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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,

jen tak si lehnout do houpací sítě, poslouchat šumění moře 
a popíjet pravý karibský rum. Lákavá představa? Pak držíte 
v rukou ten správný katalog. S radostí vás provedu výběrem 
dovolené a novinkami v Karibiku, Atlantském oceánu a Latinské 
Americe na tuto sezonu.
Už tak velice široké portfolio destinací nově doplňujeme o žádané 
Kapverdské ostrovy. Nabídku hotelů na ostrově Sal tak najdete 
také v tomto katalogu. Kapverdy umožňují báječné prožití 
dovolené. Patří k nejstabilnějším státům afrického kontinentu, 
disponují solidní infrastrukturou a pyšní se řadou přírodních 
lákadel. Vyzkoušejte zde třeba funtazijní hotel Sol Dunes.
Věříme, že vás potěší výrazné snížení cen zájezdů do Mexika 
a rozšířená nabídka hotelů v Cancúnu a na Mayské riviéře.
Dovolenou na Kubě si nově můžete zpestřit tematickými okruhy 
do rezervací Viñales a Topes de Collantes. V této destinaci také 
můžete vybírat z rozšířené nabídky hotelů z řetězce Iberostar 
a Melia.
Ani v letošní sezoně nechybí oblíbené kombinované pobyty. 
Vyzkoušejte přespání na plachetnici v Karibiku a pobyt na plážích 
Tichého oceánu nebo zažijte dobrodružství během poznávacího 
okruhu v Panamě a v souostroví Bocas del Toro.
V rámci 1. momentu vám naše cestovní kancelář nabízí nejširší 
výběr z nejžádanějších nabídek ubytování a termínů za ty nejlepší 
ceny. Navíc máte díky tomuto včasnému nákupu bezplatné 
parkování nebo volný vstup do salonku na letišti v Praze, v Brně 
nebo v Ostravě. 
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 Fischer 
Exotica Plus zdarma.
Chceme, aby i vaše cesta byla příjemným zážitkem. V nabídce 
tak naleznete mimo jiné lety nejprestižnějších světových 
společností. 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.fischer.cz, kde najdete další 
informace a nejaktuálnější ceny.
 
Vítejte ve světě vašich exotických zážitků!
 
Přeji vám příjemnou dovolenou.
 
Jolana Zavadilová
ředitelka sekce exotických zájezdů
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Vyberte si ze široké nabídky nejoblíbenějších exotických destinací 
a termínů zájezdů 1. momentu ten nejlepší a vydejte se za sluncem. 
Nejvýhodnější předprodej končí 31. 8. 2018.  

Rezervujte na 1. moment  
za nejlepší cenu!
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1.   ATRAKTIVNÍ CENY
Užijte si pohodlí pětihvězdičkového hotelu s all inclusive už za 25 990 Kč.*

2.   LETIŠTNÍ SALONEK nebo  
PARKOVÁNÍ NA/U LETIŠTĚ MÁTE ZDARMA

Zpříjemněte si čekání na letišti v Praze, v Brně nebo v Ostravě v salonku 
s občerstvením, WiFi a TV, nebo využijte bezplatné parkování na/u letiště 
v Praze, v Brně nebo v Ostravě. Váš vůz bude po celou dobu dovolené 
v dobrých rukou.

3.    UBYTOVÁNÍ PRO DĚTI ZDARMA
Dopřejte dětem zážitek na celý život. Za ubytování až pro 2 děti do 14 let 
nezaplatíte ani korunu.

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

5.   POJIŠTĚNÍ ZDARMA 
K zájezdům v ceně nad 50 000 Kč na osobu získáte navíc rozsáhlé ces-
tovní pojištění Fischer Exotica Plus zdarma.

Nabídka platí při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 8. 2018.

* Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně 
2 dospělých osob. Podmínky a výše slev závisí vždy na konkrétní destinaci, 
hotelu a délce pobytu.

  Pro více informací navštivte kteroukoli naši pobočku, volejte infolinku 
800 12 10 10 nebo jděte na www.fischer.cz.

CO PRO VÁS MÁME NOVÉHO?
  Nová destinace Katar s pětihvězdičkovou leteckou společností Qatar 
Airways
   Exkluzivní charterový let do Spojených arabských emirátů, poprvé 
v zimním letovém řádu mezi Prahou a Ras Al Khaimah 
   Přímé lety z Prahy do Ománu 
   Nové plavby v oblasti Perského zálivu a Karibiku

8 DNÍ  
V 5* HOTELU  

S ALL INCLUSIVE OD

25 990 Kč
2 DĚTI UBYTOVÁNÍ 

ZDARMA
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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 fotografie bezmála 1 milionu hotelů z celého světa. Využijte 
zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

4,5TripAdvisor
655 hodnotících

Hodnocení hotelů – názory cestovatelů
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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 finanční kompenzaci, pakliže 
se zájezd uskuteční pouze částečně nebo vůbec.

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

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

1.  ŠIROKÉ PORTFOLIO ZÁJEZDŮ – NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ  
SKUPINA V ČR

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

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

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

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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Užijte si komfort po všech stránkách. Výběrem 
samotné dovolené totiž naše práce zdaleka nekončí. 
Postaráme se o vše potřebné, co k bezproblémově 
strávenému pobytu neodmyslitelně patří. Chcete 
si do kufrů přibalit více věcí? Předem zajistíme 
nadváhu zavazadel. Chcete během letu sedět vedle 
svých blízkých? Pomůžeme vám s výběrem těch 
správných sedadel. Nechte nám zpříjemnit vaše 
cestování se vším všudy. A tím máme na mysli třeba 
kvalitní cestovní pojištění nebo i dopravu na samotné 
letiště. Zajistíme vám pohodlný transfer z jakéhokoliv 
místa v Praze až na Letiště Václava Havla Praha. 
Pokud pojedete vlastním vozem, zařídíme vám 
výhodně bezpečné a kryté parkování přímo na letišti. 
Odlétejte na dovolenou s čistou hlavou díky příjemně 
strávenému času v letištním salonku a dopřejte si 
na palubě vybraných letů bohatší menu. A příletem 
do destinace to nekončí. Obstaráme privátní transfer 
z letiště do hotelu a zpět za zvýhodněné ceny. Stejně 
tak máte možnost objednat si výhodné půjčení vozu 
předem.

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 420 Kč / osoba

LETIŠTNÍ SALONKY

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

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

Cena od 300 Kč / osoba / pobyt

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

FISCHER Služby+
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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 u prodejce/na webových stránkách

PRONÁJEM AUT

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

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

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

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

  Kompletní menu
  Teplá a studená jídla
  Dětská menu
  Nápoje

 
Cena od 150 Kč / 1 let

CATERING

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

 
 

Cena od 500 Kč / 8 kg / 1 směr

NADVÁHA ZAVAZADEL
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Limity pojistného plnění v Kč
Basic

FiscHER  
Exotica Plus

FiscHER
sport

Evropa/svět svět

Léčebné a související výlohy Léčebné výlohy 5 400 000

Zubní ošetření 24 000

Fyzioterapie 120 000

asistenční služby Aktivní asistence neomezeně

Převoz, přeložení a repatriace 1 000 000

Převoz tělesných ostatků 1 000 000

Opatrovník 150 000

Úraz Trvalé následky úrazu 300 000 300 000

Úmrtí následkem úrazu 200 000 200 000

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

Zpoždění zavazadel 10 000 2) 10 000 2)

Poskytnutí zálohy na pojistné plnění 100 € 100 €

Odpovědnost za škodu Škoda na zdraví 6 000 000 6 000 000

Škoda na majetku 4 000 000 4 000 000

Právní zastoupení 200 000 200 000

Odjezd Zmeškání 5 000 5 000

Zpoždění 5 000 3) 5 000 3)

Zrušení cesty Stornopoplatky 100 000 4) 100 000 4)

Přerušení cesty 50 000 50 000

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

cesty autem Spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla 15 000

Rizikové sporty Provozování rizikových sportů ano

Škoda na sportovním vybavení 10 000 6)

cestovní pojištění
v nabídce naší kanceláře

www.ERVpojistovna.cz

Zvýhodněná cena do 24 dní Basic
FiscHER  

Exotica Plus
FiscHER

sport

Osoba nelze  koupit 
samostatně

990 Kč 1 800 Kč

Dítě do 15 let 495 Kč 900 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   6) spoluúčast 1 000 Kč

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

Pokud si sjednáte pojištění FiscHER Exotica Plus a FiscHER sport, cK Fischer Vám  
poskytne pojištění Basic zdarma.
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Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty cK Fischer

  skuteční specialisté 
  na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 
pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR.  
Téměř milion klientů ročně z nás dělá 
českou jedničku. Spolupracujeme s 8 z 10 
největších cestovních kanceláří v ČR.

  Široký rozsah pojistné 
  ochrany

Naše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní asisten-
ci, vysoké limity léčebných výloh v zahraničí  
(5,4 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na  
zdraví (až 6 mil. Kč), pojištění osobních věcí 
nebo pojištění 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.

  Vlastní non-stop 
  asistenční služba

Vlastníme asistenční službu Euro-Center 
Prague, s níž sídlíme v jedné budově.  
Můžeme tak jednoduše řídit způsob  
pomoci našim zákazníkům. Asistenční  
služba je k dispozici non-stop v češtině.

  Vlastní celosvětová síť 
  pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických 
destinacích na všech kontinentech síť  
Euro-Center, která jsou připravena pomo-
ci přímo v místě problému. Díky této síti 
pravidelně prověřujeme kvalitu lékařských 
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  
skutečně 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 jedenáctkrát jsme byli členy Asociace čes-
kých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťov-
nou roku v kategorii „Specializované pojištění.“  
Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutě-
ži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlep- 
ším cestovním pojištěním v ČR.

1

  silné mezinárodní 
  zázemí

Jsme součástí největší světové skupiny 
cestovních pojišťoven ETIG, patříme 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

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul
Larnaca

Prague

Madrid

Helsinki
Moscow

Palma de 
Mallorca

Sydney

na českém trhu

worldwide
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Místa jako stvořená pro  
exotickou dovolenou

DESTINACE VZDÁLENOST DOBA LETU ODLETOVÝ DEN POČET NOCÍ

ODLETY Z PRAHY
Dominikánská republika – Punta Cana  7 950 km 13:35 denně 7/10/11
Kuba – Havana  8 600 km 14:30 pondělí/středa/sobota 7/10/11/14
Mexiko – Cancún  9 100 km 16:10 pondělí/středa/sobota 7/10
Panama – Panama City  9 500 km 16:40 pondělí/středa/sobota 7/10
Kapverdy – Sal  5 000 km 6:45 úterý 7/14

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

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.

