám pro svou bohatou námořní 

historii. Podle legendy právě odsud známý mořeplavec Bin Majid ukázal portugalským 

mořeplavcům cestu do Indie. Přestože Ras Al Khaimah postupně dohání kosmopolitní 

Dubaj v oblasti obchodu a smělých stavebních plánů, stále zde panuje klidná atmosféra 

včetně tradičních sportů, jako jsou například velbloudí dostihy, které mají své centrum 

právě ve městě Ras Al Khaimah. Velkou výhodou je dostupnost jak Dubaje, tak i severní 

enklávy sultanátu Omán – poloostrova Musandam, jehož zálivy obklopené skalnatými 

útesy bývají přirovnávány k norským fjordům. 

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Zajímavým zážitkem jsou výlety do pouště, tzv. Desert Safari, kdy máte možnost vžít 

se do pocitů účastníků rallye Dakar a zkušení řidiči terénních vozů vám předvedou, jak 

se jezdí z duny na dunu. V pouštním kempu pak poznáte zblízka místní zvyky a tradiční 

kratochvíle, jako sledování břišních tanečnic a kouření vodní dýmky.

Dalším atraktivním zážitkem je výlet tradiční plachetnicí Dhow na ománský poloostrov 

Musandam. Scenérie, které se nabízejí v průběhu plavby, jsou nádherné a podmořský 

svět pestrý. Budete moci šnorchlovat a užijete si zážitek v podobě oběda na lodi.

Ras Al Khaimah je také vyhledáván golfi sty, dvě 18jamková hřiště jsou na velmi vysoké 

úrovni a těší se velké oblibě.

Břehy jednoho ze sedmi emirátů, Ras Al Khaimahu, jsou omývány vodami Perského zálivu. 

Tato oblast předsta vuje spíše odpočinkovou stránku turistiky a je známá mimo jiné také kaž-

doročními velbloudími závody, které přitahují značnou pozornost. Velkou výhodou této oblasti 

je dobrá dostupnost Dubaje, krásné pláže a luxusní hotely nabízející program all inclusive.

1   Hotel DoubleTree by Hilton Resort & Spa

Marjan Island ccCcc str. 106

2   Hotel Marjan Island Resort & Spa by Accor ccccc str. 114

3   Hotel Rixos Bab Al Bahr ccccc str. 108

4   Hotel Bin Majid Beach Hotel ccc str. 121

5   Hotel Al Hamra Residence ccccc str. 116

6   Hotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah ccccc str. 102 

7   Hotel Al Hamra Village cccc str. 118

8   Hotel Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc str. 112

9   Hotel The Cove Rotana Resort ccccc str. 110

q   Hotel Bin Majid Beach Resort – All inclusive ccc str. 120

w   Hotel Mangrove by Bin Majid cccc str. 122

e   Hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc str. 104

r   Hotel Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah cccc str. 119

t   Hotel DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah ccccc str. 117

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Aquapark  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 80 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. 200–201

Pobytové oblasti  Pláž

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Fujairah
Stejně jako emirát Ras Al Khaimah je Fujairah 

jako stvořený pro klidnější, odpočinkovou stránku 

turistiky v této části světa.

Pro své nádherné pláže, klidné prostředí a špičkové hotelové služby je nejen vyhledáva-

ným cílem turistů z Evropy a Asie, ale těší se velké oblibě i mezi lidmi pracujícími v Dubaji 

nebo Abú Dhabi. Fujairah je také oblíbeným místem milovníků potápění díky bohatému 

podmořskému životu. Nachází se na východních březích poloostrova na úpatí pohoří 

Al-Hadžar na pobřeží Arabského moře. Jako jeden z mála nemá svůj život založen 

na těžbě ropy, ale domorodí obyvatelé mají jako zdroj obživy hlavně rybolov, zemědělství 

a samozřejmě cestovní ruch. Emirát Fujairah je také bohatým zdrojem minerálních vod, 

které se čerpají v horách. Blízkost Dubaje i sultanátu Omán dělá z emirátu Fujairah 

ideální místo pro poznávání krás těchto končin Arabského poloostrova.

Fujairah je synonymem pro klidnou dovolenou a potápění. Nachází se na východním 

pobřeží u Arabského moře, které je bohaté na mořskou faunu a fl óru, z druhé strany 

je oblast chráněna pohořím Al-Hadžar. Relativně delší vzdálenost od Dubaje zaručuje 

naprostý klid a tradiční arabské městečko Dibba se nachází nedaleko.

1   Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa ccccc str. 131

2   Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc str. 130

3   Hotel Iberotel Miramar Al Aqah ccccc str. 128

4   Hotel Oceanic Khorfakkan Resort & Spa cccc str. 132

5   Hotel Fairmont Fujairah Beach Resort ccccc str. 126

Doba transferu z letiště cca 120 minut

44

~~

11až33
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Ajman
Ajman je skrytý klenot ležící na západním pobřeží 

Perského zálivu. S rozlohou 260 kilometrů 

čtverečných je nejmenším z emirátů, ovšem 

nejrychleji se rozvíjejícím. 

Ajman není jen sluncem zalitou oázou klidu. Má také celou řadu vzácných historických 

a kulturních památek, nabízí velmi kvalitní wellness služby, možnosti nákupů v roz-

sáhlých obchodních centrech i tradiční rozptýlení v podobě velbloudích závodů. Pokud 

ještě neznáte arabskou kuchyni, bude pro vás první ochutnávka dalším zážitkem.

ROZHODNĚ NEVYNECHEJTE

Za návštěvu bezesporu stojí stejnojmenné hlavní město Ajman. Nachází se ani ne 8 kilo-

metrů od sousedního emirátu Sharjah a zhruba 20 minut jízdy od Dubaje. Pyšní se 

unikátními historickými stavbami, ale na své si ve městě přijdou i milovníci nakupování. 

Místní obchodní centra jsou přímo rájem pro zákazníky lačné nejen po suvenýrech. Určitě 

se neochuďte o koupání na místní pláži. Voda je zde zbarvena do tyrkysově modré a je 

neskutečně průzračná. Už to je zážitkem na celý život. Pokud milujete přírodu, vydejte se 

do pohoří Al-Hadžar, kde se ukrývá nedotčená fauna a fl óra, nebo do národního parku 

Al Zorah. Poznáte tak emirát Ajman v celé jeho kráse.

Z hlediska turistického ruchu je zajímavý zejména 16 kilometrů dlouhý pás krásných 

písečných pláží, kde se nachází moderní hotelové resorty. 

1   Hotel Ajman Saray Luxury Collection ccccc str. 98

2   Hotel Kempinski Ajman ccccc str. 94

3   Hotel Fairmont Ajman ccccc str. 100

4   Hotel Bahi Ajman Palace ccccc str. 96
Doba transferu z letiště cca 45 minut

11
22

33
44

Pobytové oblasti  Pláž

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Umm Al Quwain
Umm Al Quwain patří mezi menší emiráty, má však 

také své osobité kouzlo a je vyhledávaným místem 

pro strávení klidné dovolené.

Jeho předností jsou běloskvoucí písečné pláže a resorty na pobřeží s možnostmi vyzkou-

šet si všechny druhy adrenalinových vodních sportů. Název Umm Al Quwain se dá 

doslova přeložit jako „matka dvou sil“, což odkazuje na bohatou námořní historii. Dopo-

ručujeme všem, kteří hledají klid, pohodu, mnoho slunce a kvalitní služby.

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

1   Hotel Umm Al Quwain Beach ccc str. 124

Doba transferu z letiště  cca 60 minut

11

Umm Al Quwain
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Dubaj
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

cccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

POLOHA Hotel přímo na pláži Jumeirah.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce na každém patře, 

6 restaurací (Al Mahara – restaurace obklopená obřím 

akváriem, specializovaná na ryby a mořské speciality; 

Al Muntaha – restaurace nabízející kromě kulinářských 

specialit i pohled na Dubaj z výšky 200 metrů; 

Al Iwan – restaurace s arabskou a mezinárodní 

kuchyní; Majilis Al Bahar – restaurace na pláži; 

Bab Al Yam – restaurace u bazénu s mezinárodní 

kuchyní;  Life Style Restaurant), několik barů včetně 

legendárního Sky View koktejl baru a Assawan Spa 

& Health Club, bazén a terasa na opalování s lehátky 

a slunečníky zdarma, nepřetržitý butler servis.

PLÁŽ Hotel leží přímo u 400 m dlouhé privátní 

písečné pláže s pozvolným vstupem do moře, lehátka, 

slunečníky a osušky zdarma, restaurace na pláži.

POKOJ SUX: dvouúrovňové (170 m2), koupelna 

(vířivka obložená mramorem, oddělená sprcha, 

vysoušeč vlasů), WC, šatna, klimatizace, plazmový 

televizor, minibar za poplatek, telefon, fax, trezor 

zdarma a panoramatické okno s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, squash, 

pára, sauna, tenisové kurty v sousedním hotelu 

Jumeirah Beach. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccc
INTERNET Zdarma: v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Assawan Spa & Health Club

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

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

 SUX

HHH | HHiii | 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

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.burj-al-arab.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. 200–201

4,5TripAdvisor
4 078 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. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

POLOHA Luxusní hotel ze známého hotelového 

řetězce se nachází na umělém ostrově ve tvaru 

palmy s úchvatným výhledem na Dubaj. Do centra 

Dubaje je možné využít vodní taxi přímo od hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

4 bary, konferenční místnosti, lounge bar, 

obchod se suvenýry, čistírna, prádelna, shuttle 

bus do Mall of The Emirates zdarma, 2 bazény, 

bary u bazénu, lehátka a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Privátní písečná pláž s bílým pískem přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma. Možnost 

využít gazebo – soukromé postele na pláži.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

speciální matrace, minibar za poplatek, žehlička. 

Většina pokojů má balkon. DRU: viz DR, prostornější, 

terasa. JS: viz DR, prostornější, oddělené pokoje, 

terasa. Možnost propojených pokojů stejného typu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bohatého 

bufetu. Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenis, plážový volejbal, plážový fotbal, stolní tenis, 

nemotorizované vodní sporty. Za poplatek: vybavení 

na tenis, badminton, motorizované vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Zvláštností jsou 2 recepce –

1 pro dospělé a 1 speciálně pro děti.

ZÁBAVA Bary, diskotéky, nákupní 

možnosti přímo v hotelu. Vodní park 

Aquaventure cca 10 minut od hotelu.

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

animační programy pro děti, malování na obličej, 

dětské hřiště, škola kouzel, hlídání dětí za poplatek.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje pokoji 

uzpůsobenými pro handicapované klienty. Možnost 

bezbariérového pohybu v areálu hotelu.

Možnost zapůjčení invalidních vozíků.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu, na pokoji,

internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Ajana Spa

  Zdarma: sauna, hammam, jóga, pilates, zumba

  Za poplatek: masáže

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje
(12.00–02.00 hod.) 

  Káva, čaj a nealkoholické nápoje 
v restauraci L’Olivo (24 hodin denně)

  Minibar na pokoji (denně doplňován)

  Hlavní restaurace, à la carte restaurace 
L’Olivo Ristorante a Aegean

  Bary, snack restaurace, bar u pláže, lobby lounge

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

 DRX

HHI | HH | HII | HI | H

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

 DRU

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

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

 JS

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: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro nejnáročnější 

klienty

  Vynikající kuchyně

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  Přímo u písečné pláže

  Možnost programu ultra all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rixos.com/en/

rixos-the-palm-dubai-hotel



61

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,5TripAdvisor
2 581 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. 200–201

POLOHA Dvě výškové budovy rozdělené na rezidenční 

a hotelovou část přímo u pláže v oblíbené části 

Jumeirah Beach Residence. Nákupní možnosti 

v bezprostřední blízkosti hotelu. Letiště cca 35 km.

VYBAVENÍ 443 prostorných pokojů, výtahy, vstupní 

hala s recepcí, směnárna, společenské a konferenční 

sály, hlavní restaurace, 5 à la carte restaurací 

(americká, steak house, evropská, středozemní, 

italská), 2 bary, zahrada s venkovním bazénem, 

terasou na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma.

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

vlasů), individuální klimatizace, LCD TV/sat., telefon, 

minibar. DRU: viz DRX, pokoje v 31.–34. patře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty, golf – 18jamkové golfové 

hřiště Emirates Golf Course vzdáleno 10 minut jízdy.

ZÁBAVA Možnost zábavy v centru Dubaje.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních prostorách 

hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Rixos Premium Dubai ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH BEACH

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, terapie, hammam 

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

 DRX | DRU

HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel 

pro náročnou klientelu

  Nákupní možnosti v okolí hotelu

  Přímo u písečné pláže Jumeirah

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.premiumdubai.rixos.com

NOVINKA

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. 200–201

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

VIZUALIZACE – NOVÁ ATRAKCE DUBAI EYE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

cccccd
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

POLOHA Přímo na pobřeží Perského zálivu, 

komplex tvořený hotely Al Qasr, Dar Al Masyaf 

a Mina A’Salam. Centrum Dubaje asi 20 minut 

jízdy (denně pravidelná bezplatná autobusová 

doprava). Komplex leží v bezprostřední 

blízkosti legendárního hotelu Burj Al Arab.

VYBAVENÍ Každý z hotelů má vlastní vstupní 

halu s recepcí, velké množství restaurací, kaváren, 

barů a tržiště (souk) tvořené 75 obchody. Hotely Al 

Qasr a Mina A’Salam navozují atmosféru honosných 

paláců, zatímco vily hotelu Dar Al Masyaf, navzájem 

propojené vodními kanály, tvoří prostor pro daleko 

privátnější odpočinek. Bazény, terasa na opalování 

s lehátky a slunečníky zdarma a s barem, rozsáhlé 

spa Six Senses, specializovaná krabí restaurace 

Pierchic, rozsáhlé konferenční centrum a Madinat 

arena pro kulturní a společenské akce.

PLÁŽ Hotel přímo u 2kilometrové privátní písečné 

pláže, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.

POKOJ DRX/DRB/DRT: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů, župany), prostorné pokoje, klimatizace, 

telefon, sofa, TV/sat., rádio, minibar za poplatek, 

kávovar, trezor zdarma, balkon nebo terasa.

DRSVX/DRSVT: viz DRX/DRT, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bohatého bufetu, 

večeře formou bufetu nebo v restauraci à la carte

(speciální ceny pro klienty s polopenzí).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

2 squashové kurty, 5 tenisových kurtů, sauna, pára, 

perličková koupel. Za poplatek: vodní sporty, rybaření 

na volném moři, kurzy potápění, 18jamkové golfové 

hřiště Emirates vzdáleno cca 20 minut jízdy od hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský 

klub Sindibád (4–10 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Zdarma: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

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

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 
 DRX | DRSVX | DRB | DRT | DRSVT

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 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročnou klientelu

  Rozlehlý komplex u privátní pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi 

  Wellness & spa

  18jamkové golfové hřiště Emirates 

20 minut jízdy od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jumeirah.com

Dar Al Masyaf Al Qasr Mina A’Salam
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

MINA A’SALAM

DAR AL MASYAF

5,0TripAdvisor
3 709 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. 200–201

POLOHA Luxusní hotel patří do komplexu 

Madinat Jumeirah spolu s hotely Dar Al Masyaf, 

Al Qasr a Mina A´Salam a je nejnovější z nich. Nabízí 

překrásné výhledy na sousední hotel Burj Al Arab. 

Letiště je vzdáleno cca 30 km. Klienti mají zdarma 

vstup do vodního parku Wild Wadi Water Park.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 40 restaurací, 

barů a lounge, tržiště (souk) v celém areálu 

Madinat Jumeirah, které je klientům k dispozici. 

V komplexu klienti využívají bezplatně 

autobusovou dopravu nebo lodičky abra.

PLÁŽ Písečná pláž dlouhá 2 km leží přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, LCD TV/sat., DVD přehrávač, kávovar, 

trezor, minibar, balkon s výhledem do zahrady nebo 

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

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

2 squashové kurty, 5 tenisových kurtů. 

Za poplatek: vodní sporty, golf – 18jamkové golfové 

hřitě Emirates Golf Course vzdáleno 20 minut jízdy.

ZÁBAVA Divadlo.

PRO DĚTI Dětský klub Sindibad (4–10 let), 

dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Jumeirah Al Naseem – Madinat Jumeirah cccccd
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

WELLNESS & SPA

  Špičkové spa centrum Talise má k dispozici 
26 místností, masážní cabana na pláži, 
relaxační prostory

  Zdarma: sauna, pára 

  Za poplatek: infrasauna, terapie, masáže, 
procedury 

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

 DRX | 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: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejkvalitnějších hotelů

  Špičkové spa centrum

  V těsné blízkosti hotelu Burj Al Arab

  2 km dlouhá písečná pláž u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jumeirah.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. 200–201

4,5TripAdvisor
206 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. 200–201

Hotel Anantara The Palm Dubai Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

POLOHA Luxusní hotel se nachází na východní 

straně dubajské ikony Palm Jumeirah.

VYBAVENÍ 210 pokojů, vil a residencí, recepce, 

bufetová restaurace, 4 à la carte restaurace (thajská, 

australská, středozemní), 3 bary, konferenční místnosti, 

bazén, 3 bazény ve tvaru laguny, jacuzzi, butik.

PLÁŽ Písečná pláž dlouhá 400 m přímo 

u hotelu. Slunečníky a lehátka zdarma.

POKOJ DRLGP: koupelna/WC (vana, oddělená 

sprcha, vysoušeč vlasů), klimatizace, TV, kávovar 

Nespresso, set na přípravu kávy a čaje, minibar, 

trezor, výhled do zahrady a bazénové laguny. 

WV: viz DRLGP, vila nad vodou o rozloze 106 m2. 

Některé vily s průhledným dnem. Na vyžádání 

možno nabídnout pokoje de luxe pro rodiny se 

2 dětmi, případně vodní vily s bazénem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 2 tenisové 

kurty. Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápění, 

kajaky, šlapadla, šnorchlování, výlety lodí, windsurfi ng.

ZÁBAVA Večerní program, DJ.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, klub pro juniory.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Lázně nabízí 24 relaxačních místností, relaxační 
zónu, hammam, salon krásy

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

 DRLGP

HHH | HHi | HH | Hi | H

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: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel v thajském stylu 

vhodný pro náročnou klientelu

  Možnost ubytování 

ve vodních vilách

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dubai-palm.anantara.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. 200–201

4,5TripAdvisor
3 730 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. 200–201

Hotel Sofi tel The Palm ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

POLOHA Hotel leží na umělém ostrově The Palm 

Jumeirah. Vodní park Aquaventure je vzdálen 5 km. Hotel 

zajišťuje zdarma autobusovou dopravu do Dubai Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 6 à la carte restaurací 

(čínská, mezinárodní, s mořskými plody, italská, 

steakhouse, arabská), 5 barů,  6 bazénů 

(4 klimatizované), konferenční místnosti.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRLOV: koupelna (vana a sprcha), WC, 

klimatizace, TV, telefon, trezor, set na přípravu kávy 

a čaje, minibar, balkon s výhledem na moře. V pokoji 

není možné umístit přistýlku, dítě sdílí společné lůžko 

s rodiči. DRLPW: viz DRLOV, výhled na Palmový ostrov.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: golf, vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), herna. 

Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 

ve společných prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  So Spa má k dispozici 28 masážních místností

  Za poplatek: masáže, sauna, pára 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRLOV | DRLPW

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 45 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel vhodný 

pro náročnou klientelu

  V blízkosti vodního parku 

Aquaventure

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sofi tel-dubai-thepalm.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. 200–201

4,0TripAdvisor
128 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

POLOHA V bezprostřední blízkosti legendárního 

hotelu Burj Al Arab na písečné pláži Jumeirah, 

cca 20 kilometrů jižně od centra města Dubaj.

VYBAVENÍ 591 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

21 restaurací, kaváren, vináren a barů, 26 obchodů,

relaxační a sportovní centrum. Venku 5 bazénů 

s terasami na slunění, lehátka, slunečníky 

a ručníky zdarma, olympijský bazén.

PLÁŽ 800 metrů dlouhá privátní pláž, lehátka, 

slunečníky a ručníky zdarma, restaurace na pláži.

POKOJ DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor a velké panoramatické okno, výhled na moře. 