FLORIDA

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

BAHAMY

ST. LUCIA
JAMAJKA

ANTIGUA

ARUBA

MEXIKO

PANAMA

KUBA

A T L A N T S K Ý  O C E Á N

T I C H Ý  O C E Á N

J I Ž N Í 
A M E R I K A

BORA BORA MOOREA

CURAÇAO

USA

TAHITI

A F R I K A

KAPVERDY
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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)

Kapverdy 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 na Kapverdy 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.
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Létáme s těmi nejoblíbenějšími!
Cestovní kancelář FISCHER spolupracuje s renomovanými leteckými společnostmi. Na jejich 
palubách si tak můžete dopřát pohodlí, cestovat rychle, pohodlně a s kvalitními službami nejen 
v oblacích, ale také na letištích.

DESTINACE Panama – Panama City
TYP LETADLA  Boeing 737-700 nebo Boeing 737-800 na letech  

z Prahy do Amsterdamu 
Boeing 777-300ER nebo Boeing 777-200ER na letech  
z Amsterdamu do Panamy

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Prahy s přestupem v Amsterdamu
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

KLM
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DESTINACE Kuba – Havana
TYP LETADLA  Embraer 195 nebo De Havilland DHC-8 400 na letech  

z Prahy do Vídně 
Boeing 767-300 na letu z Vídně do Havany

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Prahy s přestupem ve Vídni
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

Austrian Airlines

DESTINACE Kuba – Havana, Dominikánská republika – Punta Cana
TYP LETADLA  Airbus 319/320/321 na letech z Prahy do Curychu 

Airbus 330-300 na letu z Curychu do Havany a Punta Cany
TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Prahy s přestupem v Curychu
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

Swiss/Edelweiss

DESTINACE  Kuba – Havana, Dominikánská republika – Punta Cana,  
Mexiko – Cancún

TYP LETADLA  Airbus 319/320/321 na letech z Prahy do Paříže 
Boeing 777-300ER na letech z Paříže do 
Havany, Punta Cany a Cancúnu

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Prahy s přestupem v Paříži
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

Air France

DESTINACE Kapverdy – Sal
TYP LETADLA Boeing 737-800, Boeing 737 MAX 8
TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy na Sal
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

SmartWings / Travel Service
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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-
fiích 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



17

R
od inná dovol

en
á 

u 
m

oře
K
lu
bo

vá
 d

ov
ol
en

á

SPORTOVIŠTĚ – RADOST Z POHYBU
Hotelová sportoviště splňují předepsané normy a atesty. Sportovat můžete individu-
álně (fitness, 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.

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

Kapverdy Funtazie klub Sol Dunas ccccc A 2 2–13 let Funtazie 18

ZKRATKY: A – 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 kvalifikovaní...
•   Jsme zábavní...
•   Jsme odvážní, ale neriskujeme...
•   Jsme mladí, ale zodpovědní...

ANIMÁTOŘI FUNTAZIE KLUBU

VYBERTE SI SVŮJ KLUB

Konkrétní termíny animací jsou k dispozici na www.fischer.cz v sekci Klubová dovolená.
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Hotel Funtazie klub Sol Dunas ccccc

POLOHA Hotel se nachází na jihovýchodě ostrova 
cca 800 metrů od pláže hned vedle hotelu Melia 
Dunas, cca 5 minut jízdy od městečka Santa María, 
které je vyhledávanou turistickou destinací pro své 
obchody, restaurace a místní kulturu. Letiště 18 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
(hlavní restaurace, 2 à la carte restaurace), 4 bazény, 
z toho 1 dětský bazén s vodními atrakcemi 
a tobogány (min. výška 120 cm slouží pouze pro 
děti, není povolen přístup dospělým), lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, 4 bary, 
obchody, zahrady, konferenční místnosti, obchodní 
arkáda v části Melia Dunas, společenská místnost, 
herna, kavárna, úschovna zavazadel, amfiteátr.

PLÁŽ Široká písečná pláž, při vstupu do moře místy 
kamenná plata, lehátka a slunečníky zdarma. Plážový 
bar a centrum vodních sportů. Přístup k pláži je přes 
zahradu sesterského hotelu Melia Dunas. Možnost 
využít bezplatnou přepravu golfovými vozíky na pláž.
POKOJ DRU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
klimatizace, telefon, trezor a minibar za poplatek, 
balkon nebo terasa. Velikost pokoje 37 m2, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání). FR: viz DRU, ložnice 
je opticky oddělena od obývacího pokoje příčkou.
FR2: viz DRU, 2 oddělené ložnice, 2 koupelny, 
velikost pokoje 65 m2.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitnes, 2 tenisové 
kurty, stolní tenis, sportovní aktivity v rámci programu 

all inclusive (např. plážový volejbal, pétangue, vodní 
polo apod.). Za poplatek: biliár, motorizované 
i nemotorizované vodní sporty, rybaření.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí bezplatnou 
přepravu do města Santa María. Úhrada 
povinné taxy v destinaci (osoby od 16 let).
ZÁBAVA Animační programy a večerní zábava. 
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětský 
klub, minikino, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

  Hotel se skluzavkami a vodními  
atrakcemi

  Možnost ubytování v prostorných 
rodinných pokojích

  Kvalitní all inclusive řetězce Melia

PROČ PRÁVĚ SEM

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

U N
ÁS 

EX
KLU

ZI
VN

Ě

KAPVERDY  OSTROV SAL

DÍ
TĚ
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CELA ZDARM
A

 2–13 
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ČERVEN 2019 – ZÁŘÍ  2019



19

K
LU

B
O

VÁ
 D

O
VO

LE
N

Á

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melia.com

  Spa YHI v sousedním hotelu  
Melia Dunas Beach Resort & Spa

  Za poplatek: sauna, vířivka, vnitřní bazén, 
kadeřnictví, solárium, pilates, masáže, manikúra, 
pedikúra a jiné procedury

WELLNESS & SPA

  Snídaně formou bufetu (06.30–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.00–17.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.) 
(u večeře je vyžadováno společenské oblečení)

  Večeře v restauracích à la carte (18.30–22.00 hod., 
nutná rezervace – omezená kapacita)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–02.00 hod.) 

  Občerstvení během dne  
(sendviče, pizza, saláty apod.)

PROGRAM ALL INCLUSIVE

4,0TripAdvisor
1 592 hodnotících
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Nabízené pokoje
HOTEL FUNTAZIE KLUB SOL DUNAS CCCCC

TYPY POKOJŮ

RODINNÝ POKOJ  ......................................................  FR2 

Hhhi | Hhii

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............................................  DRU 

Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

FR2

DRU

FR

RODINNÝ POKOJ  ..................................................  FR 

Hhii

RODINNÝ POKOJ (FR)

RODINNÝ POKOJ SE DVĚMA LOŽNICEMI (FR2)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ PREMIUM (DRU)
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Animační program
HOTEL FUNTAZIE KLUB SOL DUNAS 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“
•  Miniklub – kreativní aktivity, vědomostní 

soutěže, zábava, odpočinek
•  Sportování – vodní soutěže, soutěže 

na pláži, na hřišti, sportovní turnaje
•  Oddělený dětský bazén
•  Dětské hřiště – houpačky, skluzavka, prolézačky
•  Večerní minidisko
•  Vodní splash park se skluzavkami a vodními atrakcemi 

(neomezený vstup pro hotelové hosty v ceně) 

PRO DOSPĚLÉ
•   Relaxační zóna – sladkovodní bazén, odpočinek u bazénu nebo u moře
•   Nabídka hotelových wellness služeb
•    Hotelové animace
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Sopečné ostrovy mnoha tváří s dlouhými písečnými 
plážemi a bohatým podmořským životem 
nabízejí jedinečnou možnost ve spojení aktivní 
i odpočinkové dovolené. Kapverdské ostrovy 
nadchnou nejenom přírodní rozmanitostí, ale také 
velmi vstřícnou místní kulturou. Poznejte s námi 
neopakovatelnou atmosféru nočního života v Santa 
Marii na ostrově Sal nebo si užijte ohromující výhledy 
na aktivní sopku na ostrově Fogo. 

CHARAKTERISTIKA
Kapverdské ostrovy, zvané také ostrovy zeleného mysu, je souostroví 10 vulkanických 
ostrovů ležících v Atlantském oceánu. Bývalá portugalská kolonie (nyní již samostatný 
stát) nabízí nesčetné množství zážitků a každý ostrov je něčím výjimečný. Na tomto sou-
ostroví nalezneme jak pouštní krajinu omývanou čistou oceánskou vodou, tak vysoké 
kopce, odkud je možné sledovat táhnoucí se údolí plné zeleně, či dodnes aktivní sopku 
a pláže s černým pískem. Kapverdské ostrovy nabízí stabilní počasí po celý rok, které 
se pohybuje od 24 °C v zimě až po 30 °C v letním období. Ideální termín pro návštěvu 
ostrovů je červen–listopad, kdy je na ostrovech menší vlhkost a větrno. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Kapverdské ostrovy, ač jsou občas nazývány jako ostrovy měsíční krajiny, nabízí spousty 
zajímavých míst. Při návštěvě ostrova Sal doporučujeme navštívit solný důl, fatu mor-
gánu nebo velmi fotogenické „magické oko“. Za zmínku zajisté stojí i návštěva turistic-
kého městečka Santa Maria a místních bílých písečných pláží nebo prohlídka botanické 
zahrady, kde lze spatřit faunu a flóru Kapverdských ostrovů. Při výletech je možnost 
navštívit ostrov Boa Vista se známou ztroskotanou lodí, ostrov Fogo s aktivní sopkou 
nebo ostrov Santiago.

PRAKTICKÉ TIPY A ZÁBAVA
Kapverdské ostrovy mají hlavní město Praia na největším z ostrovů Santiago. Od roku 
1975 jsou republikou, nezávislou na Portugalsku. Místní obyvatelé hovoří portugalštinou 
či místním jazykem - kreolštinou. Platit zde můžete kapverdským escudem nebo eury, 
na která ale místní mohou vracet ve svých escudech. V místních obchůdcích si můžete 
pořídit velké množství suvenýrů převážně místní výroby nebo dovezených ze západní 
Afriky. Určitě doporučujeme vyzkoušet si zahrát s místními jejich národní hru „ouril“. Při 
návštěvě ostrova Sal máte jak ideální podmínky pro vodní sporty (šnorchlování, potápění, 
windsurfing, motorizované sporty), tak i výlety na čtyřkolkách či pěší turistiku do pouště. 
Jednotlivé hotely pak nabízí i možnost tenisových kurtů, jízdy na koních, stolní tenis apod.

Exotická dovolená v Atlantském oceánu

TO NEJLEPŠÍ Z KAPVERD

 Koupání v solném jezeře Salinas

 Návštěva Buracony

 Večerní život v Santa Marii
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K A P V E R D Y

PRAIA

A T L A N T S K Ý  O C E Á N

0 50 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

SAL   Magické oko na ostrově Sal. SAL   Zátoka Buracona na ostrově Sal.  
SAL   Měsíční část krajiny na ostrově Sal. SANTA MARIA   Pláž v městečku 
Santa Maria patří mezi nejkrásnější pláže na ostrově. ŽELVY   Mořská želva, 
kterou lze spatřit při potápění na ostrovech. SOPKA   Dosud aktivní sopka 
na ostrově Fogo.