DRSVXT: viz DRSVX, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 7 tenisových 

kurtů, klimatizovaný kurt na squash, putting 

green a fi tness, volný vstup do blízkého 

aquaparku Wild Wadi. Za poplatek: vodní sporty, 

rybaření na volném moři, kurzy potápění.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, 

Adventure Park, dětský klub (4–12 let), 

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DRSVX | DRSVXT

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: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Široká sportovní nabídka včetně 

kurzů potápění

  Volný vstup do aquaparku Wild Wadi

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jumeirah.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. 200–201

4,5TripAdvisor
5 083 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. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

POLOHA Hotel leží na umělém palmovém 

ostrově The Palm Jumeirah nedaleko pláže 

Jumeirah. Vzdálenost od letiště cca 35 km.

VYBAVENÍ Velkolepá vstupní hala, 20 restaurací 

a barů, butiky světových značek, diskotéky, 2 rozsáhlé 

bazény, terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma 

a velká tropická zahrada. Vodní park Aquaventure, 

který nabízí adrenalinové atrakce i atrakce vhodné pro 

děti, zdarma. Tajemný labyrint akvárií Lost Chambers 

evokující mytickou atmosféru ztracené Atlantidy zdarma. 

Interaktivní programy v Zátoce delfínů za poplatek.

PLÁŽ Součástí komplexu 1,4 km dlouhá písečná pláž, 

lehátka, slunečníky a osušky zdarma a bar na pláži.

POKOJ DRX: koupelna/WC (župany, vysoušeč 

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

za poplatek, kávovar, trezor zdarma, telefon. 

DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty, 

běžecká dráha, stolní tenis, plážový fotbal, plážový 

volejbal, basketbal. Za poplatek: vodní sporty 

na pláži, potápěčské centrum, zátoka Dolphin Bay.

PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let), 

teens klub (13–18 let) za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: ve veřejných prostorách

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

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

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

 DRX | DRSVX

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

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

  Aquapark součástí komplexu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.atlantisthepalm.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. 200–201

4,5TripAdvisor
16 063 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. 200–201

POLOHA Luxusní hotel se nachází na oblíbeném 

Palmovém ostrově. Letiště je vzdáleno asi 30 minut. 

jízdy. Nákupní centrum Golden Mile Galleria je vzdáleno 

400 m a Mall of the Emirates 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 5 à la carte restaurací, lounge, 

4 bazény, 8 konferenčních místností.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRCVI: koupelna/WC (sprcha a vana), 

klimatizace, LCD TV/sat., telefon, balkon s výhledem 

na město. DRSS: viz DRCVI, částečný výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: motorizované vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub (2–16 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Fairmont The Palm ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

WELLNESS & SPA

  Willow Stream Spa nabízí různé procedury, 
masáže, terapie, k dispozici také hammam

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

 DRCVI | DRSS

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročnou klientelu

  Nákupní možnosti v okolí hotelu

  Wellness centrumi

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fairmont.com/palm-dubai/

NOVINKA

4,5TripAdvisor
4 083 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. 200–201

POLOHA Hotel leží přímo na pláži v části 

Pearl Jumeirah. Centrum Dubaje je vzdáleno 

7 km a mezinárodní letiště 14 km.

VYBAVENÍ 117 pokojů a suite, 15 vil, bazén, Beach 

club s pohodlnými lehátky cabana, restaurace, stylové 

bistro Café Nikki, restaurace Key West (kombinace 

fl oridské a karibské kuchyně s nabídkou mořských 

plodů, ryb a grilovaného masa), bar v restauraci, bar 

u bazénu, bar u pláže, exkluzivní lounge Nikki Privé, Soul 

lounge servírující koktejly a nápoje. Individuální lehátka 

zdarma, VIP lehátka a lehátka cabana za poplatek.

PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem přímo u hotelu.

POKOJ DRCOV: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat., 

telefon, kávovar, minibar, balkon. Na pokoji není možná 

přistýlka pro dítě. Dítě sdílí lůžko s rodiči nebo jsou 

na pokoji 2 oddělené postele twin beds. Velikost pokoje 

55 m2. DRSVC: viz DRCOV, výhled na moře. DRLX: viz 

DRCOV, prostornější (64 m2). Dítě sdílí lůžko s rodiči. 

Za příplatek možnost přistýlky pro dítě. Na vyžádání 

výhled na moře. SULX: viz DRCOV, prostornější 

(100 m2). Obývací pokoj oddělený od ložnice, výhled 

na moře. Dítě sdílí lůžko s rodiči. Za příplatek možnost 

přistýlky pro dítě. Na vyžádání vily s bazénem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu v Café Nikki. 

Večeře formou bufetu nebo menu v Café Nikki 

(pouze 26. 5. – 30. 9.).

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Hotel pořádá v Beach clubu zábavní párty, 

vystoupení DJ atd.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Nikki Beach Resort & Spa Dubai ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ

WELLNESS & SPA

  Nikki Spa nabízí luxusní terapeutické procedury 
a masáže

  Za poplatek: hammam, sauna, pára 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRCOV | DRSVC

HHi | HH | Hi | H

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

 DRLX

HHh | HHi | HH | Hi | H

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

 SULX

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 25 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený luxusní hotel 

pro náročnou klientelu

  Moderní Beach club s lehátky

 Zábava pro mladé a páry

  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

  Možnost ubytování ve vilách

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.nikkibeachhotels.com/dubai/

NOVINKA

4,5TripAdvisor
116 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. 200–201

POLOHA Komplex několika rezidenčních budov 

a hotelu jen pár set metrů od nejvyšší budovy světa 

Burj Khalifa a známého nákupního centra Dubai 

Mall. Letiště cca 12 km, stanice metra 2,5 km.

VYBAVENÍ 238 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

směnárna, společenské a konferenční sály, hlavní 

restaurace, 3 à la carte restaurace, několik obchodů, 

bazén s terasou na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Nejbližší veřejná písečná pláž

cca 6,5 km od hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

na panorama města. DRS: viz DR, prostornější. 

Na vyžádání pokoje s výhledem na Burj Khalifu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: jóga, sauna, pára, masáže 

a různé zkrášlující procedury.

ZÁBAVA Možnost zábavy v blízkém centru Dubaje.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních 

prostorách hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel DoubleTree by Hilton Dubai – Business Bay ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ

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

 DR | DRS

HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 6,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel v centru Dubaje

  Ideální pro poznávání, nákupy 

a zábavu

  Exkluzivní ceny na trhu

  Stylový hotel pro náročnou klientelu

  Pokoje s výhledem na Burj Khalifu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

http://doubletree3.hilton.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. 200–201

Hotel JA Jebel Ali Beach ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JEBEL ALI

POLOHA Přímo u pláže v části Jebel Ali. Hotel 

zajišťuje zdarma dopravu do centra každý den.

VYBAVENÍ 231 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

8 restaurací, 8 barů, 2 klimatizované bazény, 

jacuzzi, konferenční místnosti, lounge.

PLÁŽ Přímo u 800 m dlouhé písečné pláže.

POKOJ DRGV: koupelna (vana/sprcha, vysoušeč 

vlasů), WC, klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač, 

trezor, set na přípravu kávy a čaje, minibar 

za poplatek, výhled do zahrady. DRS: viz DR, 

prostornější (60 m2), oddělená vana od sprchy, 

2 malé balkony a vstup do Peacock lounge.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

plážový volejbal, vodní pólo, fotbal, stolní tenis, 

pétanque, jízda na velbloudech, badminton, kroket. 

Za poplatek: 9jamkové hřiště přímo v resortu, jízda 

na koni, 4 tenisové kurty, squash, windsurfi ng, katamarán.

PRO DĚTI Klimatizovaný dětský bazén, zoo 

koutek, jízda na ponících a koních, klub pro 

juniory. Hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby, ve veřejných 

prostorách a na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, 
víno, koktejly (11.00–02.00 hod.)

  Stravování ve všech à la carte restauracích 
(nutná rezervace předem)

  Vstup do aquaparku Wibit Water Park

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

 DRGV

HHI | HH | Hi | H

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

 DRS

HHH | HHii | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro golfi sty

  Golfové hřiště přímo v resortu

  Možnost programu all inclusive

  Krásná rozlehlá zahrada

  Přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

•  Denní tisk na pokoji

•   Láhev vína nebo ovoce a datle po příjezdu

na pokoji zdarma

•  Kontinentální snídaně v lounge (07.00–11.00 hod.)

•   Nealkoholické nápoje a snacky v lounge

(11.00–23.00 hod.)

•   Odpolední čaj (15.30–17.00 hod.)

•   Aperitiv před večeří (18.00–19.00 hod.)

PEACOCK LOUNGE

4,5TripAdvisor
3 094 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. 200–201

POLOHA V části Jebel Ali vedle sesterského hotelu 

Jebel Ali Beach ccccc. Mezinárodní letiště Dubaj 

je vzdáleno cca 40 minut jízdy. Zábavní parky Dubai 

Parks & Resorts jsou vzdáleny 20 km. Hotel pořádá 

zdarma transfery do okolních nákupních center.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 sladkovodní bazény, 

bazén s mořskou vodou (přístupný pouze pro klienty v Royal 

Jasmin suite), 2 bufetové restaurace, 8 à la carte restaurací 

(s mořskými plody, italská, asijská, steak house aj.),

3 bary, 2 bary u bazénu, 10 konferenčních místností.

PLÁŽ 800 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ JS: koupelna/WC (vana, sprcha, 

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

za poplatek, DVD přehrávač, PlayStation, kávovar, 

obývací část, balkon. JSBF: viz JS, u pláže.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 

inclusive. Za poplatek: jízda na koni, vodní sporty, 

golf – 9jamkové golfové hřiště přímo v resortu.

ZVLÁŠTNOSTI Klienti s polopenzí obdrží kredit 

52 USD/osoba na večeři na luxusní lodi Bateaux Dubai.

PRO DĚTI 2 bazény s regulovanou teplotou, 

klub pro batolata (4 měsíce–4 roky), dětský klub 

(5–12 let), klub pro juniory (13–17 let), vodní 

park JA Wibit Water Park za poplatek, zoo koutek, 

jízda na ponících. Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel JA Palm Tree Court & Spa ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JEBEL ALI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu 
v restauraci La Fontana

  Oběd a večeře formou bufetu nebo 
menu ve všech 10 restauracích 
(v à la carte restauracích nutná rezervace)

  Snacky

  Alkoholické a nealkoholické nápoje, koktejly 
(11.00–02.00 hod.)

  Vstup do vodního parku Wibit Water Park

  Windsurfi ng, kajaky, tenis, squash, badminton, 
stolní tenis, fi tness, plážový volejbal, jízda 
na velbloudech

WELLNESS & SPA
  Spa centrum s masážními místnostmi, salon krásy

  Za poplatek: víc než 40 druhů masáží, terapií 
a procedur

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

 JS | JSBF

HHh | HHii | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální pro rodiny s dětmi

 Bohatý program all inclusive

  V blízkosti zábavních parků Dubai 

Parks & Resorts

  Golfové hřiště v resortu

  Dítě do 16 let pobyt zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.jaresortshotels.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
2 722 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. 200–201

POLOHA Na pláži Jumeirah Beach 

s výhledem na Arabský záliv.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 tematických 

restaurací (italská, thajská, steak house, 

čínská a celodenní restaurace s mezinárodní 

kuchyní), 5 bazénů a spa centrum.

PLÁŽ Hotel má vlastní privátní 

úsek pláže Jumeirah Beach.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, LCD TV, trezor zdarma, minibar 

za poplatek, set na přípravu čaje, kávovar Nespresso, 

žehlička. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

4 tenisové kurty, fotbal, plážový volejbal, basketbal.

Za poplatek: vodní sporty.

ZVLÁŠTNOSTI Klienti mohou využívat služeb 

sesterského hotelu Le Meridien Mina Seyahi.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách 

a na pokojích. Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: vlastní spa – nejrůznější druhy 
masáží a procedur

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

 DRX | DRSVX

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Wellness & spa

  Golfové hřiště Emirates cca

15 minut jízdy od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.westinminaseyahi.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

4,5TripAdvisor
2 832 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. 200–201

POLOHA Na nejdelší písečné pláži v Dubaji 

a nedaleko promenády The Walk. Pouhých 10 minut 

jízdy od hotelu známé golfové hřiště Emirates Golf Club.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 venkovních 

bazénů, několik restaurací a barů v rámci hotelu 

a další restaurace je možné navštívit v sesterském 

hotelu Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort.

PLÁŽ Hotel přímo na písečné pláži Jumeirah 

Beach s pozvolným vstupem do moře.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar 

za poplatek, kávovar a trezor zdarma. 

DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

4 tenisové kurty, stolní tenis, fotbal, plážový 

volejbal, basketbal. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský 

bazén, hlídání dětí za poplatek.

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

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Le Meridien Mina Seyahi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

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

 DRX

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

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

 DRSVX

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nedaleko promenády The Walk

  Přímo u pláže

  Golfové hřiště 10 minut jízdy 

od hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.lemeridien-minaseyahi.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

4,5TripAdvisor
2 082 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. 200–201

Hotel Habtoor Grand Beach Resort, Autograph Collection ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

POLOHA Hotel leží přímo vedle Dubai Marina, 

v těsné blízkosti promenády The Walk. V okolí 

hotelu se nachází obchody, bary, restaurace.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lounge, bazén.

PLÁŽ Písečná pláž Jumeirah přímo u hotelu. 

Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma.

POKOJ DRREV: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 

klimatizace, trezor, set na přípravu kávy a čaje, 

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

v zahradě, výhled do resortu. DRX: viz DRREV, 

výhled do zahrady. DRTO: viz DRREV, ve výškových 

budovách, částečný výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

volejbal. Za poplatek: kajaky, šnorchlování, 

squash, surfi ng, tenis, vodní lyžování, golf - golfové 

hřiště Emirates Golf Club je vzdáleno 5 km.

ZÁBAVA V okolí hotelu možnosti zábavy.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby. 

Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Elixir Spa nabízí několik druhů masáží, terapií, 
manikúru, pedikúru, páru 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ...........

 DRREV | DRX | DRTO

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: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročné přímo 

na Jumeirah Beach

  Možnost nákupů v okolí hotelu

  Výhled na umělý ostrov The Palm

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.marriott.com

4,0TripAdvisor
3 075 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. 200–201

POLOHA Na jihovýchodním okraji pláže Jumeirah, 

25 minut od centra města přímo u známé 

promenády The Walk, nedaleko nákupních center – 

legendárního Mall of the Emirates a Dubai Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace

(italská, mezinárodní, latinskoamerická kuchyně),

4 bary, kadeřnický salon, obchod se suvenýry,

nákupní zóna, bazén.

PLÁŽ Hotel přímo u široké písečné pláže 

Jumeirah s pozvolným vstupem do moře. Terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, minibar za poplatek, TV, set 

na přípravu kávy a čaje, žehlicí prkno, žehlička, trezor 

zdarma a balkon. DRSVX: viz DRX, boční výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost čerpat večeře v hotelech Hilton Dubai 

Creek ccccc a Hilton Dubai The Walk cccc.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, volejbal. 

Za poplatek: vodní sporty, golfové hřiště 

Emirates cca 2 km od hotelu.

PRO DĚTI Dětský klub, hřiště a dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, AMEX, VISA.

Hotel Hilton Dubai Jumeirah Beach Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

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

 DRX | DRSVX

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Nedaleko nákupních center

  Přímo u pláže

  Vodní sporty

  Vhodné pro golfi sty

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hiltonworldresorts.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, parní lázeň 

  Za poplatek: masáže a zkrášlující procedury 
v hotelovém spa centru

4,5TripAdvisor
4 685 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. 200–201

POLOHA Hotel se nachází přímo na známé pobřežní 

promenádě The Walk s mnoha restauracemi a obchody, jen 

10 minut od Dubai Mariny a 5 km od The Palm Jumeirah.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby, 

směnárna, obchod se suvenýry, bufetová restaurace, 

à la carte restaurace (mořské speciality a sushi, 

steak house, italská) a bar u bazénu.

PLÁŽ Hotel nedaleko veřejné pláže 

Jumeirah u pěší zóny The Walk.

POKOJ DRSWC: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

klimatizace, LCD TV/sat., kávovar, minibar 

za poplatek a balkon s bočním výhledem na moře. 

DRPMS: viz DRSWC, přímý výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu 

v hlavní restauraci. Možnost dokoupení programu

all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: lekce aerobiku.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: ve veřejných prostorách

a na pokojích.

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – JUMEIRAH

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, pára a jacuzzi

  Za poplatek: masáže, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ................

 DRSWC | DRPMS

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti golfového hřiště

  Nedaleko krásné písečné pláže

  Cenově výhodná nabídka

  Všechny pokoje s výhledem

na moře

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rotana.com/property-25.htm

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

4,5TripAdvisor
2 304 hodnotících

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Oběd formou bufetu v baru u bazénu

  Večeře formou menu v italské restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–23.00 hod.)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Hotel leží v obchodní čtvrti Bur Dubai 

v centru Dubaje, v okolí Dubai Healthcare City, Wafi  Mall, 

Dubai International Conference Centre, Dubai World 

Trade Centre, delfi nárium a široký výběr nákupních 

a zábavních možností. Mezinárodní letiště cca 10 minut 

jízdy. Hotel zajišťuje bezplatnou dopravu do Dubai Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace,

bar, kavárna, noční klub, konferenční 

místnost, bazén na střeše, bar u bazénu.

PLÁŽ Hotel zajišťuje kyvadlovou 

dopravu na Kite Beach.

POKOJ DRS: koupelna/WC, individuální 

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

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: golf v dostupné vzdálenosti od hotelu.

ZÁBAVA Zábava v okolí hotelu.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

WELLNESS & SPA

  V hotelu je k dispozici centrum krásy, sauna 
a parní lázeň

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (12.00-23.00)

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

 DRS

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel v srdci Dubaje

  V blízkosti golfového hřiště Dubai 

Creek

Pláž: písečná cca 10 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.moevenpick-hotels.

com/dubai-bur

4,5TripAdvisor
2 178 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. 200–201

POLOHA V části Bur Dubaj. Nákupní centrum 

Wafi  je vzdáleno 900 m. Hotel zajišťuje zdarma 

dopravu do Dubai Parks & Resorts.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 

restaurace, 9 à la carte restaurací (italská, libanonská, 

indická, steak house, s mořskými plody, sushi, asijská), 

vnitřní bazén s regulací teploty, 3 venkovní bazény.

PLÁŽ Veřejná pláž Jumeirah je vzdálena cca 10 km. 

Hotel zajišťuje dopravu zdarma na veřejnou 

pláž Kite Beach, která je vzdálena cca 20 minut 

jízdy. Lehatka a slunečníky za poplatek.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, telefon, 

TV/sat., trezor, minibar, výhled na město. Pro 1. dítě 

k dispozici přistýlka, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči. 

DRCR: viz DR, renovované, výhled na zátoku 

(creek), možnost 2 přistýlek pro děti.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: golf – 18jamkové golfové hřiště Dubai 

Creek & Golf Course je vzdáleno 15 minut jízdy.

PRO DĚTI Dětský bazén, bazén pro batolata, 

dětský klub (5–12 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Grand Hyatt Dubai ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna

  Za poplatek: 10 masážních místností, 
jacuzzi, pára

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

 DR

HHh | HHi | HH | Hi | H

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

 DRCR

HHhi | HHh | HHii | 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: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti golfového hřiště

  Zdarma doprava na pláž

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.dubai.grand.hyatt.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
3 703 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. 200–201

POLOHA Nový hotel zaměřený na wellness pobyty 

se nachází na velmi oblíbeném Palmovém ostrově 

v Dubaji. Vzdálenost z letiště Dubaj 40 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 255 pokojů, 

2 restaurace, bar u bazénu, kavárna v lobby, 

bazén, jacuzzi, Club lounge přístupný pouze pro 

klienty v pokoji Club, konferenční místnosti.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 

a slunečníky zdarma. Za poplatek k dispozici 

8 klimatizovaných postelí typu cabana u pláže.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (sprcha a vana), 

klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, set na přípravu 

kávy a čaje, výhled na moře. DRPW: viz DRSV, výhled 

na Palmový ostrov. Na vyžádání pokoje Club.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu soft all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: tenis, vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let).