K
ap
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y

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) 24 24 26 27 28 29 30 30 29 28 27 26

TEPLOTA VODY (°C) 23 22 22 23 24 25 26 26 26 25 24 24
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Gran Canaria s následným pobytem na kapverdském ostrově Sal
KAPVERDY A ŠPANĚLSKO

1. DEN Odlet z Prahy na Gran Canarii. 
Transfer do ccc hotelu se snídaní.
2.–3. DEN Individuální program dle vlastní režie. 
Volný čas lze využít k relaxaci na pláži či v hotelovém 
resortu nebo k prozkoumání ostrova dle aktuální nabídky 
výletů. Velkým lákadlem může být i výlet do hlavního 
města Las Palmas a místního mořského akvária či na 
vyhlášené písečné duny u města Maspalomas.
4. DEN Po snídani transfer z hotelu na letiště, 
následný přelet na kouzelný kapverdský ostrov 
Sal. Po příletu transfer do hotelu VOI Vila 
do Farol cccc s programem all inclusive.
5.–9. DEN Relax na nejkrásnější pláži ostrova, 
možnost využití fakultativních výletů či potápění 
v tyrkysově průzračné vodě a pozorování 
podmořského života. Nezapomeňte si užít nočního 
života v malebném městečku Santa Maria, které 
je vzdáleno cca 15 minut chůze od hotelu.
10. DEN Celodenní výlet po ostrově vás zavede 
nejprve do Murdeiry a Palmeiry, typických kapverdských 
měst. Poté ke krásné zátoce Buracona, přírodnímu 

koupališti nabízejícímu vzácný úkaz zvaný modré oko, 
a dále do vesnice Terra Boa, osady v nejsevernější 
části ostrova. A nakonec se skrz hlavní město 
Espargos dostanete až do oblasti zvané Salinas. Toto 
úchvatné místo je bývalý solný důl, kde se dá vykoupat 
ve vodě tak slané, že připomíná Mrtvé moře.
11. DEN V odpoledních hodinách transfer z hotelu 
na letiště a následný odlet zpět do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Gran 
Canaria – Sal – Praha, letištní a palivové taxy, transfery, 
služby česky hovořícího průvodce v destinacích, 
3 noci v ccc hotelu na Gran Canarii se snídaní, 
7 nocí v cccc hotelu VOI Vila do Farol na ostrově 
Sal s all inclusive, 1× celodenní výlet na Salu
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 
výlet na ostrov Santiago 250 €/os.
plachtění s Cuba Libre od 49 €/os.
večeře v hotelu Odjo d’Água 38 €/dítě 19 €
panorama tour 55 €/dítě 32 €

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vstupní 
vízum (1 090 Kč/os.), místní pobytové taxy 
(cca 2 EUR/os./noc), fakultativní výlety
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: hotel na Gran Canarii či na Salu 
lze vyměnit za jiný, případně lze změnit délku 
pobytu; cena a dostupnost na dotaz

  Kombinace kapverdského ostrova 
Sal a Gran Canarie

  Poznejte krásy sopečných ostrovů 
a zrelaxujte

  3 noci na Gran Canarii, 7 nocí 
na ostrově Sal

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 38 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Sal

Gran Canaria
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CENA OD: 38 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Fascinující výlet 
po zajímavostech ostrova Sal

Výlet vás zavede nejprve do Murdeiry 
a Palmeiry, typických kapverdských měst. 
Poté ke krásné zátoce Buracona, přírod-
nímu koupališti nabízejícímu vzácný úkaz 

zvaný modré oko, a dále do vesnice Terra 
Boa, osady v nejsevernější části ostrova. 
A nakonec se přes hlavní město Espargos 
dostanete až do oblasti zvané Salinas. 
Toto úchvatné místo je bývalý solný důl, 
kde se dá vykoupat ve vodě tak slané, že 
připomíná Mrtvé moře.

Ostrov Sal nabízí nepřeberné možnosti poznávání, sportovních aktivit a zábavy. Vydejte se s námi na některý 
z téměř dvaceti výletů, které na ostrově nabízíme. Ty nejoblíbenější doporučujeme níže a pevně věříme, že si 
dosyta užijete všech krás tohoto sopečného ostrova. 

  Užijte si dobrodružnou plavbu 
po širém africkém moři

Vyrazte na plavbu po vodách ostrovů 
s Cuba Libre. Kratší, 3hodinová plavba 
nabídne plachtění po širém moři a nád-
herné výhledy na oceán i Kapverdské 

ostrovy. Zastavíte se, abyste si mohli 
zaplavat v moři a občerstvit se přímo 
na lodi. Delší, 7hodinová plavba obsahuje 
snídani, oběd a svačinu, budete si moci 
zaplavat i zarybařit nebo se vydat šnor-
chlovat, a to vše za zvuku hudby a výběru 
alkoholických i nealkoholických nápojů.

  Objevte celý ostrov 
Santiago – města, pevnosti, 
přírodu i místní hory

Santiago je největším ostrovem Kap-
verdských ostrovů (991 km2) a žije zde 
až polovina obyvatel celého souostroví 

(200 000 obyvatel). Je nejjižněji položený 
ze všech ostrovů, a proto je zde klima 
velmi suché a vlhké, příznačné pro střední 
Afriku. Cena zahrnuje dopravu na ostrov, 
oběd a průvodce. Je třeba mít s sebou 
cestovní pas.

  Zažijte pravou kapverdskou 
noc

Autobus vás vyzvedne u vašeho hotelu 
a odveze na nejkrásnější pláž na ostrově 
do městečka Santa Maria, konkrétně 
k hotelu Odjo d’Agua. Zde budete mít 
možnost ochutnat místní specialitu 

zvanou cachupa a bude probíhat BBQ 
grilování (ryby, maso). Zároveň vás čeká 
několik vystoupení v podobě místních 
tanců, živá muzika nebo večerní překva-
pení místního šamana. V ceně jsou navíc 
i dva nápoje (pivo, víno, nealko).

Večeře v hotelu Odjo d’Água od 38 €

Výlet na ostrov Santiago od 250 €

Plachtění s Cuba Libre  od 49 €

Celodenní výlet po ostrově Sal od 41 €

Minibus – dosp. 41 EUR / dítě 24 EUR (vhodné pro všechny generace)
Džíp – dosp. 42 EUR / dítě 24 EUR (nevhodné pro děti a klienty s omezenými pohybovými 
schopnostmi)  
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Ostrov Sal je pojmenován podle solných dolů a salin u Pedra de Lume. Má rozlohu 
něco málo přes 200 km2, je 35 km dlouhý a 12 km široký. Sal je víceméně rovinatý, 
nejvyšší hora Monte Grande dosahuje 408 m n. m. Je obydlen necelými 40 tis. obyvateli, 
z nichž nejvíce žije v největším městě Santa Maria. Stejnojmenná oblast se nachází 
na jihu tohoto ostrova, kde se rozkládají ty nejlepší pláže, a tudíž i ty nejlepší hotelové 
komplexy. Tato oblast je vyhlášena svou křišťálově čistou vodou a dlouhými, širokými 
plážemi s bílým pískem. Důležitým aspektem ostrova Sal je i gastronomie. Mezi hlavní 
pokrmy samozřejmě patří plody moře, které jsou připravovány jak vařením, tak na grilu. 
Ani noční život v Santa Marii nestrádá, obzvláště během festivalů, kde můžete ochutnat 
skvělou caipirinhu, Brazílií inspirovaný sladký nápoj vyrobený z grogu, cukru, nadrceného 
ledu a limetek. V městečku Santa Maria, které je na dosah ze všech hotelů, se nacházejí 
vyhlášené bary a diskotéky, kde jsou turisté vítáni a kde lze zažít skutečnou kulturu 
a atmosféru Kapverd. Po ránu můžete být svědky prodeje právě vylovených ryb přímo 
šéfkuchařům z okolních hotelů, navštívit staré molo a jiné koloniální památky a samo-
zřejmě vyrazit na výlet po celém ostrově, který nabízí pouště a pláže, kopce i přírodní 
jezírka.

1   Hotel Sal Vila Verde cccc str. 44
2   Hotel Sol Dunas ccccc str. 36
3   Hotel Melia Dunas Beach Resort & Spa ccccc str. 34
4   Hotel Melia Llana ccccc str. 30
5   Hotel Melia Tortuga ccccc str. 32
6   Hotel Riu Palace Cabo Verde ccccc str. 38
7   ClubHotel Riu Funana ccccc str. 39
8   Hotel VOI Vila do Farol cccc str. 40
9   Hotel Dunas de Sal cccc str. 43
q   Hotel Hilton Cabo Verde Sal Resort ccccc str. 28
w   Hotel Odjo d’Água cccc str. 42
e   Hotel Leme Bedje ccc str. 45

Pobytové oblasti
 Pláž  Centrum turistického ruchu 

 Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Letiště  Golf
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Ostrov Sal

Doba transferu z letiště cca 20–30 minut

6
7

8

9
q

1

23

4

5

w
e

1   Espargos – hlavní město
2   Pedra Lume – solné doly 
3   Buracona – magická zátoka s „modrým okem“ 
4   Palmeira – rybářské městečko s pozůstatky portugalské 

architektury
5   Letiště Sal
6   Murdeira – bohatý podmořský život v oblasti korálového 

útesu
7   Santa Maria – turisticky rušné městečko s nejkrásnějšími 

plážemi na ostrově

1

2

3

4

5

6

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. 360–361

POLOHA Přímo na dlouhé písečné pláži 
v pěší vzdálenosti od centra města Santa Maria 
s promenádou, bary a restauracemi.
VYBAVENÍ 241 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtah, 2 restaurace, lounge bar, bar u bazénu, 3 bazény 
(venkovní, vnitřní a dětský). Terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma. Konferenční místnost, obchod se 
suvenýry, bankomat, business centrum, směnárna.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka, ručníky a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
LCD TV/sat., rádio, klimatizace, balkon nebo 
terasa, set na přípravu kávy a čaje, minibar 
za poplatek, trezor, telefon. Na vyžádání je možné 
zajistit propojené pokoje. DRSPV: viz DR, výhled 
na bazén. DRSSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness. 
Za poplatek: centrum vodních sportů (motorizované 
a nemotorizované vodní sporty), hodiny jógy, 
potápěčské centrum nedaleko hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI Součástí hotelu je kasino.  
Hotel je vhodný pro incentivní akce a konference.
ZÁBAVA Animační programy, večerní zábava, kasino.
PRO DĚTI Dětský bázen a dětský klub (4–12 let).  
Hlídání dětí za poplatek. Restaurace nabízí dětské menu, 
v hlavní restauraci dětská stolička. Teens klub 
s herními konzolemi.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené 
pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb 
v celém areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Hilton Cabo Verde Sal Resort ccccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

WELLNESS & SPA
   Zdarma: vnitřní bazén, sauna a pára 

   Za poplatek: masáže, kadeřnictví 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........  DR | DRSPV | DRSSV 

HHH | HHI | HH | H 

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za výhodnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel na podzim  
roku 2017

  Elegantní resort přímo na pláži

  V pěší vzdálenosti od obchodů 
a barů ve městě Santa Maria

  Vhodné i pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.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. 360–361

4,0TripAdvisor
196 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází na jihozápadě 
ostrova Sal, 30 minut od mezinárodního letiště, 
cca 5 km od města Santa Maria. V blízkosti hotelu 
je také oblíbený plážový bar Bikini Beach.
VYBAVENÍ 304 pokojů, recepce 24 hod., 
3 restaurace, 4 bary (1 bar u bazénu), 3 bazény 
(1 bazén pouze pro klub The Level), konferenční 
centrum, obchod se suvenýry, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami 
zdarma, směnárna, půjčovna aut.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky na pláži zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DLX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
LCD TV/sat., klimatizace, telefon, minibar, trezor, 
lednička, kávovar, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa, velikost pokoje 40 m2. 
DRGV: viz DLX, s privátní zahradou a výhledem 
do zahrady. DRSV: viz DLX, vana, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
plážový volejbal, aquaaerobik, taneční kurzy.
Za poplatek: motorizované a nemotorizované 
vodní sporty, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Bikini Beach Club – nově 
otevřený designový klub s diskotékou.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené 
pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Melia Llana ccccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: YHI Spa, masáže, relaxační 
a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............  DLX | DRGV | DRSV 

Hh | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový elegantní designový hotel, 
otevřený na podzim 2016

  Zvláštní nabídka pro svatby 
a svatební cesty

  Doprava do města Santa Maria 
zdarma

  Vhodné pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melia.com

Pouze pro dospělé osoby

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu v à la carte restauracích

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby, 
prémiové značky za příplatek

•  Privátní lounge s check-in
•  Privátní bazén
•  Exkluzivní Level Lounge prostory
•   Prémiové alkoholické nápoje
•  Kávovar Dolce Gusto na pokoji

THE LEVEL SERVICE

18+
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4,5TripAdvisor
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel leží v blízkosti hotelů Melia Llana 
a Melia Sol Dunas, turistické letovisko Santa Maria 
s obchody a restauracemi je vzdáleno cca 13 km. 
U hotelu se nachází oblíbený plážový klub Bikini Beach.
VYBAVENÍ 288 pokojů, vstupní hala s recepcí,  
4 restaurace (3 restaurace à la carte), 4 bary a 4 bazény 
(2 dětské), terasa na slunění s lehátky a slunečníky 
zdarma, minimarket, konferenční místnosti.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu. 
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
LCD TV/sat., klimatizace, telefon, minibar a trezor, 
balkon nebo terasa, set na přípravu čaje a kávy, velikost 
pokoje 55 m2. SU: viz JS, 2 oddělené ložnice, 60 m2.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness. 
Za poplatek: centrum vodních sportů, fotbal, 
vodní pólo, potápěčské kurzy, kitesurfing, 
rybaření, aquaaerobik, potápění, šnorchlování.
ZÁBAVA Bohatý animační program a večerní zábava.
PRO DĚTI Miniklub (5–12 let) a dětský bazén,  
hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje v přízemí 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách hotelu. Za poplatek: WiFi na pokojích 
(25 €/týden).
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Melia Tortuga ccccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
výběru z menu v à la carte restauracích

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby, 
prémiové značky za příplatek

WELLNESS & SPA
   YHI Spa

   Za poplatek: masáže, relaxační  
a zkrášlující procedury

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

  Kvalitní program all inclusive

  Hotelový resort se nachází 
v rozsáhlé tropické zahradě

  Vhodné i pro náročné klienty

  Velký výběr restaurací a barů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tortugabeachresort.com

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HH | H

SUITE  ..............................................................  SU 

HHhh | HHHi | HHh | HHii | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

NABÍZENÉ POKOJE
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4,0TripAdvisor
3 363 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází v jihozápadní části 
poloostrova cca 10 minut jízdy autem od centra 
města Santa Maria s možnostmi nákupu, 
promenádou, restauracemi a bary. Několik 
kilometrů dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
3 à la carte restaurace (indonéská, steak, rybí), 8 barů, 
3 bazény a dětský bazén, terasy na slunění, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci. Konferenční 
centrum, směnárna, bankomat, půjčovna aut.
PLÁŽ Široká písečná pláž přímo u hotelu. 
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
LCD TV/sat., klimatizace, telefon, minibar za poplatek, 
trezor, velikost pokoje 40 m2. SU: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní 
pólo, potápění, jóga, aquaaerobik, rybaření, 
kitesurfing, plážový volejbal, fotbal, kajaky, 
jízda na koni, aquagym, volejbal. 
ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí bezplatnou 
dopravu do města Santa Maria.
ZÁBAVA Hotel nabízí bohatý animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, animace pro děti, 
dětský klub, klub pro teenagery, minikino, 
videohry, hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel je bezbariérový.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Melia Dunas Beach Resort & Spa ccccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

   Možnost využít à la carte restaurace  
(nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
   Zdarma: fitness

   Za poplatek: YHI Spa, hydroterapie, zdravotní 
a kosmetické procedury, masáže, finská sauna, 
sauna a pára

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHI | HH | H

SUITE  ..............................................................  SU 

HHhh | HHhi | HHh | HHIi | HHI | HH | 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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive s možností 
příplatku za The Level Service

  Bohatý animační a sportovní program

  10 minut jízdy autem od města 
Santa Maria

  Ideální pro rodinnou dovolenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melia.com

•  Přednostní rezervace do à la carte restaurací a spa
•  Samostatná recepce
•  Expresní ubytování
•   Dárek na uvítanou
•  Privátní snídaně v restauraci Rancho
•  Privátní bazén
•  Bazén, oddělená část pláže

THE LEVEL SERVICE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

KAPVERDY  OSTROV SAL

POLOHA Hotel se nachází na jihovýchodě 
ostrova cca 800 metrů od pláže hned vedle 
hotelu Melia Dunas, kousek od městečka Santa 
Maria, které je vyhledávanou turistickou atrakcí 
pro své obchody, restaurace a místní kulturu.
VYBAVENÍ 730 pokojů, vstupní hala s recepcí,  
3 restaurace (hlavní restaurace, à la carte restaurace),  
4 bazény (1 dětský), 4 bary, obchody, zahrady,  
2 konferenční místnosti, obchodní arkáda, internetový 
koutek, společenská místnost, herní místnost, 
kavárna, úschovna zavazadel a knihovna.
PLÁŽ Široká pláž s bílým pískem a průzračně 
čistou vodou. Hostům je k dispozici plážový bar 
a centrum vodních sportů. Přístup k pláži je přes 
zahradu sesterského hotelu Melia Dunas. Možnost 
využít bezplatnou přepravu golfovými vozíky na pláž.
POKOJ DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor a minibar 
za poplatek, set na přípravu čaje a kávy, balkon,  
velikost pokoje 40 m2.  DRU: viz DRP, balkon 
nebo terasa. FR: viz DRU, ložnice částečně 
oddělena od obývacího pokoje.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: pétanque, stolní 
tenis. Za poplatek: motorizované a nemotorizované 
vodní sporty, aerobik, plážový volejbal, rybaření, 
dále pěší turistika nebo jízda na koni.
ZÁBAVA Animační programy a večerní 
zábava – živá hudba pro děti i dospělé 
s ochutnávkou místních specialit. 
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětský 
klub (od 8 měsíců), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA.

Hotel Sol Dunas ccccc

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRU 

HHI | HH | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s dětským aquaparkem

  Možnost ubytování v rodinných 
pokojích

  Promo pokoje v nabídce

  Kvalitní program all inclusive  
a animační program

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melia.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně a oběd formou bufetu,  
večeře formou bufetu nebo výběru z menu  
(u večeře je vyžadováno společenské oblečení)

   Lehké občerstvení během dne  
(pečivo, ovoce, zákusky, káva, čaj)

   Neomezená konzumace mezinárodních  
i místních alkoholických a nealkoholických 
nápojů (06.30–02.00 hod.)

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: sauna, vířivka, kadeřnictví, 
solárium, pilates, masáže, manikúra, pedikúra 
a jiné procedury

PROMO POKOJE
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4,0TripAdvisor
1 592 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. 360–361

POLOHA Hotel je situován na cípu ostrova Sal přímo 
u písečné pláže v blízkosti města Santa Maria. Nedaleko 
se nacházejí písečné duny. Hotel tvoří společný komplex 
se sesterským hotelem ClubHotel Riu Funana.
VYBAVENÍ 520 pokojů situovaných v hlavní 
budově a depandancích. Vstupní hala s recepcí, 
3 restaurace à la carte, 2 bufetové restaurace, 
6 barů, 2 bazény (1 vyhřívaný v zimních měsících)
lehátka a slunečníky zdarma, minimarket, obchod se 
suvenýry, kadeřnictví, bankomat a terasa na slunění.
PLÁŽ Několik kilometrů dlouhá 
písečná pláž s bílým pískem. 
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, telefon, TV/sat., minibar 
s alkoholickými a nealkoholickými nápoji v ceně,  
trezor, set na přípravu čaje a kávy, balkon nebo 
terasa. SU: viz DR, prostornější, 42 m2.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, sauna, 
pára, plážový volejbal, nemotorizované vodní sporty.
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
basketbal, volejbal, hodiny potápění, 
fitness centrum a tenisové kurty.
ZÁBAVA Animační programy, večerní zábava, např. 
kulinářské show, noční klub Pacha s diskotékou.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub, animační programy pro děti 
od 12–14 let, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi 
ve společných prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Riu Palace Cabo Verde ccccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHI | HH | H 

SUITE  ..............................................................  SU 

HHI | HH | H 

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

Dítě: za zvýhodněnou cenu

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort oblíbeného hotelového 
řetězce v rozsáhlé tropické zahradě

  Hotel kompletně zrekonstruovaný 
v roce 2016

  All inclusive 24 hodin denně

  V blízkosti městečka Santa Maria

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riu.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Restaurace à la carte (nutná rezervace)

   Lehký snack během dne

   Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (24 hodin denně, dle otevírací 
doby restaurací a barů)

   Volný vstup a nápoje na diskotéce Pacha

WELLNESS & SPA
   Wellness a spa centrum Renova Spa 
ve vedlejším, sesterském hotelu ClubHotel 
Riu Funana

   Za poplatek: fitness, parní sauna, vířivka, 
hydromasáže, sauna a salon krásy (fitness, 
parní sauna a vířivka jsou pouze pro dospělé)