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají 

alkoholické nápoje.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofi tel cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – PALM JUMEIRAH

PROGRAM SOFT

ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou bufetu nebo menu

  Nealkoholické nápoje, káva, čaj 
(07.00–22.30 hod.)

WELLNESS & SPA

  Rayya Spa centrum má k dispozici venkovní 
i vnitřní masážní místnosti, hammam, saunu, páru

  Za poplatek: široká nabídka procedur – 
detoxikační, hubnoucí, omlazující, kryoterapie, 
ajurvéda 

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

 DRSV | DRPW

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

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel

  Specializovaný na wellness 

procedury

  Přímo na umělém Palmovém 

ostrově

  Možnost programu soft all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sofi tel.com

NOVINKA

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. 200–201

POLOHA Moderní hotel se nachází 10 minut 

od Mezinárodního fi nančního centra a Světového 

obchodního centra. Nákupní centrum 

Dubai Mall vzdáleno cca 7 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 125 pokojů, 

bufetová restaurace, à la carte restaurace (britská 

a americká), bar u bazénu, bazén. Hotel zajišťuje 

zdarma dopravu do nákupního centra Dubai Mall.

PLÁŽ Veřejná písečná pláž Kite Beach 

vzdálena cca 11 km. Hotelová doprava zdarma, 

lehátka a slunečníky za poplatek.

POKOJ DRCLA: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, set na přípravu kávy a čaje, 

minibar za poplatek, LCD TV/sat., trezor; 1. dítě 

má přistýlku, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

PRO DĚTI Dětský bazén.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Jumeira Rotana Dubai cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
(12.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Softtouch spa centrum má 2 místnosti a saunu

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

 DRCLA

HHh | HHii | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 11 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel v Dubaji

  Zdarma doprava na pláž

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rotana.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
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. 200–201

POLOHA Hotel leží ve staré části města 

v Diplomatické čtvrti, kde se nachází ambasády 

a nákupní centra. Stanice metra v pěší vzdálenosti 

od hotelu. Mezinárodní letiště cca 25 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, 

kavárna, bar u bazénu, konferenční místnost, bazén 

na střeše hotelu, business centrum, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Hotel nabízí klientům zdarma kyvadlovou 

dopravu na veřejnou pláž Jumeirah Public 

Open Beach (vstup na pláž za poplatek).

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor, set na přípravu kávy a čaje, žehlička, 

žehlicí prkno.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA V okolí hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi a internetový

koutek v lobby.

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

Hotel Holiday Inn Bur Dubai cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

WELLNESS & SPA

 Sauna a parní lázeň

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

 DR

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha ve staré části města

  Hotelová doprava na veřejnou 

pláž zdarma

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ihg.com/holidayinn/hotels/

us/en/dubai/dxbhi/hoteldetail

Pláž: písečná cca 7 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

4,0TripAdvisor
655 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. 200–201

Hotel Rove Downtown Dubai ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ

POLOHA Nově otevřený hotel v květnu 2016 

přímo v srdci fi nančního a nákupního centra Dubaje, 

v sousedství Burj Khalifa a Dubai Mall. Mezinárodní 

letiště je od hotelu vzdáleno jen pár minut cesty autem. 

V dosahu se nachází stanice metra Burj Khalifa Metro.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 420 pokojů, 

15 pater, restaurace s kavárnou, bar, butiky, konferenční 

místnosti, venkovní bazén, terasa na slunění s lehátky.

PLÁŽ Pláž Jumeirah vzdálena cca 10 minut.

POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 

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

DRBJ: viz DR, výhled na Burj Khalifa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Restaurace s výhledem

na Burj Khalifa.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

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

 DR | DRBJ

HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 4 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený moderní a designový 

hotel

  V pěší vzdálenosti nejvyšší budova 

světa Burj Khalifa a Dubai Mall

  Nákupy, zábava, poznávání

  Výhodná cenová nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rovehotels.com

4,5TripAdvisor
1 031 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. 200–201

POLOHA Hotel ve čtvrti Bur Dubai nedaleko 

centra města. Historické Dubai muzeum 

a Dubai Creek cca 2 km od hotelu. Stanice 

metra v pěší vzdálenosti (cca 15 minut).

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 2 restaurace à la carte (indická, asijská), 

bar, kavárna, prádelna, bazén, bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Hotel asi 20 minut od veřejné pláže 

Jumeirah Beach Park (vstup za poplatek). 

Hotelová doprava na pláž zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., rádio, telefon, malá 

lednička, set na přípravu kávy a čaje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

ZÁBAVA Spousta nákupních a zábavních 

možností v blízkém okolí hotelu.

PRO DĚTI Dětské židličky.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Citymax Bur Dubai ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  DUBAJ – BUR DUBAJ

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

 DR

HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro poznávání města

 Poloha v centru – nákupy, zábava

  Výhodná cenová nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.citymaxhotels.com/en

Pláž: písečná cca 15 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

4,0TripAdvisor
1 928 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. 200–201

Ajman
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Hotel Kempinski Ajman ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  AJMAN

POLOHA Hotel světově proslulého řetězce leží 

na nejhezčí pláži v emirátu Ajman. Vzdálenost do Dubaje 

40 minut. V okolí hotelu promenáda, možnosti nákupů. 

Zdarma shuttle bus 3× denně do centra Dubaje.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 

6 barů, lounge, bazén.

PLÁŽ 500 m dlouhá písečná pláž se světlým pískem 

přímo u hotelu.

POKOJ DRPV: koupelna (sprcha, vysoušeč vlasů), 

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

terasa, výhled na bazén. DRS: viz DRPV, po renovaci, 

balkon s výhledem na moře. DRX: viz DRS, vyšší patro.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost stravování v à la carte restauracích 

Bukhara, Made in China a Sabella’s formou menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: 2 tenisové kurty, bowling, minigolf, 

vodní sporty, nově otevřené 18jamkové golfové 

hřiště Al Zorah 10 minut jízdy od hotelu.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 

ve veřejných prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Spa Kempinski nabízí několik druhů masáží, 
terapií a procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DRPV | DRS | DRX

HHI | HH | HI | H

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 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Jedna z nejhezčích přírodních pláží 

přímo u hotelu

  Vhodné i pro golfi sty

  Stylový hotel pro náročné

  Vynikající kuchyně

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.kempinski.com/ajman 
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE (DRX)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SUPERIOR (DRS)

4,5TripAdvisor
1 166 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. 200–201

Hotel Bahi Ajman Palace ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  AJMAN

POLOHA Hotel leží v emirátu Ajman přímo 

u písečné pláže. V okolí se nachází obchody 

a restaurace. Hotel zajišťuje bezplatnou dopravu 

do Dubai Mall a Sahara City Center.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bufetová 

restaurace, 2 à la carte restaruace, kavárna, 

lounge, bar, bazén, konferenční místnosti.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRX: koupelna (vana, sprcha, vysoušeč vlasů),

WC, klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, výhled 

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

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive plus.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: nové 18jamkové golfové hřiště 

Al Zorah Golf Course je vzdáleno 10 minut jízdy.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají 

alkoholické nápoje.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu. 

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Krásné spa centrum nabízí 9 místností 
s možností různých masáží, terapií a procedur, 
nachází se zde i salon krásy

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

 DRX | DRSVX

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 45 minut

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na promenádě

  Moderní a elegantní styl

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hmhhotelgroup.com/

theajmanpalace

PROGRAM SOFT

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Nealkoholické nápoje k obědům a večeřím

  Nealkoholické nápoje v baru 
u bazénu (do setmění)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,5TripAdvisor
1 080 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. 200–201

POLOHA Hotel se nachází na krásné 

písečné pláži nedaleko centra Ajmanu. Hotel 

zajišťuje zdarma dopravu do Dubaje.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 

2 bary, bar na pláži, 2 bazény, terasa na slunění

s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu. 

Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži. 

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 

župan), klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač 

(na vyžádání), rádio, telefon, set na přípravu čaje 

a kávy, minibar za poplatek, balkon, trezor, žehlička, 

žehlicí prkno. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Klient obdrží kredit ve výši 25 USD/dospělá osoba 

na obědy a večeře v à la carte restauracích Mejnana, 

Safi  a Bab al Bahr. Možnost programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

squash, aquazumba. Za poplatek: nové 18jamkové 

golfové hřiště Al Zorah 10 minut jízdy od hotelu.

ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti v centru Dubaje.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání), dětská židlička.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Ajman Saray Luxury Collection ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  AJMAN

WELLNESS & SPA

  Hotelové GOCO Spa

  Za poplatek: široká škála relaxačních 
a zkrášlujících procedur

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
(11.00–23.00 hod.)

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

 DRX | DRSVX

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

WELLNESS

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s kvalitními službami

  Přímo u pěkné soukromé pláže

  Hotelové wellness centrum

GOCO Spa

  Nedaleko golfové hřiště

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ajmansaray.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 45 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. 200–201

4,5TripAdvisor
880 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. 200–201

Hotel Fairmont Ajman ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  AJMAN

POLOHA Přímo u pláže v emirátu Ajman. 

Vzdálenost od centra Dubaje cca 30 minut.

VYBAVENÍ 252 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

4 restaurace, 3 bary, bazén a terasa.

PLÁŽ 200 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRFV: koupelna (vana, sprcha, vysoušeč 

vlasů), WC, klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set 

na přípravu kávy a čaje, balkon s částečným výhledem 

na moře. DRX: viz DRFV, přímý výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: kajaky, šlapadla, windsurfi ng, 

motorizované vodní sporty, nově otevřené 18jamkové 

golfové hřiště Al Zorah Golf Club vzdáleno 10 minut jízdy.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby a veřejných 

prostorách. Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  Spa centrum Nine Degrees nabízí masáže, 
terapie, procedury, salon krásy

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

 DRFV | 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 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Výborná dostupnost centra Dubaje

  Pro náročné klienty 

  V blízkosti golfové hřiště

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fairmont.com/ajman

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. 200–201

Ras Al Khaimah
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Přímo u písečné pláže v oblasti Ras Al 

Khaimah, v blízkosti nákupní centrum Al Hamra Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 

(arabská, indická, středozemní, asijská a steakhouse), 

několik barů, 2 klimatizované bazény, spa centrum.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, telefon, 

MP3 přehrávač, TV/sat., trezor zdarma, kávovar. 

DRX: viz DR, prostornější (cca 76 m2), balkon, výhled 

na golfové hřiště. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis.

Za poplatek: vodní sporty, 18jamkové 

golfové hřiště přímo v resortu.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: v lobby a na pokojích.

Hotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, parní lázeň

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

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..............

 DR | DRX | DRSVX

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročné klienty

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Relax v hotelovém spa centru

  18jamkové golfové hřiště

v blízkosti hotelu

  Špičková gastronomie

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

http://waldorfastoria3.hilton.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 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. 200–201

4,5TripAdvisor
3 073 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. 200–201

Hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA Přímo u pláže s jemným pískem severně 

od centra města Ras Al Khaimah, autobusová 

doprava do Dubaje (cca 90 km) za poplatek.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 

s venkovní terasou, několik restaurací à la carte, 

bar u bazénu, 4 bazény (hlavní bazén s mořskou 

vodou), jacuzzi s výhledem na moře, terasa na slunění 

s lehátky a slunečníky zdarma, spa centrum.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž v laguně 

s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu. 

Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

POKOJ DRSTK: v hlavní budově, koupelna/WC, 

klimatizace, telefon, minibar za poplatek, plazmová 

TV, DVD přehrávač, trezor zdarma, manželská 

postel (king size bed), balkon nebo terasa. 

DRSTQ: viz DRSTK, 2 postele (queen size bed). 

DRSWK: viz DRSTK, výhled na moře. 

DRSWQ: viz DRSTQ, výhled na moře. 

VIPWP: viz DRSTK, ve vilce, výhled na bazén, přízemí, 

bez garance typu postelí. VIPWV: viz DRSTK, ve 

vilce, výhled na bazén, vyšší patro, bez garance 

typu postelí. VISPF: viz DRSTK, ve vilce, vyšší 

patro, výhled na moře. VISBC: viz DRSTK, ve vilce, 

přízemí se vstupem na pláž a výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum, 

18jamkové golfové hřiště Tower Links Ras Al Khaimah 

pouhých 10 minut jízdy od hotelu, plážový volejbal.

PRO DĚTI Dětský klub, hřiště (venkovní i vnitřní) 

a 2 dětské bazény (1 s toboganem). Animační 

program Funtazie klub ve vybraných termínech.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 

LAN na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Odpolední snack

  Nealkoholické nápoje, pivo, víno a další 
alkoholické nápoje vybraných značek v hlavní 
restauraci a plážovém klubu (10.00–24.00 hod.)

  Kredit na večeře v à la carte restauracích

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRSTK | DRSWK

HHi | HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRSTQ | DRSWQ

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

VILA 
 ..........................

 VIPWP | VIPWV | VISPF | VISBC

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: pobyt zdarma

Transfer z letiště do hotelu: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

  Široká sportovní nabídka včetně 

golfu – golfové hřiště 10 minut jízdy

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rasalkhaimahresort.hilton.com

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, pára, fi tness

  Za poplatek: různé druhy masáží, koupelí 
a aromaterapií, salon krásy
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,5TripAdvisor
5 197 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. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA Nově postavený a v lednu 2014 otevřený 

luxusní hotel na umělém ostrově Marjan v emirátu 

Ras Al Khaimah, vzdálený cca 70 minut jízdy z letiště. 

Privátní 650 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,

lounge bar, bar u bazénu, konferenční místnosti, 

prádelna, čistírna, obchod se suvenýry, 5 bazénů 

(možnost vyhřívání), terasa na slunění s lehátky 

a slunečníky zdarma. V květnu 2016 byla otevřena 

nová část The Bay Club. Klienti ubytovaní v této 

části mohou využívat služeb celého resortu, navíc 

mají k dispozici další 2 à la carte restaurace.

PLÁŽ Privátní pláž s bílým pískem přímo 

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRPV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, rádio, LCD TV/sat., set na přípravu kávy 

a čaje, minibar za poplatek, žehlička, balkon. 

DRSV: viz DRPV, výhled na moře. DRSVX: viz DRPV, 

prostornější, ve vilkách. DRBCB: viz DRPV, v nově 

postavené budově, Nespresso, gauč, výhled na moře.

FRSV: viz DRSV, 2 propojené pokoje.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

tenis, plážový volejbal. Za poplatek: biliár, vodní 

sporty na pláži, golfové hřiště 5 minut od hotelu.

ZVLÁŠTNOSTI Při příjezdu do hotelu jsou hosté 

obdarováni tradičními čokoládovými sušenkami.

ZÁBAVA Zábavní možnosti v areálu hotelu, vodní 

dýmky, potápěčské centrum, blízkost centra města 

Ras Al Khaimah, vodní park 10 minut od hotelu.

PRO DĚTI 2 dětské bazény, nové velké dětské 

hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

skluzavka, dětské židličky, dětský klub.

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty. 

Bezbariérový pohyb v hotelu včetně bazénu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, internetový koutek.

Za poplatek: připojení na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (12.00–24.00 hod.) v hlavní 
restauraci a v plážovém klubu

  Káva, čaj a horká čokoláda

  Kredit na večeře v à la carte restauracích

  Hotel vyžaduje společenský oděv

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

 DRPV | DRSV

HHI | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRSVX | DRBCB

HHH | HHii | HHI | HH | HII | HI | H

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

 FRSV

HHHHI | HHhh | HHHII | HHHI | HHIII | 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 70 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel na ostrově Marjan

  Program all inclusive

  Velký dětský park se skluzavkou

  Přímo u písečné pláže

  Nová část The Bay Club

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.doubletree3.hilton.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. 200–201

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ BAY CLUBDVOULŮŽKOVÝ POKOJ S VÝHLEDEM NA MOŘE

4,5TripAdvisor
3 251 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. 200–201

Hotel Rixos Bab Al Bahr ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA Přímo u písečné pláže v oblasti Ras Al 

Khaimah, vzdálenost od centra Ras Al Khaimahu

25 km (10 minut), od centra Dubaje 80 km. Nákupní 

centrum Al Hamra vzdáleno 5 minuty jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

několik à la carte restaurací, výtahy, 5 barů, dětský 

bazén, spa centrum, služby lékaře, kadeřnictví, 

obchodní arkáda, konferenční místnosti, dětské hřiště.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo 

u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

výhled do zahrady, na bazén nebo na moře. Velikost 

pokoje 35 m2. DRU: viz DRX, prostornější, balkon. 

Velikost pokoje 45 m2. Na pokojích DRX a DRU má 1. 

dítě přistýlku, 2. dítě sdílí společné lůžko s rodiči. 

FR: viz DRX, ložnice oddělená dveřmi, 

koupelna v obou pokojích, většinou balkon 

(nelze garantovat). Velikost pokoje 70 m2. 

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenisové 

kurty (lekce a osvětlení za poplatek), plážový 

volejbal, basketbal, vodní gymnastika, aerobik.

Za poplatek: vodní sporty, výuka tenisu.

ZVLÁŠTNOSTI V pokojích DRX a DRU má 1. dítě 

přistýlku, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči. Na vyžádání 

dětská postýlka do maximální obsazenosti pokoje.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), 

dětská stolička v hlavní restauraci, dětský bazén, 

dětské radovánky s pískem, vodou, kyblíčkem, 

lopatkou a kropáčkem na pláži, u bazénu, 

na hřišti. Dětský klub Rixy (4–12 let), klub 

pro juniory Teens’ Republic (12–17 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (06.30–10.30 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–22.30 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje
(07.00–02.00 hod.)

  Káva, čaj a nealkoholické nápoje v lobby 
(24 hodin denně)

  Minibar a internet na pokoji

  Hlavní restaurace, à la carte restaurace

  Bary, snack restaurace, dietní restaurace

  Noční klub Inferno

WELLNESS & SPA

  Zdarma: turecké lázně (procedury za poplatek), 
sauna, parní lázeň

  Za poplatek: masáže, kadeřnictví, kosmetika

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

 DRX | DRU

HHH | HHii | HHi | HH | H

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

 FR

HHHHII | HHHHI | HHHH | HHhiii | HHhii | 

HHhi | HHh | HHiiii | HHiii | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program ultra all inclusive 

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Klidná, odpočinková dovolená 

  Prostorné rodinné pokoje

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rixos.com/en/

rixos-bab-al-bahr-hotel
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE (DRX)

4,5TripAdvisor
2 701 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. 200–201

Hotel The Cove Rotana Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

POLOHA V emirátu Ras Al Khaimah

na vlastní písečné pláži. Centrum města 

Ras Al Khaimah pouhých 10 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby, hlavní 

restaurace, restaurace à la carte, bar, kavárna, 

2 venkovní bazény (1 s možností vyhřívání), 

terasa na slunění s lehátky a osuškami zdarma, 

konferenční místnost, obchod se suvenýry.

PLÁŽ Privátní pláž s pozvolným vstupem 

do moře. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar, trezor zdarma, balkon nebo terasa. 

DRX: viz DR, částečný výhled na moře nebo 

na bazén. VI: viz DR, oddělená obývací místnost, 

kuchyně.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, šipky.

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Miniklub, dětský bazén.

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

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

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Vybrané značky minerální vody, nealkoholických 
nápojů, piva a vína servírované v hlavní 
restauraci a v baru u bazénu (11.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Zdarma: jacuzzi, sauna a pára

  Za poplatek: masáže

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

 DR | DRX

HHI | HH | HII | HI | H

VILA 
 ..................................................................

 VI

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 80 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

  Vodní sporty

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rotana.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. 200–201

4,0TripAdvisor
2 583 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. 200–201

POLOHA Hotel je součástí komplexu 

Al Hamra, který leží u písečné pláže jižně 

od hlavního města emirátu Ras Al Khaimah.

VYBAVENÍ Hlavní budova se vstupní halou, recepce, 

hlavní restaurace, restaurace à la carte, bary, obchody, 

2 bazény, terasa na opalování a bar u bazénu.

PLÁŽ Hotel přímo u dlouhé písečné pláže. 

Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DRGVV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

balkon nebo terasa, výhled do zahrady, 

ve vilkách. DRS: viz DRGVV, v hlavní budově. 