4,5TripAdvisor
1 237 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází na cípu ostrova Sal 
nedaleko krásné písečné pláže, pár minut jízdy 
od městečka Santa Maria a všech jeho zajímavostí. 
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace 
(asijská restaurace, gril bar, restaurace u bazénu), 
lobby bar, sport bar, snack bar, 2 bazény, diskotéka, 
sluneční terasa, umělecký ateliér, butik, minimarket, 
obchod se suvenýry, kadeřnictví, bankomat. 
PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem a plážovým 
barem. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, telefon, TV/sat., trezor 
za poplatek, lednička, minibar s vodou, set 
na přípravu kávy a čaje, křeslo, balkon nebo 
terasa, šatník. SU: viz DR, rozkládací pohovka 
v obývací části oddělené od ložnice dveřmi.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: basketbal, 
volejbal, hodiny potápění, fitness centrum, 
windsurfing, kajaky, šnorchlování.
ZVLÁŠTNOSTI Skvělá vegetariánská kuchyně.
ZÁBAVA Celodenní animace pro všechny věkové 
kategorie, diskotéka, hodiny potápění, živá hudba, 
výlety na katamaránu, celodenní výlety po ostrově 
a na čtyřkolkách do nejzajímavějších částí ostrova.
PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

ClubHotel Riu Funana ccccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

SUITE  ..............................................................  SU 

HHh | HHii | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Široká nabídka výletů

  Jeden z nejžádanějších hotelů 
na Kapverdských ostrovech

  Částečná renovace v roce 2016

  1x za pobyt à la carte restaurace zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riu.com/en/home.jsp

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu,  
možnost večeře v restauracích s obsluhou  
(nutná rezervace)

   Večeře je připravována před hosty,  
2× týdně tematický bufet, místní  
a mezinárodní kuchyně

   Lehké občerstvení, rozlévané nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní i zahraniční  
výroby (24 hodin denně, dle otevírací doby 
jednotlivých barů)

   Trezor v pokoji, plážový volejbal, skupinové 
fitness, posilovna, pára, kajaky, šnorchlování, 
1 hodina potápění, animace pro děti i dospělé, 
volný vstup a nápoje na diskotéce Pacha, hosté 
musí nosit all inclusive náramek

WELLNESS & SPA
   Renova Spa

   Za poplatek: fitness, parní sauna, vířivka, 
hydromasáže, sauna a salon krásy (fitness, 
parní sauna a vířivka jsou pouze pro dospělé)

4,0TripAdvisor
1 033 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází na několik kilometrů dlouhé 
písečné pláži cca 20 minut chůze od městečka Santa 
Maria s řadou obchodů, restaurací a hudebních barů.
VYBAVENÍ 234 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, 2 restaurace, 3 bary (lobby, snack 
bar a u bazénu), bazén – slaná voda (součástí 
bazénu je i dětská sekce), terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, obchody se 
suvenýry a minimarket, konferenční místnosti.
PLÁŽ Písečná pláž se širokou nabídkou 
vodních sportů přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, telefon, terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal, 
fotbalové turnaje. Za poplatek: motorizované 
i nemotorizované vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI Italský klubový hotel, animační 
programy převážně v italštině.
ZÁBAVA Výlety do okolí a blízkého města,  
animace pro děti i dospělé.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje přizpůsobené 
pro handicapované klienty.
PRO DĚTI Dětský klub a část bazénu 
vyčleněná pro děti, animační programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.  
Za poplatek: WiFi na pokojích (35 €/týden).
PLATEBNÍ KARTY VISA, Maestro, MC.

Hotel VOI Vila do Farol cccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, 
mezinárodní alkoholické nápoje za příplatek 

   Lobby bar (08.00–24.00 hod.)

   Snack bar (10.00–18.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive resort s rodinnou 
atmosférou

  Hotel italského hotelového 
řetězce se stálými zákazníky

  Bohatý animační program

  Písečná pláž přímo u hotelu se 
širokou nabídkou vodních sportů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.voihotels.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. 360–361

4,0TripAdvisor
1 947 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází přímo na pláži 
kousek od centra města Santa Maria a nabízí 
jeden z nejkrásnějších výhledů na ostrově.
VYBAVENÍ 49 pokojů, 113 v nové budově, vstupní 
hala s recepcí, 4 restaurace (s mořskými plody, 
mezinárodní kuchyní i místními pokrmy), bary, 1 bazén, 
obchod se suvenýry, potápěčské centrum, terasa 
na slunění, konferenční místnost, směnárna a bankomat.
PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
Bar na pláži nabízí tropické džusy a zmrzlinu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., klimatizace, telefon, set na přípravu 
čaje a kávy, venkovní nábytek, balkon nebo 
terasa, minibar a trezor za poplatek.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový volejbal. 
Za poplatek: motorizované i nemotorizované 
vodní sporty, potápění, rybaření nebo jízda na koni. 
V hotelu se nachází i půjčovna aut a kol.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel stojí na skalnatém výběžku, 
který nabízí jeden z nejhezčích výhledů na ostrově.
ZÁBAVA Animační program a večerní zábava.
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách 
i na pokojích, stolní počítač je k dispozici na recepci.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Maestro.

Hotel Odjo d’Água cccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Skvělé umístění v rámci ostrova

  Široká nabídka výletů a aktivit

  V blízkosti městečka Santa Maria

  Vhodné pro novomanžele

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.odjodagua-hotel.com

WELLNESS & SPA
   Alma Spa

   Za poplatek: vířivka, sauna, čínské masáže, 
aromaterapie, manikúra, pedikúra a další 
procedury

18+
4,0TripAdvisor

556 hodnotících

Pouze pro dospělé osoby
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel se nachází v blízkosti centra 
Santa Maria s nákupními možnostmi a malým 
přístavem. Tradiční atmosféra v centru 
města s mnoha bary a restauracemi.
VYBAVENÍ 50 pokojů v dvoupatrové budově, 
vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace. 
V zahradě u bazénu bar, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma. Parkoviště přímo u hotelu.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž cca 150 m od hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vana nebo sprcha, 
vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., lednička, set 
na přípravu kávy a čaje, minibar a trezor za poplatek, 
sdílený balkon nebo terasa. DRS: viz DR, privátní balkon.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, lekce 
jógy 2× týdně. Za poplatek: šnorchlování, 
jízda na koni, potápění, windsurfing, kitesurfing 
ve sportovním centru nedaleko hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI Happy hours na vybraný 
alkohol (17.00–18.30 hod.).
ZÁBAVA Animační programy a večerní vystoupení.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská jídla.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel nabízí 
bezbariérový pohyb (pokoje na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém 
areálu a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Dunas de Sal cccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: masáže, kosmetické ošetření

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS  

HHh | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel prošel renovací v roce 2017

  Obchody, restaurace a bary 
v blízkosti hotelu

  Rodinná atmosféra – doporučujeme 
pro páry, jednotlivce a seniory

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteldunasdesal.com

4,0TripAdvisor
385 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. 360–361

POLOHA 15–20 minut chůze od pláže s plážovým 
klubem v turisty oblíbené oblasti vzdálené cca 
10 minut jízdy autem od města Santa Maria. 
VYBAVENÍ 1 200 pokojů umístěných 
ve 13 blocích, vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
3 bary, bar u bazénu, úschovna zavazadel, 
obchody se suvenýry, trezor, terasa na slunění, 
bankomat, minimarket a čistírna oděvů.
PLÁŽ Veřejná písečná pláž Ponta Preta 
s bílým pískem cca 800 metrů od hotelu. 
Hotel nabízí dopravu na pláž zdarma.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
LCD TV/sat., klimatizace, telefon, plně vybavený 
kuchyňský kout s mikrovlnnou troubou a ledničkou, 
set na přípravu čaje a kávy, trezor za poplatek.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: aerobik, 
míčové hry, rybaření, půjčovna kol, tenisový kurt. 
ZVLÁŠTNOSTI Hotel se snaží o co 
nejekologičtější provoz.
ZÁBAVA Animátorský program a zábavné 
večery, např. kulinářské show, při nichž kuchaři 
připravují speciality přímo před hosty.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské 
hřiště, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, Maestro.

Hotel Sal Vila Verde cccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

STUDIO  ............................................................ ST 

HHI | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro pěší turistiku

  Výhodná cenová nabídka

  Hotel oblíbeného portugalského 
rodinného řetězce

  Pláž cca 15–20 minut chůze, hotel 
nabízí zdarma přepravu na pláž

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aguahotels.pt

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně a obědy formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo výběru z menu

   Během „happy hours“ k dostání sušenky nebo 
zmrzlina

   Bary nabízejí nealkoholické nápoje, červené i bílé 
víno, mezinárodní i místní tvrdý alkohol, pivo, 
koktejl dne

WELLNESS & SPA
   Venkovní bazén, masáže

3,5TripAdvisor
132 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. 360–361

POLOHA Hotel je situován v zahradě u písečné 
pláže se zahradou a bazénem nedaleko turistického 
centra ostrova plného obchůdků a barů, 800 metrů 
od hotelu je návštěvníky velmi oblíbené místo 
Funana Casa da Cultura, což je pro Kapverdy 
typická taneční restaurace, bar a muzeum.
VYBAVENÍ 33 apartmánů, vstupní hala 
s recepcí, restaurace, bar, 2 bazény (1 dětský), 
zahrada, trezor, klimatizace, terasa na slunění.
PLÁŽ Písečná pláž u mělké části moře se nachází 
na jihu ostrova a je vhodná k plavání pro dospělé i pro 
děti. Patří k nejoblíbenějším místům na ostrově.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., knihovna, klimatizace, vybavená kuchyňka, set 
na přípravu kávy a čaje, pohovka, trezor za poplatek.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol 
v hotelu, centra motorizovaných i nemotorizovaných 
vodních sportů se nachází na pláži v okolí hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI Nedaleko hotelu je vyhaslá sopka, 
která se dá navštívit v rámci fakultativních výletů.
ZÁBAVA Ve městě, které je jen pár minut chůze 
od hotelu, se nacházejí bary, diskotéky a restaurace.
PRO DĚTI Dětský bazén.
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby 
a na pokojích (10 €/den).
PLATEBNÍ KARTY VISA.

Hotel Leme Bedje ccc
KAPVERDY  OSTROV SAL

STUDIO  ............................................................ ST 

HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Široká nabídka výletů od potápění 
po výstup na vyhaslou sopku

  V dosahu místních památek 
a přírodních zajímavostí

  V pouštích lze pozorovat fatu morgánu

  Bohatý podmořský svět 
s korálovým útesem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lemebedjeresidence.com

WELLNESS & SPA
   Zdarma: solárium, venkovní bazén

3,0TripAdvisor
51 hodnotících
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Každý kout Dominikánské republiky má své 
kouzlo, ať už hledáte relaxaci a odpočinek, 
sport, nebo dobrodružství. Odleťte na dovolenou 
do Dominikánské republiky a užijte si tu pravou 
exotiku, karibské slunce a bělostné pláže.

CHARAKTERISTIKA
Ostrov Hispaniola objevil v roce 1492 Kryštof Kolumbus. Dominikánská republika zau-
jímá z východní strany celé dvě třetiny ostrova, o který se dělí s Haiti. Po Kubě je Hispa-
niola druhým největším ostrovem v Karibiku. Kultura je zde odvozena převážně od té 
španělské, i když se smísila s africkými tradicemi. Španělské kulturní dědictví je nejpa-
trnější v národním jazyce a převládajícím náboženství. Povrch Hispanioly je velmi rozma-
nitý, od deštného pralesa, horských masivů a mangrovových oblastí přes téměř pouštní 
savany po úrodné nížiny, jimiž protéká několik významných řek. Severní pobřeží omývají 
vody Atlantského oceánu, jižní pak Karibské moře. Nejznámějším pohořím je Cordillera 
Central, které přesahuje až na území Haiti. Mnoho českých turistů se z Dominikánské 
republiky také vrací s pocitem, že slunečné je zde nejen počasí, ale i lidé – ti jsou stále 
usměvaví a chovají se přívětivě.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Zajímavým tipem na výlet jsou nedaleké ostrůvky Catalina a Saona, které jsou jako stvo-
řené pro únik od civilizace a dny strávené koupáním a oddychem. Ostrov Catalina je 
tvořen korálovým útesem, a je tedy ideální pro poznávání podmořského světa.

PRAKTICKÉ TIPY
Snad každý návštěvník si s sebou domů přiveze lahodný dominikánský rum z cukrové 
třtiny. Nejlepší značkou je Brugal nebo Barceló. Typickým likérem je také Mamajuana, 
která prý působí jako zázračné afrodiziakum. Milovníci doutníků zde nakoupí za velmi 
přijatelné ceny jedny z nejkvalitnějších doutníků na světě. Vhodným dárkem pro dámy 
je dominikánský jantar nebo drahý kámen larimar, který se nalézá jen v Dominikánské 
republice a má zelenomodrou barvu.

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA
Ekologický park Manati Park, který se nachází přibližně 20 minut do hotelů v Punta 
Caně, je ideálním místem, kde můžete strávit den ve spojení s karibskou flórou a faunou. 
Například uvidíte terárium s leguány, můžete se vyfotit s papoušky, hady, lvouny a také 
delfíny, s kterým mají návštěvníci možnost si zaplavat.
Mořský park Marinarium vás zve k poznávání divů podmořského světa. Budete moci 
šnorchlovat mezi rejnoky a žraloky. Šnorchlování je doprovázeno nádhernou plavbou 
podél pobřeží Cabeza de Toro a Bavaro. Nakonec najdete ten pravý ráj a budete relaxovat 
ve vodách přírodního bazénu Bavara s koktejlem v ruce.

Nejkrásnější místo, které Kolumbus spatřil

TO NEJLEPŠÍ Z DOMINIKÁNSKÉ REPUBLIKY

 Pohádkové pláže a poklidné průzračné moře 

 Mnoho kvalitních golfových hřišť

 Divoká nedotčená příroda na pobřeží i ve vnitrozemí
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S A R G A S O V É  M O Ř E

D O M I N I K Á N S K Á
R E P U B L I K A

K A R I B S K É  M O Ř E

La Romana Bayahibe

Punta Cana

Cayo Levantado
Samaná

Puerto Plata
Playa Dorada

SANTO
DOMINGO

I S L A  S A O N A

Pico Duarte
+

3175 m

0 50 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

ŠPIČKOVÁ GOLFOVÁ HŘIŠTĚ  V každém středisku je několik velmi kvalitních 
hřišť, většinou 18jamkových. SPORTOVNÍ AKTIVITY  Většina hotelů nabízí 
bohatou nabídku sportovních vodních aktivit. SAONA  Překrásný ostrov je hustě 
porostlý kokosovými palmami a obklopený úchvatnou mořskou faunou. BOHATÁ 
FAUNA  V mnohých hotelech natrefíte na pestrobarevné ptáky, například 
papoušky nebo plameňáky. KARIBSKÉ MOŘE  Navštivte oblast Bayahibe 
a poznejte pravý Karibik.
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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) 28 28 28 28 28 29 29 29 30 29 28 28

TEPLOTA VODY (°C) 27 26 26 27 29 29 28 29 29 29 28 28
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

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

  Plavba na ostrov v Karibském 
moři

Výlet na ostrov Saona v Karibiku, kde 
poznáte ty nejkrásnější pláže a průzračné 
tyrkysové moře! Plavba katamaránem 
na ostrov podél východního národního 

parku, volno na ostrově, oběd formou 
bufetu na pláži, odpoledne přesun rych-
ločluny do laguny, kde nebude chybět 
koupání s mořskými hvězdicemi, které si 
můžete vyfotografovat, a následně cesta 
zpět stejnými rychločluny! Nápoje a oběd 
v ceně výletu.

Dominikánská republika je ostrovem splněných přání. Přírodní krásy a život místních obyvatel na vás čekají 
při výletu na Bávaro Runners. Nesmíte zapomenout na návštěvu hlavního města Santo Domingo, kde 
poznáte první památky Nového světa. Nezapomenutelný zážitek si určitě odnesete také z výletu za delfíny, 
kde budete moci plavat přímo vedle nich. Užijte si Dominikánskou republiku naplno!

  Poznejte přírodu a život 
místních obyvatel

Půldenní výlet do vnitrozemí, který absol-
vujete na otevřených vozech! Cesta mezi 
vesničkami, zastávka u dominikánské 
školy, prohlídka typického domku se 

zahradou, kde uvidíte množství exotického 
ovoce a rostlin. Ukázka pěstování a zpra-
cování kávy, kakaa, následuje ochutnávka. 
Ukázka balení doutníků a zpracování cuk-
rové třtiny. Motýlí farma a poté již koupání 
na divoké pláži Macao.

  Tento výlet vás zavede zpátky 
do historie a provede vás 
prvními památkami Nového 
světa!

Návštěva hlavního města je zážitkem 
pro milovníky památek a historie. První 
zastávkou je Faro de Colón – maják  
K. Kolumba postavený u příležitosti 
500. výročí objevení Ameriky. Následuje 

prezidentský palác přezdívaný „růžový 
Bílý dům“. Před procházkou historickou 
částí vás posilní bohatý oběd v místní 
restauraci. Pak už přijdou na řadu 
samotné památky – Alcázar de Colón, 
Španělské náměstí, ulice Las Damas, 
Národní pantheon, Plaza de Colón a první 
katedrála v Novém světě – Catedral  
Primada de America.

  Jeden z životních zážitků vás 
čeká přímo v Punta Caně!

Půldenní výlet nedaleko vašeho hotelu, 
který splní vaše očekávání a možná i sen 
některých z vás! 
Samotné plavání probíhá ve skupinkách 

8 lidí v ohrazených prostorách, kde si 
pod vedením instruktora zaplavete nejen 
s delfínem či lachtanem, ale také se 
žraloky a rejnoky. Nemusíte se bát, že 
byste přišli o zvěčnění vašeho zážitku,  
profesionální fotograf vás i celou rodinu 
během koupání vyfotografuje.

Dolphin Island od 155 USD

Santo Domingo od 84 USD

Country Express od 59 USD

Ostrov Saona od 94 USD
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

New York a Dominikánská republika
USA A DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

CENA OD: 51 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, 
ubytování v hotelu na Manhattanu.
2.–3. DEN Pobyt v New Yorku. 
4. DEN Přelet do Dominikánské republiky, 
transfer do hotelu Be Live Collection Canoa cccc.
5.–10. DEN Be Live Collection Canoa cccc 
s možností fakultativně zakoupit výlet:

Ostrov Saona
Výlet na ostrov Saona v Karibiku, kde poznáte ty 
nejkrásnější pláže a průzračné tyrkysové moře! 
Plavba katamaránem na ostrov podél východního 
národního parku, volno na ostrově, oběd formou bufetu 
na pláži, odpoledne přesun rychločluny do laguny, 
kde nebude chybět koupání s mořskými hvězdicemi, 
které si můžete vyfotografovat, a následně cesta zpět 
stejnými rychločluny! Nápoje a oběd v ceně výletu.

11. DEN Pobyt v hotelu, transfer na letiště k odletu. 
Odlet z Dominikánské republiky ve večerních hodinách.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Paříž –  
New York – Punta Cana – Paříž – Praha, letištní 
taxy a další poplatky, 3 noci v hotelu ccc 
na Manhattanu v New Yorku, 7 nocí v hotelu Be 
Live Collection Canoa cccc v Dominikánské 
republice, 7× program all inclusive, česky mluvícího 
průvodce v Dominikánské republice, transfery 
letiště – hotel – letiště v Dominikánské republice
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
transfery, průvodcovský servis a stravování 
v New Yorku, poplatek za elektronické vydání 
povolení k vycestování do USA –ESTA – 14 USD/
osoba (k návštěvě USA je nutný biometrický pas 
a autorizace ESTA nebo platný pas s vízem)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Poznávání a nakupování v New Yorku

  Krásné pláže Dominikánské 
republiky

  Překrásný ostrov Isla Saona 
v Karibském moři

RELAX A POZNÁNÍ New York

Dominikánská republika

celoročně (na vyžádání) od 51 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.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. 360–361

Plavba po Malých Antilách a pobyt v Dominikánské Republice
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA A KARIBIK

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

mořem. Jsou tu i výborné podmínky pro jachting, 
šnorchlování nebo potápění, okolní vody totiž ukrývají 
desítky vraků lodí. V nabídce výletů ale najdete 
i výlety po ostrově nebo vyhlídkový let vrtulníkem.
6. DEN Martinik, Antily – Během pobytu na Martiniku 
můžete obdivovat pláže s jemným pískem, bujnou 
tropickou vegetaci, banánové plantáže či rozlehlá 
pole s cukrovou třtinou a pestrobarevný podmořský 
svět. Příjemnou atmosféru dotváří zdejší obyvatelé či 
oblíbená ochutnávka místního rumu z cukrové třtiny.
7. DEN Guadeloupe, Antily – Pokud se nepotápíte, tak 
byste si měli v Karibiku alespoň jednou zajít zašnorchlovat. 
Kromě hejn barevných rybiček tu můžete vidět také 
želvy. Najdete tu pláže s jemným pískem a hory zarostlé 
hustým pralesem, kde občas vykukuje i činná sopka.
8. DEN Svatý Martin, Antily – Tento hojně 
navštěvovaný ostrov nabízí koupání na velmi hezkých 
plážích s blankytně modrým mořem, slavnou pláž Marigot 
a levné nákupy. V nabídce lodní kanceláře jsou plavby 
katamaránem, šnorchlování či výlety po ostrově. 

9. DEN Vylodění v přístavu La Romana 
a transfer do hotelu v Punta Cana.
10. DEN Ubytování v cccc hotelu v Punta Cana.
11. DEN Ubytování v cccc hotelu v Punta Cana.
12. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.