DRBFX: viz DRGVV, v budovách nejblíže 

u pláže. DRSVS: viz DRS, výhled na moře. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu v hlavní restauraci. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

2 tenisové kurty, nemotorizované vodní sporty, 

sauna. Za poplatek: vodní lyže, masáže, rybolov, 

18jamkové golfové hřiště přímo v areálu.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby. 

Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Minerální voda, nealkoholické nápoje, pivo a víno 
a další alkoholické nápoje vybraných značek 
(12.00–24.00 hod., kromě Mai Tai lounge)

  Kredit 70 AED/osoba na večeře v à la carte 
restauracích

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..

 DRGVV | DRS | DRBFX | DRSVS

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

  Vodní sporty na pláži

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  18jamkové golfové hřiště

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alhamrafort.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 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. 200–201

4,5TripAdvisor
1 517 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. 200–201

POLOHA Hotel leží v oblasti Ras Al Khaimah na uměle 

vytvořeném souostroví 4 korálových ostrovů na břehu 

Arabského zálivu. Dubaj cca 60 minut jízdy. Centrum 

Al Hamra cca 15 minut jízdy (shuttle zdarma 1× denně 

kromě úterý). Nedaleko hotelu golfové hřiště.

VYBAVENÍ 301 pokojů a suite, vstupní hala 

s recepcí, restaurace, bary, 3 konferenční místnosti, 

business centrum, taneční sál, krytý parking, 

3 bazény (1 venkovní a 2 vnitřní), bazén pro děti.

PLÁŽ Krásná písečná pláž leží pouze 

přes příjezdovou cestu k hotelu.

POKOJ DRS: koupelna/WC, komfortně zařízené, 

TV/sat., trezor, minibar za poplatek, set na přípravu 

kávy a čaje, některé pokoje s balkonem, cca 40 m2. 

DRU: viz DRS, prostornější a s balkonem. 

SUR: viz DRS, dvě oddělené místnosti.

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení 

večeře nebo programu soft all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, 

jízda na kole, Al Hamra Golf Club cca 5 minut jízdy. Dětem 

do 16 let není povoleno využívat vnitřní krytý bazén.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodává alkohol.

ZÁBAVA Možnost zakoupení výletu 

za rybařením, jízda na koni, parašutismus, 

výlet lodí, safari v poušti a mnoho dalšího.

PRO DĚTI Oddělený dětský bazén, vnitřní 

i venkovní dětské hřiště, dětský klub (3–15 let). 

Dětský klub nemá animační program.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Marjan Island Resort & Spa by Accor ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM SOFT

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v bufetové restauraci

  Nealkoholické a teplé nápoje (v době podávání jídla) 

  Nealkoholické nápoje, čaj a káva v Turtle Beach Club 
(07.00–18.00 hod.) a u bazénu (08.00–20.00 hod.) 

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: spa o rozloze 1 000 m2 s nabídkou 
mnoha procedur a masáží, jacuzzi, hammamem, 
saunou, vířivkou, parní lázní, kosmetikou 
a specialisty na výživu

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

 DRS | DRU

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 SUR

HHH | HHii | HHi | HH | HIi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Wellness & spa

  Široká sportovní nabídka včetně 

golfu – golfové hřiště cca 5 minut 

jízdy od hotelu

  Možnost programu soft all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.marjanislandresort.com

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 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. 200–201

4,0TripAdvisor
684 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. 200–201

POLOHA V oblasti Ras Al Khaimah, autobusové 

spojení do obchodního centra v Dubaji (2× týdně) 

a rovněž k blízkému obchodnímu centru Al Hamra Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

3 restaurace, 4 bary, bazén, slunečníky 

a lehátka zdarma, konferenční místnost.

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo 

u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ SUX: ložnice, plně vybavená kuchyň, 

klimatizace, koupelna/WC, minibar za poplatek, 

trezor zdarma, TV, telefon, vysoušeč vlasů a žehlička. 

SU1: viz DRX, obývací pokoj a oddělená ložnice, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 

bufetu. Možnost dokoupení all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenisový kurt. Za poplatek: vodní sporty, golf.

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: LAN na pokojích.

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Káva, čaj, vybrané nealkoholické nápoje, 
pivo, víno místní výroby a další alkoholické 
nápoje vybraných značek v hlavní restauraci 
(12.00–24.00 hod.) a v baru u bazénu 

  Kredit na večeře v à la carte restauracích 

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, masáže 
SUITE 

 .............................................................
 SUX

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 SU1

HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodinnou dovolenou

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.casahotelsandresorts.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště do hotelu: cca 80 minut

4,5TripAdvisor
1 517 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. 200–201

POLOHA Hotel v centru města Ras Al Khaimah. Letiště 

Dubaj je vzdáleno 80 min. jízdy a letiště Ras Al Khaimah 

15 minut jízdy. Nákupní možnosti v okolí hotelu.

VYBAVENÍ 154 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

restaurace, 3 bary, bazén na střeše hotelu.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu DoubleTree by Hilton 

Marjan Island Resort & Spa ccccc cca 5 km, transfer 

hotelovým busem zdarma. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon, set na přípravu kávy a čaje, trezor, 

TV/sat., minibar za poplatek; 1. dítě má 

přistýlku, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu. Možnost 

dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: golf – 18jamkové golfové hřiště Tower 

Links Golf Course je vzdáleno 10 minut jízdy.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci v hotelu DoubleTree 
by Hilton Marjan Island ccccc

  Alkoholické a nealkoholické nápoje
(12.00–24.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
v plážovém baru v hotelu DoubleTree by Hilton 
Marjan Island ccccc (12.00–24.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Spa centrum se dvěma místnostmi, 
sauna, jacuzzi a pára

  Za poplatek: masáže, procedury 

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

 DR

HHh | HHIi | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  V centru Ras Al Khaimah

  Zdarma doprava na pláž

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.doubletree3.hilton.com

NOVINKA

4,5TripAdvisor
804 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. 200–201

POLOHA Vesnička leží asi 500 metrů 

od písečné pláže a je součástí komplexu Al Hamra. 

Na písečnou pláž a k hlavní hotelové budově jezdí 

nepřetržitě bezplatná hotelová doprava. Nákupní 

centrum Al Hamra cca 5 minut autem.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, bazén 

s terasou na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Hotel leží asi 500 metrů od dlouhé písečné 

pláže, komplex Al Hamra Village má svůj vlastní plážový 

klub s barem. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, TV/sat., telefon, trezor zdarma. 

DRCLA: viz DR, prostornější. JS: viz DR, oddělená 

obývací místnost, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: 18jamkové

golfové hřiště.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: v business 

centru, v lobby a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Al Hamra Village cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

  Zmrzlina pro děti

  Kredit na večeře v à la carte restauraci

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

 DR | DRCLA

HH | Hi | H

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

 JS

HHh | Hhii | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Cenově výhodná nabídka

  V blízkosti hotelu 18jamkové

golfové hřiště

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alhamravillage.com

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

3,5TripAdvisor
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. 200–201

POLOHA Nově zrekonstruovaný hotel v centru města 

Ras Al Khaimah. Nákupní možnosti v okolí hotelu. Letiště 

v Dubaji cca 97 km, letiště Ras Al Khaimah cca 23 km.

VYBAVENÍ Celkem 240 pokojů, výtahy, 

vstupní hala s recepcí, směnárna, společenské 

prostory a konferenční sály, hlavní restaurace, 

bary, zahrada s venkovním bazénem a terasou 

na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu Hilton Ras Al 

Khaimah Resort & Spa cca 2 km, transfer hotelovým 

busem zdarma. Lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

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

Pro 1. dítě přistýlka, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních 

prostorách hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

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

 DR

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 2 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově zrekonstruovaný hotel

  Exkluzivní cena na trhu

  Dítě do 12 let zdarma

  Zdarma doprava na pláž

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hiltongardeninn3.

hilton.com/en/index.html

NOVINKA

4,5TripAdvisor
12 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. 200–201

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.resort.binmajid.com

POLOHA Resort se nachází přímo u písečné 

pláže v emirátu Ras Al Khaimah. Budovy (chalety) 

jsou umístěny v pečlivě udržované zahradě. 

Centrum je vzdáleno cca 25 minut jízdy. Vodní 

park je vzdálen cca 20 minut jízdy od hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní prostory s recepcí, hlavní 

restaurace, bary, 3 bazény (lehátka a slunečníky 

zdarma), dětské brouzdaliště, obchod se 

suvenýry, směnárna, půjčovna automobilů.

PLÁŽ Písečná pláž dlouhá 800 m přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

POKOJ DRCAB: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, trezor, TV/sat., telefon. CHST: viz DRCAB, 

prostornější. CHSTX: viz CHST, plazmová TV, jiná 

dekorace, balkon nebo terasa, výhled do zahrady, na 

bazén nebo moře. CHPRE: viz CHSTX, blíž k pláži. 

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal,

stolní tenis, fotbalové hřiště. Za poplatek: tenisový kurt,

biliár, vodní sporty na pláži.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

Hotel Bin Majid Beach Resort – All inclusive ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo menu

  Káva, čaj a zákusky (15.00–17.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
v restauracích a barech včetně baru na pláži 
(24 hodin denně)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna a jacuzzi

  Za poplatek: masáže 

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

 DRCAB

HH | H

CHALET 
 ................................

 CHST | CHSTX | CHPRE

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro milovníky odpočinkové 

dovolené

  Hotel přímo u písečné pláže

  3 hotelové bazény

  Možnost all inclusive

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště do hotelu: cca 80 minut

3,5TripAdvisor
451 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. 200–201

POLOHA Hotel se nachází v emirátu Ras

Al Khaimah cca 10 minut jízdy od stejnojmenného 

centra. Výborná poloha hned u písečné pláže.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

indická restaurace a barů, bazén.

PLÁŽ Přímo u privátní 500 m dlouhé písečné 

pláže, lehátka a slunečníky zdarma, bar na pláži.

POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, minibar 

za poplatek, trezor, TV, telefon. DRX: viz DR, vyšší patro.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 

fi tness, stolní tenis. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště,

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,

WiFi v areálu hotelu.

Hotel Bin Majid Beach Hotel ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
nebo menu

  Káva, čaj a zákusky (15.00–17.00 hod.)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
v restauracích a barech včetně baru u bazénu 
a na pláži (11.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ...........................
 DR | DRX

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u písečné pláže

  Možnost all inclusive

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.hotel.binmajid.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

3,5TripAdvisor
451 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. 200–201

POLOHA Výhodná poloha v centru města 

Ras Al Khaimah přímo u promenády.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, kavárna, bar 

u bazénu, konferenční centrum, restaurace, bazén, 

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Hotel nabízí kyvadlovou dopravu na pláž 

k hotelu Bin Majid Beach Hotel zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, varná konvice. 

Dítě sdílí lůžko s rodiči, bez možnosti přistýlky.

DREX: viz DR, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: golfové hřiště nedaleko hotelu.

ZÁBAVA Nákupní a zábavní 

možnosti v blízkosti hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Mangrove by Bin Majid cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  RAS AL KHAIMAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje
(11.00–23.00 hod.)

  Lehké občerstvení během dne v hotelu
Bin Majid Beach (oběd + nápoje)

WELLNESS & SPA

 Zdarma: sauna 

  Za poplatek: masáže

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

 DR

HHi | HH | Hi | H

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

 DREX

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná cenová nabídka

  Hotel s programem all inclusive

  Výhodná poloha v centru města

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.mangrove.binmajid.com

Pláž: písečná cca 4 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

3,5TripAdvisor
240 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Umm Al Quwain
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Klidné místo přímo u písečné pláže 

na okraji střediska emirátu Umm Al Quwain. 

Centrum Dubaje cca 45 minut jízdy. Hotel zajišťuje 

autobusovou dopravu do Dubaje za poplatek.

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, kavárna 

a business centrum, venkovní bazén, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky a bar u bazénu.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ SU: koupelna/WC, klimatizace, telefon, 

televizor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.

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

Hotel Umm Al Quwain Beach ccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  UMM AL QUWAIN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře

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

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

 SU

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné okolí hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.uaqbeachotel.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

4,0TripAdvisor
60 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Fujairah
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Nedaleko městečka Dibba v emirátu 

Fujairah. Mezinárodní letiště Dubaj je vzdáleno cca 

120 min. jízdy a letiště Ras Al Khaimah 45 minut jízdy.

VYBAVENÍ 180 pokojů a suite, vstupní hala

s recepcí, 3 restaurace, bar, bazén.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRSV: koupelna/WC (sprcha a vana), 

klimatizace, telefon, TV/sat., set na přípravu kávy 

a čaje, trezor, balkon s výhledem na moře. Na vyžádání 

možnost rodinných pokojů až pro 2 dospělé + 4 děti.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

tenis, plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém 

areálu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

WELLNESS & SPA

  Willow Stream Spa centrum má k dispozici 
několik kabin, jacuzzi a salon krásy

  Zdarma: jacuzzi, hammam, sauna, pára

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 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel

  Moderní pokoje

  Možnost rodinných pokojů

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fairmont.com/fujairah/

NOVINKA



127

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,5TripAdvisor
84 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. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

POLOHA Hotel leží na východním pobřeží Spojených 

arabských emirátů, z jedné strany je obklopen pohořím 

Al-Hadžar, z druhé strany Indickým oceánem. Hotelová 

doprava do Dubaje 2× týdně, do Fujairah 1× týdně.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 à la carte 

restaurace, bary, wellness centrum, 2 bazény 

(možnost vyhřívání), bar u bazénu, bankomat.

PLÁŽ Hotelový resort přímo u privátní 

písečné pláže Al Aqah.

POKOJ DRS: koupelna/WC, klimatizace, 

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

zdarma, terasa nebo balkon. DRX: viz DRS, 

místnost oddělitelná dřevěnou zástěnou.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness.

Za poplatek: potápěčské centrum, tenis, biliár.

ZÁBAVA Živá hudba, diskotéka, amfi teátr.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský 

bazén, animační programy.

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

Za poplatek: internetový koutek v lobby.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ULTRA

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Minerální voda, nealkoholické nápoje, pivo a víno 
a další alkoholické nápoje vybraných značek 
v hlavní restauraci (10.30–24.00 hod.)

  Možnost večeře v à la carte restauracích

  Odpolední snack v restauraci Mammone 
(16.30–17.00 hod.)

  25% sleva na nápoje a jídla, které nejsou 
zahrnuty v programu all inclusive

  Zmrzlina pro děti

   Sauna

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: sauna, pára, jacuzzi, masáže 

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

 DRS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

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

 DRX

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý podmořský život

  Klidná oblast

  Přímo na pláži

  Možnost all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.miramaralaqah.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 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. 200–201

4,0TripAdvisor
1 379 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. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

POLOHA Na východním pobřeží Spojených arabských 

emirátů, 49 km od města Fujairah. Hotel je zasazen 

do krásné krajiny, z jedné strany ho obklopuje pohoří 

Al-Hadžar a ze strany druhé Indický oceán.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, bary, 

kavárna, konferenční sály, směnárna, obchody, půjčovna aut, 

salon krásy, kadeřnictví, bazén (1 z největších v Emirátech), 

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, spa centrum.

PLÁŽ Hotelový resort přímo u privátní písečné 

pláže Al Aqah. Lehátka a slunečníky zdarma.

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

klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, 

minibar za poplatek, kávovar, trezor zdarma, 

výhled na moře. DRS: viz DRX, balkon.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 3 kurty na

tenis a squash, stolní tenis, aerobik, volejbal, jacuzzi, sauna. 

Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské centrum.

ZÁBAVA Hotel pořádá různé denní 

a večerní animační programy, diskotéka.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, 

hlídání dětí za poplatek.

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

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

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

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Vybrané značky alkoholických a nealkoholických 
nápojů ve vybraných restauracích
(10.00–24.00 hod., v Astro baru 19.00–20.00 hod.)

  Kredit na večeře v ostatních restauracích

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

 DRX | DRS

HHh | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné prostředí

  Dobré podmínky pro šnorchlování 

a potápění

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.starwoodhotels.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

4,5TripAdvisor
2 072 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. 200–201

POLOHA V oblasti Fujairah mezi pohořím Al-Hadžar 

a Indickým oceánem. Vzdálenost od Fujairahu je 

45 km a 140 km od mezinárodního letiště v Dubaji.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

bufetová restaurace, restaurace na pláži, exotický 

bar s večerním programem a živou hudbou, bar 

u bazénu, plážový bar a kavárna. Obchod se suvenýry, 

směnárna, konferenční místnost a bazén.

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže 

na pobřeží Indického oceánu.

POKOJ DRT: koupelna/WC, klimatizace, 

telefon, minibar za poplatek, kávovar, TV/sat., 

trezor zdarma, balkon nebo terasa, v hlavní budově.

DRDLT: viz DRT, terasa, v bočních křídlech.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, biliár, 

tenisové kurty, nemotorizované vodní sporty na pláži, 

plážový volejbal. Za poplatek: motorizované

vodní sporty, potápěčské centrum.

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), 

hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a ve společných 

prostorách. Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu v hlavní 
restauraci

  Vybrané druhy minerální vody a nealkoholických 
nápojů, alkoholické nápoje vybraných značek 
servírované ve vybraných restauracích, pivo 
a víno

  Alkoholické nápoje v hlavní restauraci a v baru 
Tropicana u bazénu (11.00–23.00 hod.)

   Káva a čaj k hlavním jídlům

WELLNESS & SPA

  Spa The Zen s celkem 17 různými relaxačními 
místnostmi

  Za poplatek: veškeré procedury

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

 DRT | DRDLT

HHh | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné okolí hotelu

  Přímo u pláže

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rotana.com/

fujairahrotanaresortandspaalaqahbeach

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

4,0TripAdvisor
2 004 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. 200–201

POLOHA Přímo u pláže s krásným výhledem 

na Indický oceán. Mezinárodní letiště cca 120 minut, 

město Fujairah 20 minut, město Ras Al Khaimah 

45 minut a pobřežní město Khorfakkan několik 

minut jízdy. Hotel poskytuje 1× týdně bezplatný 

transfer do města Fujairah a do Dubai Mall.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

restaurace, 2 restaurace à la carte (mořské plody, 

asijská), bar u bazénu, kavárna, směnárna. Hotel 

prošel v roce 2013 kompletní rekonstrukcí.

PLÁŽ Pěkná privátní písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRMVX: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy 

a čaje, minibar za poplatek (pouze nealkoholické 

nápoje), trezor, výhled na hory, cca 26 m2.

DRLVX: viz DRMVX, boční výhled na moře.

DRSVX: viz DRMVX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu soft all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis,

stolní tenis, volejbal. Za poplatek: vodní sporty

na pláži, potápěčské centrum.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají 

alkoholické nápoje.

ZÁBAVA Obchůdky a restaurace v centru městečka 

Khorfakkan cca 15 minut chůze od hotelu.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště 

a klub. Hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  FUJAIRAH

PROGRAM SOFT

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v restauraci Al Murjan

  Rozlévané nealkoholické nápoje (11.00–23.00 hod.)
v baru u bazénu a v hlavní restauraci Al Murjan

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: multifunkční relaxační centrum, 
masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .....

 DRMVX | DRLVX | DRSVX

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

H dospělá osoba i dítě do 14 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u soukromé písečné pláže

  Ideální místo pro klidnou dovolenou

  Možnost programu soft all inclusive

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.oceanichotel.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

4,0TripAdvisor
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. 200–201

Abú Dhabi



134

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

Hotel Emirates Palace Abu Dhabi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

POLOHA Hotel se nachází přímo u dlouhé 

písečné pláže v krásné zahradě cca 100 minut jízdy 

od mezinárodního letiště v Dubaji. Centrum Abú 

Dhabi je vzdáleno 5 minut jízdy autem. Golfové hřiště 

Abú Dhabi Golf Club je vzdáleno 30 minut jízdy.

VYBAVENÍ 394 pokojů, vstupní hala s recepcí 

a lobby, 9 restaurací, 4 bary, lounge, 2 klimatizované 

bazény, jacuzzi, obchody se suvenýry, konferenční 

místnosti, 24hodinový servis, půjčovna vozidel.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo na 1,3 km 

dlouhé bílé písečné pláži.