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

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

 Karibské ostrovy

 Luxusní loď Costa Pacifica

 Bohatý animační a večerní program

 Velký výběr barů a restaurací

 Pobyt v Dominikánské republice

PLAVBA

od prosince do dubna 2019 (na vyžádání) od 48 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

La Romana
Antigua

Sv. Martin

Guadeloupe
St. Kryštof

Martinik

La Catalina
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

CENA OD: 48 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Pobytové oblasti  Pláž  Obchodní středisko  Golf
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Bayahibe se nachází na jihovýchodě ostrova. Písečné pláže jsou obklopeny Karibským mořem 
a tropickou vegetací, která zajišťuje klidnou dovolenou všem návštěvníkům této oblasti.

1   Hotel Dreams La Romana Resort & Spa ccccc  str. 108
2   Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach cccd  str. 112
3   Hotel Viva Wyndham Dominicus Palace cccc  str. 111
4   Hotel Iberostar Hacienda Dominicus ccccc  str. 102
5   Hotel Catalonia Gran Dominicus cccc  str. 106
6   Hotel Catalonia Royal La Romana ccccc  str. 104
7   Hotel Be Live Collection Canoa cccc  str. 110
8   Hotel Dreams Dominicus La Romana ccccc  str. 105

Doba transferu z letiště do hotelu cca 60 minut

1

Bayahibe

Klidné letovisko La Romana leží asi hodinu jízdy od hlavního města Santo Domingo. 
V okolí najdete 18jamková golfová hřiště. Ještě blíže k Santu Domingu, necelou půl-
hodinu jízdy, leží zátoka Boca Chica. Původně rybářská vesnička vyrostla do rušného 
střediska nabízejícího mnoho nákupních a zábavních možností.

1   Hotel Grand Bahia Principe La Romana ccccc   str. 115 
2   Hotel Luxury Bahia Principe Bouganville ccccc  str. 114
3   Hotel Be Live Experience Hamaca cccc  str. 116 Doba transferu z letiště do hotelu cca 90 minut

1

La Romana

2

Uvero Alto tvoří nejsevernější a zároveň nejklidnější část oblíbené rekreační oblasti Punta 
Cana. Nabízí nejmodernější hotely umístěné uprostřed tropické vegetace.

1   Hotel Excellence El Carmen ccccc  str. 100
2   Hotel Breathless Punta Cana ccccc str. 98
3   Hotel Chic Punta Cana by Royalton ccccc  str. 99

Doba transferu z letiště do hotelu cca 60 minut

1
Uvero Alto

3

2

Dlouhé písečné pláže obklopené palmami a luxusními resorty, které uspokojí přání i těch nejná-
ročnějších návštěvníků. Široká nabídka sportovních (golf, jachting) i společenských aktivit dělá 
z této oblasti jedno z nejnavštěvovanějších center na ostrově.

1   Hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ccccc  str. 62
2   Hotel RIU Republica ccccc  str. 84
3   Hotel Occidental Caribe cccc  str. 91
4   Hotel Grand Memories Punta Cana cccc  str. 87
5   Hotel Royalton Punta Cana Resort & Casino ccccc  str. 64
6   Hotel Grand Bahia Principe Punta Cana ccccc  str. 78
7   Hotel Grand Bahia Principe Turquesa ccccc  str. 79
8   Hotel Grand Bahia Principe Aquamarine ccccc  str. 77
9   Hotel Fantasia Bahia Principe Punta Cana ccccc  str.76
q   Hotel Luxury Bahia Principe Ambar ccccc  str. 74
w   Hotel Luxury Bahia Principe Esmeralda ccccc  str. 75
e   Hotel Iberostar Punta Cana ccccc  str. 81
r   Hotel Iberostar Dominicana ccccc  str. 82
t   Hotel Iberostar Bavaro Suites ccccc  str. 80
y   Hotel Iberostar Grand Bavaro ccccc  str. 56
u   Hotel Tropical Princess cccc  str. 93
i   Hotel Paradisus Punta Cana Resort ccccc  str. 66
o   Hotel Occidental Punta Cana cccc str. 90
p   Hotel Grand Palladium Bavaro Resort & Spa ccccc  str. 86
a   Hotel Sunscape Bavaro Beach Punta Cana cccc  str. 92
s   Hotel Whala!bávaro ccc  str. 94
d   Hotel Now Larimar & Now Garden Punta Cana ccccc  str. 68
f   Hotel Secrets Royal Beach Punta Cana ccccc  str. 67

Doba transferu z letiště do hotelu cca 30–60 minut

Punta Cana

g   Hotel Paradisus Palma Real Resort ccccc  str. 54
h   Hotel The Reserve Paradisus Palma Real Resort ccccc str. 55
j   Hotel Lopesan Costa Bavaro ccccc str. 72
k   Hotel Barceló Bavaro Beach ccccc  str. 60
l   Hotel Barceló Bavaro Palace Deluxe & Club Family ccccc  str. 58
;   Hotel Dreams Palm Beach ccccc  str. 73
z   Hotel Catalonia Bávaro Beach & Golf Resort ccccc  str. 70
x   Hotel Catalonia Royal Bavaro ccccc  str. 85
c  Hotel Be Live Collection Punta Cana ccccd  str. 88
v   Hotel Now Onyx Punta Cana ccccc  str. 96

~
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Punta Cana
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Paradisus Palma Real Resort ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO 4,5TripAdvisor

11 996 hodnotících

POLOHA Jeden z nejlepších hotelů Dominikánské 
republiky se nachází v oblasti Punta Cana. 
V resortu je separátní část The Reserve, která 
nabízí ty nejluxusnější typy pokojů a VIP služby.
VYBAVENÍ Recepce, 6 restaurací (z toho 4 à la carte), 
1 restaurace pouze pro část The Reserve, 1 restaurace 
pouze pro část Royal, 8 barů, 3 bazény (1 pro část 
Royal a 1 pro část Family), 6 jacuzzi, směnárna, butiky, 
minimarket, vinárna, kasino a konferenční místnost.
PLÁŽ Rozlehlý resort leží přímo 
u nádherné písečné pláže Bavaro.
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, obývací část, plazmová TV/sat., 
DVD přehrávač, telefon, WiFi za poplatek, CD přehrávač, 
kávovar, minibar, trezor a balkon nebo terasa.  
JSLU: viz JS, oddělená místnost. SU: viz JS, 
v části The Reserve, obývací pokoj s jídelnou 
oddělený od ložnice. JSLOV: viz JS, nové moderně 
zařízené, v části The Reserve, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 5 tenisových kurtů, 
stolní tenis, vodní sporty (windsurfing, katamarán, 
kajaky), vodní pólo, fitness, aerobik, jóga, taiči, 
pilates, golf, volejbal. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty na pláži, jízda na koni.
ZVLÁŠTNOSTI Za příplatek lze zajistit služby 
Royal Service a pro rodiny s dětmi služby Family 
Concierge. Popis služeb u prodejních asistentů.
ZÁBAVA Animační a zábavné programy. Lekce 
přípravy sushi, květinového aranžmá, malování, 
tance, přípravy koktejlů a ochutnávky vína.
PRO DĚTI Dětský bazén, prostorný dětský klub  
Kids zone (1–12 let). Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

   Nealkoholické a alkoholické nápoje místních 
a originálních značek

  Denně doplňovaný minibar (nealko, voda a pivo)

  Pokojový servis 24 hodin denně

  Půjčovna kol, tenis (osvětlení za poplatek), stolní 
tenis, nemotorizované vodní sporty, fitness 

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

WELLNESS & SPA
  Yhi Spa

  Za poplatek: masáže, terapie, jacuzzi,  
sauna, salon krásy, kadeřnictví

SUITE  ..............................................................  SU 

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

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

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

JUNIOR SUITE  ................................... JSLU | JSLOV 

HHH | HHII | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročnou klientelu

  Kvalitní program all inclusive v ceně

  Vhodné také pro rodiny s dětmi

  Golfové hřiště v resortu

  Luxusní suite v části The Reserve

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.paradisuspalmareal.com

Reserve Paradisus Paradisus
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel The Reserve Paradisus Palma Real Resort ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO 4,5TripAdvisor

7 926 hodnotících

SEPARÁTNÍ ČÁST HOTELU PARADISUS 
PALMA REAL RESORT CCCCC
•  Suite v části The Reserve jsou prostorné, mají 

obývací pokoj s jídelnou oddělený od ložnice 
a jacuzzi na terase nebo na balkoně; na vyžádání 
master suite, suite pro rodiny s dětmi a další 

•   Nové moderní pokoje luxury junior suite 
s výhledem na moře 

KLIENTI ČÁSTI THE RESERVE MOHOU VYUŽÍVAT 
VŠECHNY SLUŽBY CELÉHO HOTELU PARADISUS 
PALMA REAL RESORT CCCCC A NAVÍC MAJÍ: 
•  Separátní VIP check-in lounge
•  Privátní část pláže s kompletním servisem
•  Samostatný bazén a dětský bazén
•  3 à la carte restaurace Aqua (středozemní), Mizu 

(Teppayaki show) a Gabi Club (chill-out club)
•   Snack gril
•    Rozlehlý dětský klub Kids zone (1–12 let)
•    Internet na pokoji zdarma
•  3 bary

THE RESERVE PARADISUS PALMA REAL RESORT

JUNIOR SUITE LUXURY S VÝHLEDEM NA MOŘE V ČÁSTI THE RESERVE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Iberostar Grand Bavaro ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

POLOHA Luxusní hotel leží v části Punta 
Cana na východě Dominikánské republiky.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 260 suite,  
3 bazény, 2 jacuzzi, bufetová restaurace,  
4 à la carte restaurace (gurmánská, japonská,  
italská, francouzská), 5 barů, butiky, konferenční 
místnosti. Klienti mohou využívat služby sousedních 
hotelů komplexu Iberostar Bavaro ccccc,  
Punta Cana ccccc a Dominicana ccccc.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ SU: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, kávovar, plazmová TV/sat., 
DVD, iPod dock, minibar, telefon, trezor, 
balkon nebo terasa, jacuzzi.
SUSV: viz SU, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf - golfové hřiště v resortu.
ZVLÁŠTNOSTI Služby komorníka.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, živá hudba, diskotéka, kasino.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří ve všech à la carte restauracích

  Lehký snack během dne

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

  Pokojový servis, služby komorníka

  Minibar (voda, pivo, nealkoholické nápoje, 
miniláhve prémiových likérů)

  Jóga, taiči, spinning, fitness, katamarán, 
windsurfing (1 hod./den), kajaky, šnorchlování, 
lekce potápění v bazénu, plážový volejbal, šipky, 
tenis 

  Možnost stravování v hotelech komplexu 
Iberostar (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Nádherné spa centrum s výhledem na moře

  Za poplatek: masáže, terapie, turecké lázně 
hammam

SUITE  ....................................................  SU | SUSV 

HH | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejlepších hotelů v letovisku 
Punta Cana