POKOJ DRCO: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 

klimatizace, telefon, plazmová TV/sat., 24hodinový butler 

servis, denní tisk, trezor, minibar a balkon nebo terasa 

s výhledem do krásné zahrady. Na vyžádání je možné 

ubytování v pokojích s výhledem na moře a v suite.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 fi tness centra, 

nemotorizované vodní sporty, jízdy na velbloudech, 

jóga, stolní tenis. Za poplatek: kajaky, šnorchlování, 

potápění, vodní lyže, rybaření, tenisové kurty, golf.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu je beduínský stan 

a kavárna Pallace Cappuccino servírující 

cappuccino se 34 karátovým zlatem.

PRO DĚTI Dětské bazény, dětský klub, 

hřiště, 2 vodní skluzavky.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby, veřejných prostorách 

a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

WELLNESS & SPA

  Nádherné spa centrum nabízí masáže, terapie 
a procedury

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

 DRCO

HHI | HH | Hi | H

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 100 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Palácový hotel pro nejnáročnější 

klientelu

  Centrum Abú Dhabi v blízkosti

  Několik luxusních restaurací

  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.emiratespalace.com/

en/home/index.htm
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,5TripAdvisor
3 163 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. 200–201

Hotel The Ritz–Carlton Abu Dhabi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

POLOHA V blízkosti centra Abú Dhabi, 

přímo vedle mešity Sheikha Zayeda. Transfer 

z letiště v Dubaji cca 100 minut.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 

3 bary, club lounge, rozlehlý bazén, bankomat, 

směnárna, butiky.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRX: koupelna (sprcha, vana), WC, 

TV/sat., minibar, kávovar Nespresso, set na přípravu

čaje, trezor, telefon, balkon. SU: viz DRX, oddělená

ložnice od obývacího pokoje (91 m2), terasa

s výhledem do zahrady.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Večeře formou bufetu v hlavní restauraci.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: motorizované a nemotorizované 

sporty, golf.

PRO DĚTI Dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby. 

Za poplatek: na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA

  V luxusním spa centru si můžete dopřát množství 
procedur, terapií a masáží

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

 DRX

HHII | HHI | HH | Hi | H

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

 SU

HHH | HHI | HH | Hi | H

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 100 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel v blízkosti centra

Abú Dhabi s úchvatným výhledem 

na mešitu Sheikha Zayeda

  Vhodné pro nejnáročnější klientelu

  Přímo u písečné pláže

  Překrásně upravené zahrady

a benátská architektura

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ritzcarlton.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. 200–201

4,5TripAdvisor
1 778 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. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

POLOHA Na ostrově Saadiyat, cca 7 km 

od centra Abú Dhabi. Hotel leží přímo u nedotčené 9 km 

dlouhé písečné pláže. Součástí resortu je i golfové hřiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 3 restaurace, 

2 bary, konferenční místnosti, 3 bazény, terasa 

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Přírodní pláž s jemným pískem 

přímo u hotelu. Z důvodu výskytu želv 

a delfínů jsou omezeny vodní sporty.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, minibar za poplatek, trezor zdarma, 

telefon, TV, DVD, balkon. DRSV: viz DR, výhled 

na moře, některé pokoje s balkonem.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis.

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 

(Saadiyat Beach Golf Club).

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (5–12 let).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek 

v lobby, WiFi v celém hotelu.

WELLNESS & SPA

  Atarmia Spa, odděleně pro muže a ženy

  Za poplatek: široká škála služeb a procedur 
(masáže, salon krásy atd.)

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

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi 

  Spa centrum v rámci resortu

  18jamkové golfové hřiště

v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.abudhabi.park.hyatt.com



139

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,5TripAdvisor
2 025 hodnotících



140

S
P

O
J
E

N
É

 A
R

A
B

S
K

É
 E

M
IR

Á
T

Y

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

POLOHA Na ostrově Saadiyat v emirátu Abú Dhabi 

(centrum Abú Dhabi cca 6 km od hotelu) u krásné 

nedotčené pláže, součástí resortu golfové hřiště.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 

bar, 4 bazény, bar u bazénu, krytý bazén, spa 

centrum, salon krásy, konferenční místnost. Hotel 

nabízí všem svým klientům služby komorníka.

PLÁŽ Přírodní pláž s jemným pískem 

přímo u hotelu. Z důvodu výskytu želv 

a delfínů jsou omezeny vodní sporty.

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

vlasů, župany), klimatizace, minibar za poplatek, trezor 

zdarma, telefon, TV, Nespresso, set na přípravu kávy 

a čaje, balkon, nabíječka pro iPod, žehlička, balkon 

nebo terasa. DRSVS: viz DRS, výhled na moře. 

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 

(Saadiyat Beach Golf Club), tenis, squash.

PRO DĚTI Dětský bazén s jeskyní, dětský 

klub (1–13 let), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

WELLNESS & SPA

  Iridium Spa

  Za poplatek: různé druhy masáží a procedur

  Součástí relaxační místnost

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

 DRS | DRSVS

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

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zázemí pro rodiny s dětmi

  Luxusní hotel pro náročnou klientelu

  Přímo u pláže

  Golfové hřiště součástí resortu

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.stregissaadiyatisland.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. 200–201

4,5TripAdvisor
2 329 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. 200–201

POLOHA U přístavu v Abú Dhabi, 

mezinárodní letiště cca 37 km. Centrum 

města Abú Dhabi cca 10 minut jízdy.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 

bufetová restaurace, 6 restaurací à la carte 

(italská, arabská, brazilská, asijská, belgická, 

mořské plody), bazén v plážovém klubu, směnárna, 

business centrum, konferenční místnost, bar, 

kavárna, čistírna, bankomat, trezor na recepci.

PLÁŽ Přístup do plážového klubu s písečnou pláží 

a bazénem po promenádě kolem Mariny (cca 200 m).

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

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

minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, žehlička 

a žehlicí prkno. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení večeře nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness,

tenis, squash.

ZÁBAVA V blízkosti hotelu nákupní 

centra a známé Abu Dhabi Corniche.

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavka, dětská herna.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: Standard Internet Service – WiFi 

v business centru, ve veřejných prostorech a na pokojích. 

Za poplatek: Premium Internet Service – viz

Standard Internet, navíc dvojnásobná šíře pásma

(pro členy Rewards klubu zdarma).

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel InterContinental Abu Dhabi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Nealkoholické nápoje, pivo a víno
(10.00–23.15 hod.)

  Možnost večeře v à la carte resturacích (pouze 
bufet nebo vybrané menu, výběr z à la carte 
menu za příplatek, nutná rezervace)

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, vířivka

  Za poplatek: masáže, ošetření obličeje, lázeňské 
procedury, parní lázeň

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

 DRX | DRSVX

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  6 restaurací à la carte

  Možnost all inclusive

  Přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ihg.com/intercontinental/

hotels/gb/en/abu-dhabi/

auhha/hoteldetail/concierge

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

4,5TripAdvisor
2 133 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Přímo u promenády v emirátu Abú 

Dhabi. V okolí hotelu jsou restaurace a obchody.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bufetová 

restaurace, 3 à la carte restaurace (španělská, 

mexická, italská), kavárna, lounge, bar, bar u bazénu, 

konferenční místnosti, 3 bazény, skluzavka.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

POKOJ DRCVI: koupelna, WC, klimatizace, 

TV, telefon, balkon, výhled na město. 

DRREV: viz DRCVI, výhled do resortu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: tenisové kurty, squashové kurty, 

vodní sporty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sheraton Abu Dhabi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
v hlavní restauraci

  Při speciálních příležitostech podává bufetová 
restaurace obědy a večeře formou menu

  Kredit v à la carte restauracích 80 AED/osoba 
na konzumaci (nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje, káva, čaj 
(11.00–23.30 hod.)

WELLNESS & SPA

  Za poplatek: masáže, sauna, pára 
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 

 ..................
 DRCVI | DRREV

Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarna

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 100 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

 Možnost programu all inclusive

 V okolí hotelu nákupní možnosti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sheratonabudhabihotel.com

4,0TripAdvisor
1 463 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. 200–201

POLOHA Hotel se nachází cca 3 km od centra 

Abů Dhabi přímo u písečné pláže. Nákupní 

centra několik minut od hotelu. Vzdálenost 

od letiště v Dubaji je cca 120 minut.

VYBAVENÍ V hotelu je vstupní hala s recepcí, 

2 restaurace, business centrum, obchod, konferenční 

sál, půjčovna automobilů, bazén, bar u bazénu.

PLÁŽ Pěkná písečná pláž s lehátky 

a slunečníky přímo u hotelu.

POKOJ DRT: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, telefon, TV, minibar za poplatek, 

trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon. 

DRCLA: viz DRT, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 

večeře formou bufetu nebo výběru z menu. 

Možnost dokoupení programu soft all inclusive. 

V hotelu se nepodávají alkoholické nápoje.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis, 

squash. Za poplatek: vodní a plážové sporty.

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se 

nepodávají alkoholické nápoje.

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

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

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: připojení na internet 

ve veřejných prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, vířivka, parní lázeň

 Za poplatek: masáže

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

 DRT | DRCLA

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Nákupní centra blízko hotelu

  Přímo u písečné pláže

  Sportovní vyžití

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rotana.com/rayhaanhotelandresorts/

unitedarabemirates/abudhabi/khalidiyapalacerayhaanbyrotana

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROGRAM SOFT

ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Nealkoholické nápoje během oběda a večeře

4,5TripAdvisor
2 325 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. 200–201

POLOHA Centrum Abú Dhabi 10 minut 

od hotelu, v blízkosti nákupních center.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 

12 restaurací a barů, bazén, spa centrum, 

diskotéka, jazzový klub, obchod se suvenýry, 

plážový klub, bar u bazénu a na pláži.

PLÁŽ Privátní hotelová pláž přístupná 

podchodem pod ulicí Corniche.

POKOJ DRCVI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor zdarma, výhled na město. Pokoje s výhledem

na moře na vyžádání.

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 

Možnost dokoupení programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

tenis, squash. Za poplatek: vodní sporty.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, 

dětský klub, dětské menu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Hilton Abu Dhabi ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY  ABÚ DHABI

WELLNESS & SPA

  Zdarma: jacuzzi (venkovní a vnitřní) sauna, 
hammam

  Za poplatek: různé druhy masáží a další 
relaxační procedury

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

 DRCVI

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti nákupních center

  Privátní písečná pláž

  Možnost programu all inclusive

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www3.hilton.com/en/hotels/

uae/hilton-abu-dhabi-hotel-

AUHHITW/index.html

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře v restauraci La Terrazza 

  Snack v baru u bazénu (16.00–18.00 hod.)

  Kredit na obědy a večeře v restauracích 
Royal Orchid, Bocca, Vasco´s, Hemingways 
ve výši AED 70/dosp. osoba

  Vybrané alkoholické nápoje a nealkoholické 
nápoje, káva, čaj v baru u bazénu 
(11.00–19.00) a v restauraci La Terrazza 
(12.30–15.30 a 18.30–22.30 hod.)

4,5TripAdvisor
2 828 hodnotících
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Omán představuje lákavou kombinaci krásných 

pláží, průzračného Indického oceánu, kvalitních 

hotelů, úchvatných přírodních scenérií, historických 

památek a orientální atmosféry. Tento sultanát je 

zárukou zážitků, které nabízí jen málo zemí světa.

CHARAKTERISTIKA

Písečné pláže, čisté moře a příjemné tropické klima. Přírodní zajímavosti se nacházejí 

na jihu v okolí města Salalah a také na sever a západ od hlavního města Muscatu. Hory 

Al-Hadžar táhnoucí se přes celý severovýchod země dosahují až tří tisíc metrů 

a na východě přecházejí v nekonečné duny pouště Wahabi. V Ománu se daří banánovní-

kům a kokosovým palmám. Rozsáhlé plantáže tu nemůžete minout. Nejkrásnější pláže, 

táhnoucí se desítky kilometrů, si užijete ve Wadi Khasbar. Máte-li rádi členité pobřeží 

a šnorchlování, ubytujte se v okolí Mirbatu. Koupání v samotném městě Salalah je často 

v blízkosti palmových hájů a z pláží je nedaleko ke středověkému trhu nebo do nových 

nákupních center.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA

Věděli jste, že městu Salalah se říká „město parfémů“? Tady skutečně poznáte, jak voní 

Orient. Na trhu Al Husn pořídíte nejen parfémy, ale i keramiku, koření, šperky, tradiční 

ománské dýky handžáry a samozřejmě typické kadidlo.

Mirbat, historické rybářské městečko 60 km severně od Salalah, je plné života. Pokud 

se ubytujete v této oblasti, vyrazte na jednodenní výlet zapůjčeným autem po nově vybu-

dované cestě směrem k městu Duqm. Desítky kilometrů fascinující pobřežní silnice špl-

hají až na 300 m vysoké skalní útesy, aby se vrátily zpět do údolí plných zeleně. 

V poušti Rub Al Khali s jejími magickými dunami a nezapomenutelnou atmosférou se 

můžete kochat přírodními scenériemi pohoří Qara a poznat beduínskou kulturu v osadě 

Thumrait. Poodhalte tajemství legendárního starověkého království Ubar a jeho „ztrace-

ného města“ – oblast je součástí světového dědictví UNESCO.

Hlavní město Ománu Muscat má bezmála 1,5 milionu obyvatel. Je složeno z něko-

lika původních měst, mezi nimiž je nejzajímavější část Mutrah se středověkým trhem. 

Projděte se ve starém Muscatu kolem sultánova paláce a po promenádách v okolí vlád-

ních budov. Rozhodně nevynechejte návštěvu Královské opery, která je nejkrásnější 

operní budovou v oblasti Perského zálivu.

Obdivovatelům historie nesmí uniknout středověké opevněné město Nizwa v rozlehlé 

pouštní oáze necelé dvě hodiny jízdy od Muscatu. Pevnost z 9. století dominuje okolí 

svými věžemi a je napojena na mešitu. Navštivte velký místní souk, kterému vévodí trh 

s kozami. Okolí města je protkáno uměle vytvořeným zavlažovacím systémem, tzv. falaj.

PRAKTICKÉ TIPY

Nepřivézt si z Ománu něco z toho, co u nás zkrátka neseženete, by byla určitě škoda. 

Doporučujeme návštěvu místních trhů, tzv. souků. Nabídka bývá pestrá a výhodně koupit 

se dají výrobky z kovu, oděvy v arabském stylu, šátky, orientální koření a především 

kadidlo, jehož je Omán největším vývozcem na světě. A hlavně nezapomeňte smlouvat!

Gastronomie je v Ománu velmi bohatá. Místní připravují zejména jehněčí, skopové či 

velbloudí maso s rýží nebo chlebovou plackou, téměř nikdy nechybí úžasně sladké datle. 

Omán je moderní, bezpečná země, která je velmi otevřená vůči turistům. Většina obyvatel 

hovoří anglicky, jednoduše se budete orientovat, pokud si vypůjčíte auto, jelikož veškeré 

značení je jak v arabštině, tak i v angličtině. 

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA

Ani rodina, a zejména pak děti, se v Ománu nebude nudit. Hotely vyšších kategorií jsou 

vybaveny dětskými bazény a zázemím dětských klubů. Rodiny ocení prostornost pokojů. 

Oblíbené jsou také výpravy za pozorováním delfínů. Během plavby na moři se dozvíte 

zajímavé informace o samotném regionu, o ománské fauně a životě delfínů vůbec.

Paleta orientálních zážitků

TO NEJLEPŠÍ Z OMÁNU

 Nekonečné písečné pláže a průzračný oceán

   Historický odkaz a živé tradice arabského světa

   Bezpečí, komfort a přívětivost k turistům
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

JEZÍRKO  Vádí na západ od Salalah na pobřežní cestě do Sur. VELBLOUDI  
Velbloudi se často nacházejí na plážích po celém Ománu. MEŠITA  Omán je 
typický svou orientální atmosférou i na počátku třetího tisíciletí. NAKHL  Pevnost 
v Nakhl se nachází v oáze na úpatí nejvyšších hor Ománu Džebel Achdar. 

O
m
á
n

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 30 30 34 38 39 39 38 34 30 28

TEPLOTA VODY (°C) 23 23 25 25 27 29 30 30 29 28 27 25



148

O
M

Á
N

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

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  Salalah

 Krajina pouští i zeleně

Celodenní výlet za krásami východního 

i západního Salalah. Navštívíme rybářskou 

vesnici Taqah a staré ruiny Sumharam. 

Prozkoumáme Mirbat, původní hlavní 

město regionu Dhofár, které je dnes kou-

zelným rybářským městečkem. Poslední 

zastávkou ve východní části oblasti budou 

horské prameny Ayn Razat. Následuje 

prohlídka hrobky proroka Joba. Poslední 

zastávkou bude jedna z nejkrásnějších 

pláží Mughsayl, 4 km dlouhá, lemovaná 

bizarními vápencovými skálami a tzv. 

sufl érkami – otvory, kterými tryská moř-

ská voda. Cena výletu zahrnuje oběd for-

mou pikniku. 

Objevte s námi úžasné přírodní scenérie prodchnuté vůní kadidla, zelená vádí, bělostné pláže, tyrkysový 

oceán i tajuplná ztracená pouštní města. Vyzkoušejte život beduínů, jízdu na velbloudech, ochutnejte 

lahodnou místní orientální kuchyni a pokochejte se dechberoucími vyhlídkami. Zveme vás na fascinující 

plavbu za delfíny, adrenalinovou projížďku písečnými dunami či nákup suvenýrů na tradičních trzích.

 Město Salalah a jeho historie

Půldenní výlet za poznáním města Sala-

lah s návštěvou muzea a zřícenin staro-

dávného přístavu, dnes archeologického 

parku Al Balid. Seznámení s historií loka-

lity, dějinami místních měst i zajímavostmi 

kraje kadidla. Následuje jízda přes ovocné 

plantáže s krátkou zastávkou. Dále uvi-

díte působivou mešitu sultána Qaboose, 

ofi ciální palác Jeho Výsosti sultána (Al 

Husn Palace) a tradiční trh Al Haffa Souk 

s možností nákupu suvenýrů.

 Noční pouštní dobrodružství

Unikátní příležitost k přenocování v poušti 

Rub Al Khali. Exkurze začíná návštěvou 

beduínského sídliště v Thumraitu a adre-

nalinovou jízdou v dunách. Vyzkoušet 

můžete také jízdu na velbloudu. Den  

zakončíte tradiční arabskou večeří včetně 

popíjení kávy a možnosti kouření vodní 

dýmky. Po noclehu následuje snídaně 

a poté „ztracené město“ Ubar (UNESCO) – 

legendární starověké království, které 

podle pověsti spolkla sama poušť. Dále 

návštěva Wadi Dawka, známého díky hoj-

nému přirozenému výskytu kadidlovníků. 

Odpoledne návrat do Salalah.

 Úžasné chvíle na moři

Užijte si jednu z nejunikátnějších akti-

vit v Dhofáru – výlet za pozorováním 

delfínů. Ománské pobřeží je domovem 

21 různých druhů velryb a delfínů. Během 

plavby se dozvíte spoustu zajímavostí 

o jejich životě včetně nejrůznějších legend 

a bájí. Poznejte tyto výjimečné mořské 

tvory, jejich zvyky a vychutnejte si úžasné 

chvilky na moři.

Pozorování delfínů od 40 OMR

Noc v poušti od 70 OMR

Salalah City Tour od 35 OMR

Pláže a hory Salalah od 60 OMR
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Nabídka výletů  Muscat

  Velká mešita a prezidentský 

palác sultána Qaboose

Půldenní výlet v hlavním městě Ománu. 

Muscat je složen z několika městských 

částí, jež jsou odděleny pásy hor, které 

prochází napříč městem. Všechny části 

jsou vzájemně propojeny moderními 

dálnicemi. Navštívíte mešitu sultána 

Qaboose, největší v zemi, a muzeum 

Bair Al Zubair. Projdete se okouzlujícím 

trhem Mutrah Souk s orientální atmo-

sférou provoněnou kadidlem, nakoupíte 

hedvábné šátky nebo exotické barevné 

svítilny. Projedete promenádu Corniche, 

kde si vychutnáte pravou arabskou kávu 

v některé s nesčetných kaváren. Další 

zastávka bude u paláce Al Alam Palace 

sultána Qaboose, ofi ciální rezidence 

hlavy státu, která se spolu s vládní čtvrtí 

nachází ve starém Muscatu. Cena výletu 

nezahrnuje občerstvení.

Hlavní město Ománu a jeho okolí nabízí unikátní příležitost poznat orientální kulturu, tradice a exotickou 

kuchyni Arabského poloostrova. Uvidíte řadu historických pamětihodností v okolí Nizwy, navštívíte zelená 

vádí, ve kterých budete překvapeni úrodnou půdou uprostřed nekonečné pouště, nebo se necháte unášet 

pohledy na písečné duny ve Wahabi Sands. 

 Pouštní pevnosti a vádí

Celodenní výlet do historického města 

Nizwa, které bývalo v 6. a 7. století hlav-

ním městem Ománu, a jeho okolí. V Nizwě 

se nachází pevnost, mešita a tradiční trhy 

s keramikou, zemědělskými plodinami 

a zvířaty. Navštívíte také pevnost v Bahle, 

která leží v rozlehlém vádí. Bahla je 

zapsána na seznamu světového dědictví 

UNESCO. Poslední zastávkou bude pev-

nost Jabrin. Cena výletu zahrnuje oběd 

formou pikniku.

  Určeno všem milovníkům 

pouští

Unikátní příležitost poznat jednu z nej-

krásnějších pouští Arabského poloost-

rova. Nekonečná poušť a dlouhé písečné 

duny vysoké až 100 metrů se rozprostírají 

do délky 200 km. Uvidíte malá beduínská 

obydlí, velbloudy směřující přes poušť. 

Wadi Beni Khaled vás překvapí rozleh-

lostí vodní plochy, zavlažovacími kanály 

a zelenou vegetací. Poslední zastávkou 

bude město Ibra, jedno z nejstarších 

měst v Ománu, které v minulosti proslulo 

vzdělaností a uměním. Cena celodenního 

výletu zahrnuje oběd formou pikniku. 

  Horské masivy dosahující 

3 000 m n. m

Užijte si jeden z nejunikátnějších pohledů 

na Blízkém východě. Jebel Shams je nej-

vyšší hora Ománu (3 009 m n. m.), která 

se nachází v blízkosti strhujícího kaňonu. 

Uvidíte horské vesnice a terasovitá pole 

oázy Ghul. Na cestě do hor navštívíte také 

pevnost Nizwa s živými tradičními trhy. 

Cena celodenního výletu zahrnuje oběd 

formou pikniku.

Ománský Grand Canyon a Nizwa od 80 OMR

Poušť Wahabi od 80 OMR

Nizwa, Bahla a Jabrin od 50 OMR

Muscat City Tour od 25 OMR

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

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

1. DEN Odlet z Prahy do Muscatu.

2. DEN Přílet do Muscatu, transfer do ccc hotelu 

v centru Muscatu, volný den, možnost individuálního 

volna, prohlídky města nebo koupání na veřejné pláži, 

případně na hotelové pláži dle kategorie hotelu.

3. DEN Snídaně v hotelu, odjezd na prohlídku Muscatu. 

Muscat je složen z několika městských částí, jež jsou 

odděleny pásy hor procházejícími napříč městem. 

Návštěva mešity sultána Qaboose, která je největší 

v Ománu. Projdete okouzlujícím nejstarším trhem ve městě 

Mutrah Souk, procházka bude pokračovat po promenádě 

Corniche s řadou typických kaváren. Další zastávkou 

bude vládní čtvrť, kde uvidíte vládní budovy a palác 

sultána Qaboose, který je ofi ciální rezidencí hlavy státu. 

4. DEN Snídaně v hotelu. Odjezd do města 

Nizwa, které bývalo v 6. a 7. století hlavním městem 

Ománu. Nachází se zde středověká pevnost, mešita 

a trhy s místní keramikou, tradičními zemědělskými 

nástroji a domácími zvířaty. Dále navštívíte pevnost 

v Bahle, která leží v rozlehlém vádí zavlažovaném 

typickými vodními fajaly. Bahla je zapsána na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Program zahrnuje oběd 

formou pikniku. Návrat zpět do hotelu v Muscatu.

5. DEN Po snídani odjezd do Rustaq Fort, návštěva 

islámské pevnosti. Navštívíte Nakhl s jeho legendárním 

opevněním ze 17. století a pouštními minerálními 

termálními prameny. Návrat zpět do hotelu v Muscatu.

6.–8. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno, 

možnost fakultativních výletů, nákupů 

nebo koupání na veřejné pláži, případně 

na hotelové pláži dle kategorie hotelu.

9. DEN Odlet z Muscatu zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Muscat – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí v ccc hotelech 

se snídaní, vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným 

mikrobusem, služby anglicky hovořícího průvodce, 

u skupin 8 a více osob česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj cena na vyžádání

večeře cena na vyžádání

ubytování v hotelu cccc nebo ccccc cena na vyžádání

celodenní výlet do pouště Wahabi 5 890 Kč/osoba

ománský Grand Canyon a oáza Ghul 5 890 Kč/osoba

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (20 OMR)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

   Úžasná atmosféra arabských trhů

   Nejkrásnější budova opery 

na Arabském poloostrově

   Okouzlující krajina kombinující 

nehostinnou poušť a úrodná zelená 

vádí

   Středověké pevnosti v pouštních 

městech Nizwa, Bahla a Nakhl

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně od 35 490 Kč

(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Nizwa

Muscat

Bahla

NakhlRustaq Fort
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CENA OD: 35 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8
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Pouště, hory a pláže Ománu
OMÁN

1. DEN Odlet z Prahy.

2. DEN Přílet do Muscatu v ranních hodinách, 

transfer do ccc hotelu, možnost individuálního volna, 

prohlídky města nebo koupání na pláži, nocleh.

3. DEN Snídaně, možnost individuální prohlídky 

Muscatu po trase Mutrah Souk – nejstarší orientální 

trh v Ománu, rybí trh v části Mutrah, vládní čtvrť 

a rezidence sultána Qaboose – největší v Ománu, 

Královská opera – nejkrásnější budova opery 

na Arabském poloostrově. Můžete si také zakoupit 

fakultativní celodenní výlet Muscat City Tour 

v doprovodu anglicky mluvícího průvodce. Nocleh.

4. DEN Snídaně a následný odjezd do pouště Wahabi, 

cca 250 km. Během cesty zastávka na oběd formou 

pikniku. Wahabi je nejkrásnější poušť na Arabském 

poloostrově, téměř 200 km dlouhá a až 80 km široká. 

Nekonečná poušť, dlouhé písečné duny vysoké až 

100 metrů. Po poledni příjezd do pouštního kempu Sama 

Al Wasil ccc, ubytování, odpolední čaj, káva a datle. 

Dále možnost individuálního programu, v případě zájmu 

za příplatek možnost jízdy na čtyřkolkách, velbloudech, 

případně jen procházky do okolí. V podvečerních 

hodinách doporučujeme procházku na západ slunce 

v písečných dunách. Večeře a nocleh v kempu.

5. DEN Snídaně a odjezd zpět do Muscatu, ubytování 

v ccc hotelu, individuální volno a následný nocleh.

6. DEN Snídaně, individuální volno, možnost 

prohlídky města nebo koupání na pláži. Nocleh.

7. DEN Snídaně a následný odjezd do hor, po poledni 

ubytování v hotelu Sama Heights Resort ccc. 

Individuální program, možnost pozorování krásného 

okolí hor nebo jízdy na velbloudech, večeře a nocleh.

8. DEN Snídaně, odjezd zpět do Muscatu, 

ubytování v ccc hotelu. Možnost individuálního 

volna nebo koupání na pláži.

9. DEN Snídaně, návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 

Muscat – Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí 

v ccc hotelech se snídaní či polopenzí (viz program), 

transfery, služby anglicky hovořícího průvodce, 

u skupin 8 a více osob česky hovořícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj cena na vyžádání

ubytování v hotelu cccc nebo ccccc cena na vyžádání

polopenze během celého pobytu cena na vyžádání

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (20 OMR), fakultativní výlety 

během pobytu v Ománu, osobní výdaje

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

   Zažijte orientální atmosféru starého 

Muscatu

   Projděte se nejstarším trhem 

v Ománu Mutrah Souk

   Obdivujte mešitu sultána Qaboose

   Užijte si překrásný západ slunce 

v poušti Wahabi

   Jednoduše spojte poznání s relaxací

celoročně od 39 990 Kč

(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

NOVINKA

Muscat

Sama Al Wasil

Sama Heights 

Resort
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CENA OD: 39 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8
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Malý okruh Salalah s relaxací u moře
OMÁN

1. DEN Odlet z Prahy, přílet do Salalah, 

transfer do ccc hotelu, ubytování a nocleh.

2. DEN Snídaně v hotelu, odjezd na prohlídku 

Salalah. Návštěva archeologického parku Al Balid 

a starověkého přístavu. Seznámení s historií města 

a kraje kadidla. Kadidlo je po ropě nejdůležitějším 

exportním artiklem Ománu. Prohlídka mešity 

sultána Qaboose a zastavení na arabském trhu 

Al Haffa Souk s možností nákupu suvenýrů. 

3. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno, možnost 

fakultativních výletů, nákupů nebo koupání na veřejné 

pláži, případně na hotelové pláži dle kategorie hotelu. 

4. DEN Snídaně v hotelu. Výlet na východ města 

Salalah spojený s návštěvou pevnosti Taqah. 

Prohlídka starověkých ruin Sumharam, místa 

královny ze Sáby. Prozkoumáte rybářské městečko 

Mirbat, které bylo v minulosti hlavním městem 

provincie Dhofár a také důležitým obchodním 

přístavem na cestě z Persie do Evropy. 

5. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno, možnost 

fakultativních výletů, nákupů nebo koupání na veřejné 

pláži, případně na hotelové pláži dle kategorie hotelu.

6. DEN Snídaně v hotelu. Půldenní výlet na západ 

od města Salalah do pouště a na pláže Indického 

oceánu. Navštívíte horské prameny Ayn Razat, 

ochutnáte velbloudí maso a mléko. Budete fascinováni 

horskou krajinou a jednou z nejkrásnějších pláží 

v Ománu – Mughsayl. Na konci pláže budete pozorovat 

bizarní vápencové skály a tzv. sufl érky – otvory, 

kterými tryská mořská voda při vysokém příboji.

7. DEN Snídaně v hotelu, individuální volno, 

možnost fakultativních výletů, nákupů nebo 

koupání na veřejné pláži, případně na hotelové 

pláži dle kategorie hotelu, odlet ze Salalah.

8. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Salalah – 

Praha, letištní taxy a další poplatky, 8 nocí v ccc hotelech 

se snídaní, vstupy dle programu, přepravu klimatizovaným 

mikrobusem, služby česky hovořícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj cena na vyžádání

večeře cena na vyžádání

ubytování v hotelu cccc nebo ccccc cena na vyžádání

noc v poušti spojená s návštěvou 

beduínské vesnice 4 490 Kč/osoba

pozorování delfínů 2 490 Kč/osoba 

rybaření na otevřeném moři 2 790 Kč/osoba 

Jebel Safari džípem 2 990 Kč/osoba 

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (20 OMR), fakultativní výlety 

během pobytu v Ománu, osobní výdaje

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

   Salalah – město parfémů s věčnou 

vůní kadidla

   Oázy v Salalah – palmy a exotické 

ovoce

   Odpočinek a relaxace na březích 

Indického oceánu

   Nejznámější pláž Mughsayl v oblasti 

s mořskými sufl érkami

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně od 29 990 Kč

(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Ayn Arzat

Salalah

Mughsayl

Mirbat
Taqah

Omán

Arabské moře
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CENA OD: 29 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Dubaj a Omán – Muscat
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

CENA OD: 28 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN Odlet z Prahy, transfer do hotelu v Dubaji, nocleh.

2. DEN Snídaně v hotelu. Volný den v Dubaji, možnost 

individuální prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall 

of Emirates. Projděte se po tradičních trzích ve staré 

Dubaji. Navštivte Palmový list a jeden z nejznámějších 

vodních parků světa Aquaventure. Plavba v Marině 

v podvečerních hodinách je příjemným zakončením dne.

Klienti si mohou také zakoupit fakultativní celodenní 

výlet Nezapomenutelná Dubaj, vstupenky 

do Ski Dubai nebo výlet do Abú Dhabi.

3. DEN Snídaně v hotelu. Odlet do Muscatu, 

ubytování v hotelu, individuální volno. 

4.–7. DEN Snídaně v hotelu. Pobyt 

v Muscatu s individuálním programem. 

Možnost zakoupit fakultativní výlety:

Pouštní pevnosti a vádí

Celodenní výlet do historického města Nizwa, které 

bývalo v 6. a 7. století hlavním městem Ománu, 

a jeho okolí. Nachází se zde pevnost, mešita 

a tradiční trhy s keramikou, zemědělskými

plodinami a zvířaty. Navštívíte také pevnost v Bahle, 

která leží v rozlehlém vádí. Bahla je zapsána na seznamu 

světového dědictví UNESCO. Poslední zastávkou bude 

pevnost Jabrin. Cena výletu zahrnuje oběd formou pikniku.

Poušť Wahabi

Unikátní příležitost zažít jednu z nejkrásnějších pouští 

Arabského poloostrova. Nekonečná poušť, dlouhé 

písečné duny vysoké až 100 metrů se rozprostírají 

do délky 200 km. Uvidíte malá beduínská obydlí, 

velbloudy směřující přes poušť. Wadi Beni Khaled 

vás překvapí rozlehlostí vodní plochy, zavlažovacími 

kanály a zelenou vegetací. Poslední zastávkou bude 

město Ibra, jedno z nejstarších měst v Ománu, jež 

v minulosti proslulo vzdělaností a uměním. Cena 

celodenního výletu zahrnuje oběd formou pikniku.

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

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –

Salalah – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v ccc hotelu se snídaní v Dubaji, 5 

nocí v ccc hotelech s polopenzí v Muscatu, 

služby česky mluvícího průvodce v Dubaji

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj cena na vyžádání

večeře cena na vyžádání

ubytování v hotelu cccc nebo ccccc cena na vyžádání

celodenní výlet do pouště Wahabi 5 890 Kč/osoba

ománský Grand Canyon a oáza Ghul 5 890 Kč/osoba

výlet Nezapomenutelná Dubaj od 2 800 Kč/osoba

Ski Dubai od 1 300 Kč/osoba

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (20 OMR)

   Dynamická, kosmopolitní Dubaj 

v kontrastu s historickým Muscatem

   Zalyžujte si v pouštní Dubaji

   Zažijte atmosféru noční plavby 

po Creeku typickou lodí dhow

   Královská opera v Muscatu je perlou 

kultury Arabského poloostrova

   Vládní čtvrť s rezidencí sultána 

Qaboose ve starém Muscatu

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně od 28 990 Kč

(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Dubaj

Muscat
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Dubaj a Omán – Salalah
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY A OMÁN

CENA OD: 29 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 9/8

1. DEN Odlet z Prahy, transfer 

do hotelu v Dubaji, nocleh.

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální 

prohlídky Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of 

Emirates, krytá lyžařská sjezdovka, nebo se 

projeďte nadzemní dráhou z The Walk k hotelu 

Atlantis na umělém poloostrově The Palm.

Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní 

výlet Nezapomenutelná Dubaj v doprovodu 

česky mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).

3. DEN Odlet do Salalah, ubytování v hotelu. 

4.–8. DEN Pobyt v Salalah s možností 

zakoupit fakultativní výlety:

Pláže a hory Salalah

Celodenní výlet za krásami východního i západního 

Salalah. Navštívíme rybářskou vesnici Taqah a staré 

ruiny Sumharam. Prozkoumáme původní hlavní město 

regionu Dhofár – Mirbat, které je dnes kouzelným 

rybářským městečkem. Poslední zastávkou ve východní 

části oblasti budou horské prameny Ayn Razat. 

Následuje zastávka u hrobky proroka Joba. Poslední 

zastávkou bude jedna z nejkrásnějších pláží Mughsayl, 

která je 4 km dlouhá a lemovaná bizarními vápencovými 

skálami a tzv. sufl érkami – otvory, kterými tryská mořská 

voda. Cena výletu zahrnuje oběd formou pikniku. 

Salalah City Tour

Půldenní výlet za poznáním města Salalah s návštěvou 

muzea a zřícenin starodávného přístavu, dnes 

archeologického parku Al Balid, pro seznámení 

se s historií lokality, dějinami místních měst 

i zajímavostmi kraje kadidla. Následuje jízda přes 

ovocné plantáže s krátkou zastávkou. Dále uvidíte 

působivou mešitu sultána Qaboose, ofi ciální palác 

Jeho Výsosti sultána (Al Husn Palace) a tradiční 

trh Haffah Souk s možností nákupu suvenýrů.

9. DEN Návrat zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj – 

Salalah – Praha, letištní taxy a další poplatky, 

2 noci v hotelu ccc v Dubaji, 2× snídani, 

6 nocí v hotelech ccc v Salalah, 6× polopenzi, 

služby česky mluvícího průvodce

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 

jednolůžkový pokoj cena na vyžádání

večeře cena na vyžádání

výlet Nezapomenutelná Dubaj od 2 800 Kč/osoba

Ski Dubai od 1 300 Kč/osoba 

SLEVY: 

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 

vízum do Ománu (20 OMR)

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

   Užijte si pobyt v supermoderní Dubaji

   Vystoupejte na nejvyšší budovu 

světa Burj Khalifa

   Projděte se tradičními souky 

v nejstarší části Dubaje v Bur Dubai

   Užijte si nekonečné procházky 

na plážích a relaxaci u břehů 

Indického oceánu

   Salalah – město parfémů

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně od 29 990 Kč

(naše doporučení pro cestu je v měsících září až květen)

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.fi scher.cz

Dubaj

Salalah
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Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Nádherné bílé pláže, tyrkysově modrý Indický oceán a zároveň možnost kulturního vyžití, 

to vše je město Salalah. Jeho okolí je ideální pro odpočinkovou dovolenou, relaxaci 

a aktivity spojené s některým z našich fakultativních výletů. Velkou výhodou je dobrá 

dostupnost města Salalah s možností nákupů suvenýrů na tradičním souku. V blízkosti 

centra se na širokých plážích nebo v jejich okolí nachází několik hotelů všech kategorií. 

Komfortní resorty pro náročné a zároveň i cenově výhodné hotely jsou situovány v části 

Wadi Khasbar, 20 minut jízdy od Salalah. Chcete-li zažít desítky kilometrů dlouhé pláže, 

tyrkysové moře a nádherné východy a západy slunce, vydejte se právě sem. Mirbat je 

nejvzdálenějším místem v regionu. Atmosféra rybářského městečka s mnoha historic-

kými budovami na vás dýchne pravým Orientem. Výlety do okolí a koupání na odlehlých 

plážích v kombinaci s all inclusive hotelem jsou předpokladem pro klidnou dovolenou. 

Doba transferu z letiště do hotelu cca 20–80 minut

Salalah + okolí

1   Hotel Hilton Salalah Resort ccccc str. 170

2   Hotel Al Baleed Resort Salalah by Anantara ccccc str. 160

3   Hotel Crowne Plaza Resort Salalah ccccc str. 168

4   Hotel Beach Resort Salalah ccc str. 174

5   Hotel Rotana Salalah Resort ccccc str. 164

6   Hotel Juweira Boutique ccccc str. 166

7   Hotel Fanar Hotel & Residences ccccc str. 162 

8   Hotel Mirbat Marriott Resort Salalah ccccc str. 172

Muscat se svým okolím je perlou Arabského poloostrova. Na poměrně nevelkém území se 

nachází vše, co si přeje cestovatel zažít na své dovolené. Písečné pláže a azurové moře 

Ománského zálivu lemují břehy země od hranice se Spojenými arabskými emiráty až 

po město Sur. Drsná pohoří oddělují východ Ománu od tzv. země nikoho = Empty quarters. 

Hory zde dosahují výšky až 3 000 metrů nad mořem, proto není výjimkou sníh v letních 

měsících. V hlubokých údolích se vinou zelená vádí s úrodnými políčky, která jsou zavlažo-

vána umělými kanály zvanými fajal. V oblasti se nachází nepřeberné množství historických 

památek, některé jsou zařazeny na seznam světového dědictví UNESCO. Navštivte pevnosti 

v Nizwě, v Bahle nebo v Nakha. Fotografi e, které si domů přivezete, budou ty nejhezčí 

z vašich cest kolem světa. A na závěr vás čeká návštěva hlavního města Muscat, jež vybízí 

k procházkám v historické části města ve čtvrti Mutrah s typickými trhy nebo k návštěvě 

Královské opery, která je nejkrásnější na Arabském poloostrově.

Doba transferu z letiště do hotelu cca 30–150 minut

1   Hotel Millenium Resort Mussanah cccc str. 184

2   Hotel Al Falaj cccc str. 182

3   Hotel Tulip Inn Downtown ccc str. 183

4   Hotel Crowne Plaza Muscat cccc str. 180

5   Hotel Shangri-La’s Barr Al Jissah Al Waha ccccc str. 178

6   Hotel Al Bustan Palace, Al Ritz – Carlton cccccd str. 176

7   Hotel Sifawy Boutique cccc str. 185

22
55
66

11

44
33

7755
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77
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Salalah
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Hotel Al Baleed Resort Salalah by Anantara ccccc
OMÁN  SALALAH

POLOHA Luxusní hotelový resort mezinárodního 

řetězce Anantara je postaven v asijském stylu s prvky 

arabské architektury, která se snoubí s moderním 

designem. Hotel se nachází na 250 m dlouhé 

privátní písečné pláži, jež navazuje na nekonečné 

pláže, cca 15 minut od centra města Salalah 

a v blízkosti archeologického parku Al Balid, který 

je zapsán na seznamu pamětihodností UNESCO.

VYBAVENÍ 30 pokojů a 106 vil, vstupní hala 

s recepcí, 1 bufetová restaurace, 2 à la carte 

restaurace (asijská a středomořská), 1 bar, 

nekonečný bázen pro dospělé a dětský bázen, terasa 

na slunění, směnárna, konferenční centrum, fi tness, 

wellness, sauna, tenisové kurty, volejbalové hřiště, 

půjčovna vybavení na vodní sporty, dětský klub.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem 

do vody, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRSVU: koupelna s vanou a sprchou 

(vysoušeč vlasů), WC, šatna, klimatizace, LCD TV/sat.

a media hub, minibar, telefon, trezor, kávovar, set 

na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, balená voda 

zdarma, pokojová služba, balkon, výhled na moře, 53 m2.

DRGVX: viz DRSVU, prostornější, cca 91 m2, terasa, 

výhled do tropické zahrady. VIGV: viz DRSVU, 

prostornější, cca 176 m2, terasa se zahrádkou, výhled 

do tropické zahrady. VIGVO: viz VIGV, privátní bazén.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení oběda a večeře v restauraci Sakalan. 

Možnost dokoupení stravování v à la carte restauracích 

Mekong (asijská) nebo Mediterranean Beach Restaurant 

(středomořská), případně privátní večeře na pláži.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenisové 

kurty, volejbalové hřiště. Za poplatek: nemotorizované 

a motorizované vodní sporty, potápěčské centrum.

ZVLÁŠTNOSTI Klient platí 5 OMR na recepci 

hotelu jako povinný poplatek za pobyt v oblasti 

archeologického parku. Hotel nabízí kurzy přípravy 

koktejlů a kurzy ománské a asijské kuchyně.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let).

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Anantara Spa Salalah – wellness centrum nabízí 
asijské a orientální masáže, ajurvédské terapie, 
páru, jacuzzi a hammam

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRSVU | DRGVX

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

VILA 
 ...................................................

 VIGV | VIGVO

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 20 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Exkluzivní resort pro náročné klienty

  V blízkosti archeologického parku

v palmové oáze

  Autentické wellness s tradičními 

asijskými a orientálními masážemi

  Hotel byl otevřen v roce 2016

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.salalah.anantara.com
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Hotel Fanar Hotel & Residences ccccc
OMÁN  SALALAH

POLOHA V oblasti Wadi na východ od města 

Salalah. Hotel otevřený v prosinci 2015 je situován 

v blízkosti dalších hotelů Rotana Salalah Resort 

a Juweira Boutique Hotel. Nedaleko se nachází 

promenáda kolem nově vybudované rekreační mariny. 

V marině najdete minimarket a kavárnu. Island 

Bar je oblíbený pro koktejly při západu slunce.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace (mezinárodní 

a orientální), 5 barů (na střeše, v lobby, u bazénu i na pláži), 

konferenční centrum, minimarket, 3 bazény s terasou 

na slunění, lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Hotel disponuje třemi plážemi. Písečná pláž 

s pozvolným vstupem do vod Indického oceánu je přímo 

u hotelu, dvě pláže směrem k marině (jedna určená 

pro děti – bez vln a s pozvolným vstupem do vody). 

Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

set na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, balená 

voda zdarma, balkon nebo terasa, velikost pokoje 

cca 40 m2. Žehlička a žehlicí prkno na recepci 

(na vyžádání). DRSVX: viz DRX, výhled na moře. 

SUX: viz DRX, prostornější, cca 45 m2.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenisové 

kurty, volejbalové hřiště, basketbal, plážový volejbal, stolní 

tenis, půjčovna kol v areálu hotelu, kajak. Za poplatek: 

nemotorizované a motorizované vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Velmi oblíbený hotel díky

třem plážím – na otevřené straně oceánu a také 

v uzavřenější části za vlnolamy. Při obsazenosti

2 dospělí + 2 děti ve dvoulůžkovém pokoji má nárok 

na přistýlku pouze 1. dítě, 2. dítě sdílí postel s rodiči.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětské hřiště.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)
  Pozdní snídaně ve formě koutku s pečivem 
(10.30–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)
  Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.)
  Odpolední snack u bazénu, káva a čaj 
se zákusky v lobby baru

  Alkoholické a nealkoholické nápoje (10.00–23.00 hod.)
  Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány od soboty do čtvrtka 12.00–15.00
a 18.00–23.00 hod., v pátek 14.00–23.00 hod.)

  Exkluzivní Dine around program – klienti 
mohou neomezeně využívat všech restaurací 
a barů hotelu Al Fanar a Juweira (u restaurací 
à la carte nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Al Waha Spa – wellness centrum nabízí masáže, 
terapie, páru a jacuzzi

  Oddělené sauny pro muže a ženy

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

 DRX | DRSVX

HHH | HHii | HHi | HH | Hi | H

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

 SUX

HHII

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s programem all inclusive 

vhodný pro rodiny s dětmi

  Přímo u 3 pláží – relaxační, 

sportovní a dětské

  Výhodná poloha pro výlety do okolí

  Hotel byl otevřen v roce 2015

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.alfanarhotel.com
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ccccc
OMÁN  WADI KHASBAR

POLOHA Město Salalah s nákupními možnostmi 

a tradičním trhem Al Haffa Souk cca 20 km.

VYBAVENÍ 400 pokojů postavených v areálu mezi 

vodními kanály ve stylu „soulad s přírodou“, vstupní hala 

s recepcí, výtah, bar v lobby, hlavní restaurace, à la carte 

restaurace, konferenční místnosti, obchod se suvenýry. 

V zahradě 2 bazény, snack bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem 

do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRCLA: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

trezor, župany, set na přípravu kávy a čaje, balkon 

či terasa. DRC: viz DRCLA, služby Rotana Club.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 2 tenisové 

kurty. Za poplatek: potápění a vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), hřiště, 

služba hlídání dětí za poplatek (na vyžádání), 

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

Za poplatek: WiFi na pokojích.

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

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje

  Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány od soboty do čtvrtka 12.00–15.00
a 18.00–23.00 hod., v pátek 14.00–23.00 hod.

WELLNESS & SPA

  Zdarma: vstup do Zen the SPA

  Za poplatek: sauna, pára, masáže, 
spa centrum a salon krásy

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

 DRCLA | DRC

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

  Luxusní resort se stálou 

klientelou, doporučujeme klientům 

vyhledávajícím kvalitu 

  V nabídce Club Rotana 

s nadstandardními službami

  Kvalitní program all inclusive 

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.rotana.com

•  Soukromý check-in

•  Bohatá snídaně ve formě bufetu 

v separátní části hotelu

•  Možnost obědů a večeří formou výběru

z menu v à la carte restauraci Saffron

•  Vstup do plážového klubu Laguna 

Beach Exclusive (zdarma konzumace 

nealkoholických koktejlů a nápojů)

•   Odpolední studený a teplý snack v restauraci 

na pláži (15.00–17.00 hod.)

•   Výběr z prémiových značek alkoholických nápojů 

v restauraci na pláži (18.00–20.00 hod.)

•   Vysokorychlostní WiFi v celém areálu hotelu

•  25% sleva na služby v hotelovém 

wellness centru Zen the Spa

CLUB ROTANA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,5TripAdvisor
1 261 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. 200–201

POLOHA Město Salalah s nákupními možnostmi 

a tradičním trhem Al Haffa Souk cca 20 km.

VYBAVENÍ 82 pokojů a suite, vstupní hala s recepcí, 

směnárna, výtahy, bar, hlavní restaurace Al Manara, rybí 

à la carte restaurace As Sammak s terasou, konferenční 

místnost. V zahradě 2 bazény (jeden s možností 

vyhřívání), snack bar u bazénu, venkovní jacuzzi, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž cca 100 m, lehátka 

a slunečníky zdarma. Možnost využít pláž hotelu Rotana.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, LCD TV/sat., telefon, 

minibar za poplatek, trezor, župany a trepky, 

set na přípravu kávy a čaje, balkon. SU: viz DR,

prostornější (až 90 m2), ložnice oddělená 

posuvnými dveřmi od obývací části, terasa.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

ZVLÁŠTNOSTI Při obsazenosti 2 dospělí + 2 děti 

ve dvoulůžkovém pokoji má nárok na přistýlku 

pouze 1. dítě, 2. dítě sdílí postel s rodiči.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

půjčovna kol. Za poplatek: potápění, rybaření,

vodní sporty na pláži.

PRO DĚTI Služba hlídání dětí za poplatek 

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

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

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

Hotel Juweira Boutique ccccc
OMÁN  WADI KHASBAR

WELLNESS & SPA

 Zdarma: sauna 

  Za poplatek: masáže, spa centrum 

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

 DR

HHH | HHII | HHI | HH | HII | HI

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

 SU

HHH | HHii | Hhi | Hh | HI

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní butikový hotel 

s prvky klasického orientálního stylu 

  Vhodné pro náročnější klienty 

i novomanžele

  V blízkosti písečné pláže 

  Odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.juweirahotel.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

   Pozdní snídaně ve formě koutku s pečivem 
(10.30–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.)

  Odpolední snack u bazénu, káva a čaj 
se zákusky v lobby baru

  Alkoholické a nealkoholické nápoje
(10.00–23.30 hod.)

  Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány od soboty do čtvrtka 12.00–15.00
a 18.00–23.30 hod., v pátek 14.00–23.30 hod.

  Exkluzivní Dine around program – klienti mohou 
neomezeně využívat všech restaurací a barů 
hotelu Al Fanar a Juweira (u restaurací à la carte 
nutná 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. 200–201

4,5TripAdvisor
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. 200–201

POLOHA Město Salalah s nákupními i zábavními 

možnostmi a tradičním soukem cca 10 km. Nákupní 

centrum Gardens Mall vzdáleno 15 minut jízdy taxi. 

Archeologický park Al Balid a muzeum cca 2 km.

VYBAVENÍ 153 pokojů, 5 pater, vstupní hala 

s recepcí, směnárna, výtahy, hlavní restaurace, 

2 à la carte restaurace, několik barů, noční 

diskoklub, konferenční místnosti, obchod se 

suvenýry. Ve vzrostlé zahradě 3 bazény (jeden se 

skluzavkou), snack bar u bazénu, terasa na slunění 

s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

individuální klimatizace, TV/sat., telefon, 

minibar, trezor, u některých pokojů balkon či 

terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, tenis.

Za poplatek: squash, volejbal, 9jamkové golfové 

hřiště s driving range, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Při obsazenosti 2 dospělí + 2 děti 

má nárok na přistýlku pouze 1. dítě, 2. dítě sdílí 

postel s rodiči.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, hotelový 

miniklub, hřiště, služba hlídání dětí za poplatek 

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

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

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

Hotel Crowne Plaza Resort Salalah ccccc
OMÁN  SALALAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje

  Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány pouze v časech
12.00–15.00 a 18.00–01.00 hod.

  Speciální slevy do hotelových à la carte 
restaurací (na vyžádání na recepci)

WELLNESS & SPA

  Zdarma: jacuzzi, pára a sauna

  Za poplatek: masáže a salon krásy

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

 DRGV | DRSV

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

  Příjemný resort známého 

hotelového řetězce se stálou 

klientelou

  Přímo u písečné pláže

  Golfové hřiště v areálu hotelu

  V blízkosti centra města (15 minut taxi)

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ihg.com/crowneplaza
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

4,0TripAdvisor
659 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. 200–201

POLOHA Město Salalah s nákupními možnostmi 

a tradičním trhem Al Haffa Souk cca 15 km. Nákupní 

centrum Gardens Mall vzdáleno 10 minut jízdy taxi.

VYBAVENÍ 147 pokojů, vstupní hala s recepcí, 

směnárna, výtahy, 3 bary, kavárna, obchod se suvenýry, 

konferenční prostory, hlavní restaurace, 2 restaurace

à la carte, noční klub, ve vzrostlé zahradě 

bazén s terasou na slunění, lehátky, slunečníky 

a osuškami zdarma. Snack bar u bazénu.

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu, 

lehátka a slunečníky zdarma.

POKOJ DRMV: koupelna/WC (vysoušeč 

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

telefon, minibar, trezor, výhled na hory. 

DRSSX: viz DRMV, strana k moři. 

DRSVX: viz DRMV, terasa nebo 

balkon s výhledem na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový 

volejbal, fotbal, tenis, fi tness s kardio zónou. 

Za poplatek: kurzy potápění, vodní sporty na pláži.

ZVLÁŠTNOSTI Při obsazenosti 2 dospělí + 2 děti

má nárok na přistýlku pouze 1. dítě, 2. dítě sdílí

postel s rodiči.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské 

hřiště, miniklub (3–7 let), služba hlídání dětí za poplatek 

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

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 

pokoji přizpůsobenými pro handicapované 

klienty. Bezbariérový pohyb v budově hotelu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Za poplatek: LAN a WiFi připojení na pokojích.

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

Hotel Hilton Salalah Resort ccccc
OMÁN  SALALAH

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje

  Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány od soboty do čtvrtka 12.00–15.00
a 18.00–21.45 hod., v pátek 14.00–21.45 hod.

  Speciální slevy do hotelových à la carte 
restaurací (na vyžádání na recepci)

WELLNESS & SPA

  Dolphin Health

  Zdarma: sauna

  Za poplatek: masáže, spa centrum 
a salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ......

 DRMV | DRSSX | DRSVX

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: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort známého hotelového řetězce 

  Ideální poloha přímo u písečné 

pláže

  Chutná místní kuchyně 

  Široká sportovní nabídka a služby 

na vysoké úrovni

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www3.hilton.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. 200–201

4,0TripAdvisor
965 hodnotících



172

O
M

Á
N

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Na velmi klidném místě na okraji 

města Mirbat. Město Salalah s nákupními 

a zábavními možnostmi cca hodinu jízdy 

od hotelu. Wadi Darbat a ruiny starověkého 

města Khor Rori (UNESCO) cca 40 km.

VYBAVENÍ 237 pokojů, suite a vil, vstupní hala 

s recepcí, výtahy, bar, kavárna, hlavní restaurace, 

à la carte restaurace, anglický pub, konferenční 

místnosti, obchod se suvenýry. V zahradě bazén 

(2 000 m2), vířivka, snack bar u bazénu, terasa 

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

PLÁŽ Přímo u hotelu skály a kamenité podloží 

(doporučujeme boty do vody), lehátka a slunečníky 

zdarma; o dalších cca 200 m dál písečný vstup.

POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

individuální klimatizace, LCD TV/sat., telefon, 

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

balkon nebo terasa. DRS: viz DRX, prostornější. 

DRCH: viz DRX, prostornější (až 38 m2), ve vile 

cca 250 m od hlavní budovy s výhledem na moře 

nebo na hory, cca 170 m od pláže, doprava 

do hlavní budovy možná golfovými vozíky.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení večeře formou bufetu 

nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

trasa na jogging, stolní tenis, plážový volejbal.

Za poplatek: tenis, jízda na kajacích, 

potápění, šnorchlování.

ZVLÁŠTNOSTI Při obsazenosti 2 dospělí + 2 děti

má nárok na přistýlku pouze 1. dítě, 2. dítě sdílí postel

s rodiči. Možnost rezervace hotelového autobusu

do centra Salalah.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, 

miniklub, hřiště, služba hlídání dětí za poplatek 

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

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 

internetový koutek v lobby, LAN na pokojích. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, 

Diners Club.

Hotel Mirbat Marriott Resort Salalah ccccc
OMÁN  MIRBAT

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Odpolední snack v baru u bazénu 
(nutná rezervace)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
(pivo, víno)

  Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány od soboty do čtvrtka 12.00–15.00
a 18.00–20.00 hod., v pátek 14.00–20.00 hod.

WELLNESS & SPA

  Chavana Spa

  Za poplatek: masáže, spa centrum

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

 DRX | DRS

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

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

 DRCH

HHH | HHII | HHI | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený resort známého 

hotelového řetězce

  V hotelu největší bazén

v sultanátu Omán 

  Poloha přímo u písečné pláže

  Lokalita vhodná pro šnorchlování

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.marriott.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. 200–201

4,0TripAdvisor
563 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. 200–201

POLOHA Na klidném místě na pokraji palmového 

háje. Město Salalah s nákupními možnostmi 

a tradičním trhem Al Haffa Souk cca 10 km. Nákupní 

centrum Gardens Mall vzdáleno 15 minut jízdy taxi. 

Archeologický park Al Balid a muzeum cca 2 km.

VYBAVENÍ 60 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtah, 

konferenční místnost, restaurace s výhledem na moře.

PLÁŽ Dlouhá veřejná písečná pláž Dahariz 

s pozvolným vstupem do moře přímo u hotelu.

Hotel nabízí lehátka a slunečníky na pláži

zdarma (na vyžádání).

POKOJ DR: koupelna/WC, individuální 

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

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 

Možnost dokoupení servírované večeře.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 

Za poplatek: WiFi na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Beach Resort Salalah ccc
OMÁN  SALALAH

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

 DR

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PRO MLADÉ

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotel střední kategorie

  Poloha přímo u písečné pláže

  Cenově výhodná nabídka

  Vhodné pro mladé a všechny, 

kteří chtějí poznávat okolí města 

Salalah

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.beachresortsalalah.com

4,0TripAdvisor
58 hodnotících

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 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. 200–201

Muscat
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

cccccd
OMÁN  MUSCAT

POLOHA Hotel v blízkosti hlavního města 

osamoceně umístěný v pouštní oáze na břehu 

moře, obchodní zóna 8 km, golfový klub 14 km.

VYBAVENÍ Vstupní 38 m vysoká hala s recepcí, 

3 à la carte restaurace (mezinárodní, čínská, 

grill lounge), 1 kavárna (lobby), 2 bary (noční bar,

bar u bazénu), obchod se suvenýry, 1 nekonečný

bazén 50 m (vyhřívaný i chlazený), 4 bazény

pro dospělé, 1 bazén pro děti.

PLÁŽ Privátní 1 km dlouhá písečná pláž. 

Lehátka a osušky zdarma.

POKOJ DRMV: koupelna/WC (vysoušeč 

vlasů), klimatizace, kávovar, 42“ LCD TV/sat./

DVD, minibar, telefon, elektronický trezor, 

žehlička a žehlicí prkno, balkon, výhled na hory.

DRGV: viz DRMV, výhled do zahrady.

DRSV: viz DRMV, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost 

dokoupení polopenze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: nemotorizované vodní sporty, 

potápění, jachting, windsurfi ng, čtyři tenisové 

kurty, tréninkové programy ve fi tness, aerobik.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel je považován za jeden 

z nejluxusnějších na Arabském poloostrově. Možnost 

pronajmout si jachtu. Dítě do 6 let zcela zdarma.

ZÁBAVA Noční bar Al Marjan.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

WELLNESS & SPA

  Oddělené pro muže a ženy

  Za poplatek: saunový svět, pára a jacuzzi, 
masáže – švédské, thajské, balijské

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 ..........

 DRMV | 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: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PLATINIUM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel na březích Ománského zálivu, 

10 km od Muscatu

  Umístěn v oáze na pláži se zahradou 

  Vhodné pro náročné klienty

  Výhodná poloha pro jednodenní 

výlety do okolí Muscatu, Nizwy, Sur

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ritzcarlton.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. 200–201

4,5TripAdvisor
2 128 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Hotel v blízkosti hlavního města 

osamoceně umístěný v pouštní oáze na břehu moře.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 

à la carte restaurace (mořské plody), kavárna v lobby, 

bar, Al Mazaar Souk – nákupní pasáž, Omani Heritage 

Village – obchodní část v tradičním stylu, umělecká 

galerie, lékárna, květinářství, kadeřnictví, knihovna, 

marina, 3 bazény (celková rozloha 6 000 m2),

líná řeka (500 m), rodinná adrenalinová zóna, 

potápěčské centrum, wellness centrum.

PLÁŽ Privátní 600 m dlouhá písečná pláž. 

Lehátka a osušky zdarma.

POKOJ DRPVS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

elektronický trezor, kávovar, žehlička a žehlicí prkno, 

balkon nebo terasa, výhled na bazén. DRSVS: viz DRPVS,

výhled na moře. FR: viz DRSVS, prostornější.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost 

dokoupení polopenze a plné penze.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, 

4 tenisové kurty, kajaky, plážový volejbal, minigolf.

Za poplatek: nemotorizované vodní sporty, 

potápění, šnorchlování, vodní lyžování.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí bezplatnou přepravu 

na Mutrah Souk. Bohatá nabídka výletů do Muscatu a okolí.

ZÁBAVA Rodinná adrenalinová zóna.

PRO DĚTI 2× dětský bazén, hřiště, dětský 

klub (4–8 let), jízda na poníkovi.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

Hotel Shangri-La’s Barr Al Jissah Al Waha ccccc
OMÁN  MUSCAT

WELLNESS & SPA

  Zdarma: saunový svět

  Za poplatek: pára a jacuzzi, masáže, 
kardio studio

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

 DRPVS | DRSVS

HHh | HHi | HH | HII | HI | H

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

 FR

HHHH | 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: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel na březích Ománského zálivu, 

10 km od Muscatu 

  Vysoká kvalita služeb, vhodné pro 

rodiny

  Hotel se nachází v rozsáhlé zahradě 

s panoramatem hor

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.shangri-la.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. 200–201

4,5TripAdvisor
1 105 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Hotelový resort umístěný na útesu 

s výhledem na záliv, přímo nad písečnou pláží. 

Oblíbená pobřežní promenáda s kavárnami a obchody 

cca 500 m. Staré centrum Muscatu cca 10 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

výtahy, konferenční místnost, hlavní restaurace 

s terasou, à la carte restaurace, bary, obchod 

se suvenýry, venkovní bazén s terasou 

na opalování, lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Písečná pláž přímo pod hotelem. Přístup 

na pláž po schodech (nedoporučujeme pro 

handicapované nebo rodiny s velmi malými dětmi). 

Lehátka, slunečníky a osušky na pláži zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, set na přípravu 

kávy a čaje. DRSV: viz DR, výhled na moře. 

DRSVT: viz DRSV, balkon nebo terasa. 

FR: viz DR, prostornější. Na vyžádání 

dvoulůžkové pokoje v klubové části.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení oběda a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fi tness, 

squash, tenis, vodní sporty na pláži.

ZÁBAVA Hotel pořádá večerní animační 

program. Součástí hotelu anglický bar Duke’s, 

který patří mezi nejoblíbenější ve městě.

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních 

prostorách hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Hotel Crowne Plaza Muscat cccc
OMÁN  MUSCAT

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna a pára 

  Za poplatek: masáže a zkrášlující procedury 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .............

 DR | DRSV | DRSVT

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

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

 FR

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 30 minut

NABÍZENÉ POKOJE

  Novinka v nabídce CK FISCHER

  Výhled na Ománský záliv

 Resort vhodný pro rodiny s dětmi

 Výhodná poloha pro výlety po okolí

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.ichotelsgroup.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. 200–201

4,5TripAdvisor
1 498 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ V KLUBOVÉ ČÁSTI DVOULŮŽKOVÝ POKOJ S BALKONEM
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Hotel v městské části Ruwi, 

v blízkosti části Mutrah a starého Muscatu 

s vládními budovami. Letiště cca 30 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 

obchod se suvenýry, 2 à la carte restaurace 

(mezinárodní, japonská), bar, venkovní bazén 

s terasou na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Veřejná písečná pláž cca 7 km od hotelu.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

telefon, trezor, žehlička a žehlicí prkno.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 

dokoupení oběda a večeře formou bufetu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: 2 tenisové kurty, squash, 

tréninkové programy ve fi tness.

ZVLÁŠTNOSTI Hotel disponuje 

bezplatným parkovištěm.

ZÁBAVA Sportbar The Sport Cafe.

PRO DĚTI Dětský bazén.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

Hotel Al Falaj cccc
OMÁN  MUSCAT

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauny, pára a jacuzzi

  Za poplatek: masáže

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

 DR

HHh | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 7 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel v centru města 

po kompletní renovaci, 5 km 

od Mutrah Souk a rybího trhu

  V blízkosti obchodů a restaurací

  Výhodná poloha pro jednodenní 

výlety do okolí Muscatu, Nizwy, 

Rustaq Loop a Sur

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.omanhotels.com/alfalaj

3,5TripAdvisor
499 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. 200–201

Hotel Tulip Inn Downtown ccc
OMÁN  MUSCAT – RUWI

POLOHA Hotel v městské části Ruwi, v blízkosti 

historické části Mutrah a starého Muscatu 

s vládními budovami. Restaurace, kavárny 

a možnost nákupu cca 5 minut pěšky od hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bistro/cafeterie

(tradiční ománské), obchod se suvenýry, 

konferenční místnost, venkovní bazén s terasou 

na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.

PLÁŽ Veřejná písečná pláž je vzdálena cca 7 km.

POKOJ DR: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, 

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

STRAVOVÁNÍ Snídaně. 

Možnost dokoupení oběda a večeře.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness. 

Za poplatek: squashové kurty.

ZÁBAVA The Club Bar – živá hudba.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích. 

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

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

 DR

HHh | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 7 km

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PRO PÁRY

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v centru města, 5 km 

od Mutrah Souk a rybího trhu

  V blízkosti obchodů a restaurací

  Vhodné pro nenáročné klienty

  Možnost jednodenních výletů – 

okolí Muscatu, Rustaq Loop, 

Nizwa, Sur

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.omanhotels.com/ruwi

4,0TripAdvisor
464 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. 200–201

POLOHA Hotel na březích Ománského zálivu, 

45 minut jízdy z letiště v Muscatu. Město 

Mussanah cca 3 km, obchodní zóna cca 5 km.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 

s terasou (celodenní stravování), à la carte 

restaurace (orientální, indická), kavárna, několik 

barů, konferenční místnost, 2 venkovní bazény 

s terasou na slunění, slunečníky a lehátky zdarma.

PLÁŽ Privátní písečná pláž na obou 

stranách hotelu, ve středu hotelu privátní 

marina. Lehátka a osušky zdarma.

POKOJ DRGVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

kávovar, žehlička a žehlicí prkno, balkon, výhled 

do zahrady. DRSVS: viz DRGVX, výhled na moře.

STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost dokoupení 

oběda a večeře nebo programu all inclusive.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, volejbal, 

fotbal. Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápění, 

minigolf, tréninkové programy ve fi tness, tenis.

ZVLÁŠTNOSTI Pobyt zdarma pro děti do 6 let.

V hotelu je možno zapůjčit si auto, zdarma parkování.

ZÁBAVA Koktejlový a noční bar The 

Deck, živá hudba několikrát týdně.

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětský klub.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 

prostorách a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA. 

Hotel Millenium Resort Mussanah cccc
OMÁN  MUSSANAH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ 
 .................

 DRGVX | DRSVS

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

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort s vlivem ománské 

architektury s privátní marinou 

  Hotel se stálou klientelou, vhodný 

pro rodiny s dětmi i pro páry

  Možnost jednodenních výletů 

do okolí – okruh Rustaq s řadou 

pevností a vádí, Muscat, Nizwa

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.milleniuhotels.com

WELLNESS & SPA

  Zdarma: sauna, pára a jacuzzi 

  Za poplatek: různé druhy masáží 
a zkrášlujících procedur 

4,0TripAdvisor
834 hodnotících

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (06.30–10.30 hod.)
  Oběd formou bufetu (12.30–15.30 hod.)
  Večeře formou bufetu (18.30–22.30 hod.)
  Odpolední snack (15.30–16.30 hod.)
  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
(nezahrnuje prémiové a zahraniční značky 
alkoholu), pivo, víno

  Dle vládního nařízení jsou alkoholické nápoje 
servírovány pouze v časech 14.00–15.00 hod.
a 18.00–21.45 hod.

  Bazény, minigolf, tenis, fi tness, biliár
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 200–201

POLOHA Hotel se nachází 45 km od centra hlavního 

města Muscatu v Jebel Sifah, které láká stále více 

milovníků moře díky písečným plážím v blízkosti pohoří 

Al-Hadžar. Jebel Sifah je projekt, který zahrnuje nové 

obchody, restaurace a rekareační marinu. V blízkosti 

hotelu se nachází 18jamkové hřiště. Nedaleko je 

rovněž potápěčské centrum a kotviště výletních lodí.

VYBAVENÍ 67 pokojů a suite, vstupní hala s recepcí, 

bufetová restaurace Al Sabla, à la carte restaurace Al 

Sammak (mořské plody a mezinárodní), 2 bary (The 

Captain a Breezes u bazénu), 2 bazény (1 dětský), 

jacuzzi, terasa na slunění s lehátky a slunečníky 

zdarma, směnárna, obchod se suvenýry, konferenční 

centrum, fi tness, stolní tenis, dětský klub.

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody 

přímo u hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 

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

balená voda zdarma, balkon. Žehlička a žehlicí 

prkno na vyžádání na recepci. SUMAV: viz DR, 

prostornější, set na přípravu kávy a čaje s varnou 

konvicí, služby komorníka, výhled na marinu.

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd 

a večeře formou bufetu nebo menu.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fi tness, stolní 

tenis, volejbalové hřiště. Za poplatek: nemotorizované 

a motorizované vodní sporty, potápěčské centrum.

ZÁBAVA Hotel pořádá animační program.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská 

postýlka zdarma (na vyžádání).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních 

prostorách hotelu a na pokojích.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

cccc
OMÁN  SIFAH

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

 DR 

HH | Hi | H

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

 SUMAV

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 120 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel dle návrhu italského

architekta Elisabeta Freda

  Situován na pláži Arabského moře

pod horami Al-Hadžar

  Výhodná poloha pro výlety

do Muscatu a okolí města Sur

  18jamkové golfové hřiště v blízkosti

REZERVUJTE IHNED 

Více informací o QR kódu na str. 9

www.sifawyhotel.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
376 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.

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

Spojené arabské emiráty

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Dubaj

Platinium Anantara The Palm Dubai Resort ccccc S, P 1 2–12 let 68
Rodinná dovolená Amwaj Rotana Jumeirah Beach ccccc S, P 2 2–12 let 85
Platinium Atlantis The Palm ccccc S, P 2 2–12 let 74
Platinium Burj Al Arab cccccc S 3 2–12 let 58
Rodinná dovolená Citymax Bur Dubai ccc S, P 1 2–12 let 92
Pro mladé DoubleTree by Hilton Dubai – Business Bay ccccc S, P 2 2–12 let 78
Rodinná dovolená Fairmont The Palm ccccc S, P 1 2–12 let 76
Pro mladé Grand Hyatt Dubai ccccc S, P 2 2–12 let 87
Pro mladé Habtoor Grand Beach Resort. Autograph Collection ccccc S, P 2 2–12 let 83
Rodinná dovolená Hilton Dubai Jumeirah Beach Resort ccccc S, P 2 2–12 let 84
Rodinná dovolená Holiday Inn Bur Dubai cccc S, P 2 2–12 let 90
Rodinná dovolená JA Jebel Ali Beach ccccc S, P, A 2 2–16 let 79
Rodinná dovolená JA Palm Tree Court & Spa ccccc S, P, A 2 2–16 let 80
Platinium Jumeirah Al Naseem – Madinat Jumeirah cccccd S, P 1 2–12 let 66
Platinium Jumeirah Beach ccccc S, P 2 2–12 let 72
Pro mladé Jumeira Rotana Dubai cccc S, P, A 2 2–12 let 89
Pro mladé Le Meridien Mina Seyahi ccccc S, P 2 2–12 let 82
Platinium Madinat Jumeirah – Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A’Salam cccccd S, P 2 2–12 let 64
Pro mladé Nikki Beach Resort & Spa Dubai ccccc S, P 1 2–13 let 77
Pro páry Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc S, P 1 2–12 let 86
Rodinná dovolená Rixos Premium Dubai ccccc S, P 2 2–14 let 62
Platinium Rixos The Palm ccccc P, UA 2 2–14 let 60
Pro mladé Rove Dowtown Dubai ccc S, P 1 2–12 let 91
Rodinná dovolená Sofi tel The Palm ccccc S, P 1 2–12 let 70
Wellness The Retreat Palm Dubai MGallery by Sofi tel cccc S, P, SA 1 2–13 let 88
Wellness The Westin Dubai Mina Seyahi Beach Resort ccccc S, P 2 2–12 let 81
Ajman

Wellness Ajman Saray Luxury Collection ccccc S, P, A 1 2–12 let 98
Wellness Bahi Ajman Palace ccccc S, P, SA 1 2–12 let 96
Pro páry Fairmont Ajman ccccc S, P 2 2–12 let 100
Pro páry Kempinski Ajman ccccc S, P 1 2–12 let 94
Abu Dhabi

Platinium Emirates Palace Abu Dhabi ccccc S, P 1 2–13 let 134
Rodinná dovolená Hilton Abu Dhabi ccccc S, P, A 1 2–12 let 145
Rodinná dovolená InterContinental Abu Dhabi ccccc S, P, A 1 2–12 let 142
Rodinná dovolená Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc S, P, SA 1 2–12 let 144
Platinium Park Hyatt Abu Dhabi Hotel & Villas ccccc S, P 1 2–12 let 138
Rodinná dovolená Sheraton Abu Dhabi ccccc S, P, A 1 2–12 let 143
Platinium The Ritz–Carlton Abu Dhabi ccccc S, P 2 2–13 let 136
Platinium The St. Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi ccccc S, P 1 2–13 let 140

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Klubová dovolená Funtazie klub Al Fanar ccccc A 2 2–14 let 28
Klubová dovolená Funtazie klub DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island ccccc P, A 3 2–13 let 24
Klubová dovolená Funtazie klub Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc P, A 2 2–12 let 20

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;
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Spojené arabské emiráty

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Ras Al Khaimah

Rodinná dovolená Al Hamra Village cccc P, A 2 2–12 let 118
Rodinná dovolená Al Hamra Residence ccccc A 2 2–12 let 116
Rodinná dovolená Bin Majid Beach Hotel ccc P, A 1 2–12 let 121
Rodinná dovolená Bin Majid Beach Resort – All inclusive ccc A 1 2–13 let 120
Pro páry DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah ccccc P, A 2 2–12 let 117
Rodinná dovolená DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island ccccc P, A 2 2–12 let 106
Rodinná dovolená Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc P, A 2 2–12 let 112
Rodinná dovolená Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah cccc S, P 2 2–12 let 119
Rodinná dovolená Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc P, A 2 2–12 let 104
Pro mladé Mangrove by Bin Majid cccc P, A 2 2–12 let 122
Rodinná dovolená Marjan Island Resort & Spa by Accor ccccc P, SA 2 2–12 let 114
Rodinná dovolená Rixos Bab Al Bahr ccccc UA 4 2–14 let 108
Pro páry The Cove Rotana Resort ccccc P, A 2 2–12 let 110
Platinium Waldorf Astoria Ras Al Khaimah ccccc S, P 2 2–12 let 102
Fujairah

Rodinná dovolená Fairmont Fujairah Beach Resort ccccc S, P 2 2–12 let 126
Rodinná dovolená Fujairah Rotana Resort & Spa ccccc S, P, A 2 2–12 let 131
Rodinná dovolená Iberotel Miramar Al Aqah ccccc S, P, UA 2 2–12 let 128
Pro páry Le Meridien Al Aqah ccccc P, A 2 2–12 let 130
Rodinná dovolená Oceanic Khorfakkan Resort & Spa cccc S, P, SA 2 2–14 let 132
Umm Al Quwain

Rodinná dovolená Umm Al Quwain Beach ccc P, A 2 2–12 let 124

ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování, P – polopenze, PP – plná penze, 

PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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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;

Omán

TYP DOVOLENÉ HOTEL
MOŽNOSTI 
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK 
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Dubaj

Platinium Al Baleed Resort Salalah by Anantara ccccc S, P, PP 2 2–12 let 160
Platinium Al Bustan Palace, Al Ritz – Carlton cccccd S, P 1 2–12 let na telefonu 176
Pro páry Al Falaj cccc S, P, PP 1 2–12 let na telefonu 182
Rodinná dovolená Fanar Hotel & Residences ccccc A 2 2–14 let 162
Pro mladé Beach Resort Salalah ccc S, P 1 2–12 let 174
Rodinná dovolená Crowne Plaza Resort Salalah ccccc A 2 2–12 let 168
Rodinná dovolená Crowne Plaza Muscat cccc S, P, PP 2 2–12 let na telefonu 180
Rodinná dovolená Hilton Salalah Resort ccccc S, P, A 2 2–12 let 170
Pro páry Juweira Boutique ccccc A 2 2–14 let 166
Rodinná dovolená Millenium Resort Mussanah cccc S, P, PP 2 2–12 let na telefonu 184
Rodinná dovolená Mirbat Marriott Resort Salalah ccccc S, P, A 2 2–12 let 172
Rodinná dovolená Rotana Salalah Resort ccccc A 2 2–14 let 164
Rodinná dovolená Shangri-La’s Barr Al Jissah Al Waha ccccc S, P, PP 2 2–12 let na telefonu 178
Rodinná dovolená Sifawy Boutique cccc S, P, PP 2 2–12 let na telefonu 185
Pro páry Tulip Inn Downtown ccc S, P, PP 1 2–12 let na telefonu 183
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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 Dubaj a Abú Dhabi 8/7 města, kultura a moře čeština 44
Kombinace Dubaj a Ras Al Khaimah 8/7 města, kultura a moře čeština 38
Kombinace Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy 12/10, 16/14 města, kultura a moře čeština 42
Kombinace Írán a Dubaj 8/7 města, kultura a moře čeština/angličtina 40
Kombinace SAE a Omán po moři na MSC Splendida 8/7 města, kultura a moře angličtina 48
Kombinace SAE, Bahrajn a Katar po moři na MSC Splendida 8/7 města, kultura a moře angličtina 50
Kombinace Za luxusem, přírodou a kulturou Emirátů 8/7 města, kultura a moře čeština 46

Spojené arabské emiráty

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ 
SERVIS STRANA

Kombinace Dubaj a Omán – Muscat 8/7 města, kultura a moře čeština/angličtina 156
Kombinace Dubaj a Omán – Salalah 9/8 města, kultura a moře čeština 157
Okruh Malý okruh Salalah s relaxací u moře 8/7 příroda, kultura a pobyt u moře čeština 154
Okruh Muscat a středověké pevnosti 9/8 města, kultura a moře angličtina/němčina 150
Okruh Pouště, hory a moře Ománu 9/8 města, kultura a moře angličtina/němčina 152

Omán

Přehled okruhů a kombinací
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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
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 

ZÁJEZDY Z KATALOGU EXOTICKÁ DOVOLENÁ 2017–2018

Cestovní kancelář FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304

Podmínky pro cestující 
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
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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 
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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. 



196

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 
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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. 
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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



202



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