 All inclusive v ceně

 Spa centrum s výhledem na moře

  Doporučujeme nejnáročnějším

  Pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

5,0TripAdvisor
10 821 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Luxusní hotel je součástí komplexu 
hotelů Barceló Palace Deluxe ccccc a Barceló 
Bavaro Beach ccccc. Klienti části Palace Deluxe 
mohou za poplatek využívat služby části Bavaro 
Beach, která je pouze pro dospělé osoby.
VYBAVENÍ Recepce, 9 restaurací, 8 barů, 
4 bazény, WiFi za poplatek, butiky, obchody se 
suvenýry, velký konferenční komplex, kostel.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Bavaro je přímo u hotelu.
POKOJ DRS: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, minibar, plazmová TV/sat.,  
trezor, kávovar, přípojka pro iPod, WiFi za poplatek, 
poloha u golfového hřiště. JS: viz DRS, 
v části blíž k pláži. JSOPL: viz JS, v první 
řadě u pláže, Club Premium De Luxe.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 
inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty, jízda 
na koni, škola windsurfingu, vodní lyže, katamarán, jízda 
lodí s průhledným dnem, potápění, rybaření, golf – 
18jamkové golfové hřiště se nachází přímo v resortu.
ZVLÁŠTNOSTI Celým areálem projíždí  
hotelový vláček.
ZÁBAVA Kasino, diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, vodní park, tobogan, 
dětská animace v průběhu dne i večera.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi pro klienty Clubu Premium 
De Luxe. Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Barceló Bavaro Palace Deluxe ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Stravování v 9 restauracích – 2 bufetové,  
7 à la carte (italská, japonská, francouzská, 
s mořskými plody, mexická, španělská, steaková); 
francouzská a japonská restaurace za poplatek 
(pro klienty Club Premium De Luxe bez poplatku)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje v 8 barech 
(24 hodin denně) 

  Šlapadla, kajaky, vybavení na šnorchlování, 
windsurfing, 4 tenisové kurty, badminton, 
aerobik, volejbal, basketbal, fitness, fotbal, vodní 
pólo, baseball, plážový volejbal, biliár, minigolf

  1× green fee denně (1. 5. – 31. 10.), 
1× green fee za 2 dny pobytu (1. 11. – 30. 4.) – 
povinný poplatek za golfový vozík na místě

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, procedury,  
sauna a jacuzzi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

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

JUNIOR SUITE  ......................................  JS | JSOPL 

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

RODINNÝ POKOJ*  ............................................ FR 

HHHHII | HHHHI | HHHH | HHHIII | 
HHHII | HHHI | HHH | HHIIii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

* V části Barceló Bavaro Palace 
Deluxe & Club Family ccccc

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program all inclusive v ceně

  Golfové hřiště v resortu

  Vhodné i pro rodinnou dovolenou

  Široká sportovní nabídka

  Green fee zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.barcelo.com

DeluxeClub Family

4,0TripAdvisor
152 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. 360–361

Hotel Barceló Bavaro Palace Deluxe & Club Family ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

•  Privátní check-in a check-out
•   Láhev rumu po příjezdu na pokoji
•   WiFi zdarma
•  Vstup do Club Premium lounge
•  1× denně green fee (rezervace pouze na místě, 

povinný poplatek za golfový vozík)
•   Prioritní rezervace do à la carte restaurací
•   VIP lounge na recepci
•   Francouzská restaurace bez poplatku
•  Vstup do U-SPA hydrotherapy (nad 16 let)
•   Vstup do vodního parku Pirate’s Island

CLUB PREMIUM DE LUXE

SPECIÁLNÍ ČÁST PRO RODINY S DĚTMI V HOTELU 
BARCELÓ BAVARO PALACE DELUXE CCCCC
•  Rodinné pokoje (FR) mají 2 ložnice, klimatizaci, 

ventilátor, 2 koupelny/WC (vysoušeč vlasů),  
minibar, mikrovlnnou troubu, plazmovou TV/sat., 
trezor, kávovar, přípojku pro iPod, WiFi za poplatek; 
poloha u golfového hřiště

•  Na vyžádání možno knihovat rodinné 
junior suite s polohou blíž k pláži

KLIENTI ČÁSTI CLUB FAMILY MOHOU VYUŽÍVAT 
VŠECHNY SLUŽBY CELÉHO HOTELU BARCELÓ 
BAVARO PALACE DELUXE CCCCC A NAVÍC MAJÍ: 
•  20% slevu na hlídání dětí
•   Plážový set pro děti
•   1× vstup zdarma do vodního parku Pirate’s Island

CLUB FAMILY

JUNIOR SUITE DE LUXE NA PLÁŽI

4,5TripAdvisor
8 879 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. 360–361

POLOHA Hotel je součástí komplexu Barceló  
Bavaro Beach Resort, který se skládá z hotelů  
Barceló Bavaro Beach ccccc a Barceló Palace 
Deluxe ccccc. Klienti mají přístup do obou hotelů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace 
(z toho 2 à la carte – středozemní a francouzská), 
2 bary, bazén, butiky, směnárna, internet 
za poplatek. Dále 6 restaurací v Barceló 
Bavaro Palace Deluxe ccccc.
PLÁŽ Krásná písečná pláž s bílým pískem 
je přímo u hotelu.
POKOJ DRS: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, plazmová TV/sat., kávovar,  
trezor, minibar a balkon nebo terasa. DRSVS: viz DRS, 
výhled na moře. DROPS: viz DRSVS, služby Club Premium.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, aerobik, 
spinning, tenis, fotbal, volejbal, basketbal, vodní pólo, 
plážový volejbal, 18jamkový minigolf (10.00–18.00 hod.), 
nemotorizované vodní sporty (kajaky, šlapadla, 
vybavení na šnorchlování, windsurfing, katamarán). 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, golf – 
18jamkové golfové hřiště se nachází přímo v resortu.
ZÁBAVA Kasino, diskotéka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích  
pro klienty se službami Club Premium. 
Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Barceló Bavaro Beach ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........  DRS | DRSVS | DROPS 

HHHh | HHH | HH | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročné

  Vhodné pro novomanžele

  Pouze pro dospělé osoby

  All inclusive v ceně

  Možnost služeb Club Premium

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.barcelo.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Stravování v à la carte restauracích v resortu 
(italská, japonská, s mořskými plody, mexická, 
španělská, steaková); francouzská a japonská 
restaurace za poplatek; nutná rezervace

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
i zahraniční výroby

  Nápoje v diskobaru (23.00–03.00 hod.)

  1× green fee denně (1. 5. – 31. 10.), 
1× green fee za 2 dny pobytu (1. 11. – 30. 4.) – 
povinný poplatek za golfový vozík

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, jacuzzi a sauna

•  Privátní check-in a check-out
•   Francouzská restaurace bez poplatku (nutná rezervace)
•   Pokoje s nejlepší polohou a výhledem na moře 
•   Láhev rumu Imperial na pokoji
•   Plážové osušky na pokoji
•   Upřednostnění při rezervacích do à la carte restaurací
•   Premium lounge s přístupem k PC 

a internetu, originální alkohol, kontinentální 
snídaně, snacky, stolní hry, knihy, tisk

•  Sleva 10 % na služby ve spa
•  VIP lounge v diskoklubu
•  Vstup do vodního parku Pirate’s 

Island Water Park v resortu
•  1× denně green fee (rezervace pouze na místě, 

povinný poplatek za golfový vozík)

CLUB PREMIUM

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
8 879 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. 360–361

POLOHA Luxusní a jedinečný resort se díky 
propracovaným detailům a konceptu značky Hard 
Rock hned na první pohled liší od ostatních hotelů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 13 venkovních 
bazénů směrem k oceánu (z toho 3 s výhledem 
na lagunu a 3 dětské), 15 barů, bar u bazénu 
a 9 restaurací (italská, mexická, japonská, mezinárodní, 
americká, karibská, s mořskými plody, brazilská, steak 
house), obchodní pasáž, kasino, konferenční místnost, 
taneční sál, bankomat, směnárna, salon krásy.
PLÁŽ Hotel leží u dlouhé písečné pláže Bavaro.
POKOJ SUHRC: koupelna/WC (vířivka, vysoušeč 
vlasů), klimatizace, plazmová TV/sat., telefon,  
kávovar, minibar, trezor a balkon.  SUCAD: viz SU, 
pouze pro dospělé osoby a zahrnují služby 
Diamond. Na vyžádání rodinné suite.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované sporty a golf.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel poskytuje resort kredit  
až do výše 1 500 USD/pokoj (podrobné informace 
u prodejních asistentů). Hotel příležitostně 
pořádá koncerty rockových hvězd.
ZÁBAVA Denní animační a večerní programy, 
kasino, diskotéka. Živá hudba v Moon Lounge.
PRO DĚTI 3 dětské bazény, skluzavky, 
dětský klub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
i originálních značek 

  Pokojový servis 24 hodin denně

  WiFi

   Internet v business centru (30 minut/pokoj/pobyt)

  Fitness, aerobik, pilates, zumba, taebo, spinning, 
minigolf, plážový volejbal, půjčovna kol, stolní 
tenis, lezecká stěna, tenis, plážový fotbal

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: široká škála masáží, terapií 
a procedur, salon krásy

SUITE  ......................................................... SUHRC 

HHHH | HHhi | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

SUITE  ......................................................... SUCAD 

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Netradiční moderní hotel 
s konceptem značky Hard Rock

  Program all inclusive v ceně

  Dětské skluzavky v resortu

  Rozlehlé spa centrum 

  Rodinné pokoje až pro 4 děti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hardrockhotelpuntacana.com

•  Poloha pokojů blíž k pláži s postranním 
výhledem na moře

•  Espresso na pokoji
•   CD a DVD přehrávač
•  Originální značky likérů v minibaru
•  Plážová taška
•  Privátní check-in/check-out

SLUŽBY DIAMOND
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
27 799 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. 360–361

POLOHA Resort leží ve známé oblasti Punta 
Cana. Součástí resortu je hotel Memories Splash 
Punta Cana cccc. Klienti hotelu Royalton 
Punta Cana využívají služby obou hotelů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací 
(z toho 1 bufetová a 5 à la carte – mexická, 
středozemní, italská, španělská, japonská, steaková), 
9 barů (z toho 1 pro členy Diamond Club), kavárna, 
konferenční místnosti, jacuzzi, 3 bazény.
PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
POKOJ DRLU: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, kávovar, TV/sat., telefon, 
trezor, internet, minibar, balkon nebo terasa.
DRLDC: viz DRLU, služby Diamond Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění, golf.
ZVLÁŠTNOSTI Na vyžádání lze zajistit pokoje 
Diamond Club v části pouze pro dospělé osoby.
ZÁBAVA Denní zábava pro děti i dospělé, kasino.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (2–12 let), 
junior klub (13–17 let), vodní park Splash Park se 
skluzavkami a tobogany, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Royalton Punta Cana Resort & Casino ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

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

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby

  Snacky po celých 24 hodin

   WiFi

  Nemotorizované vodní sporty (šnorchlování, 
kajaky, úvodní lekce potápění v bazénu), vodní 
park, minigolf, plážový volejbal, stolní tenis, 
tenisové kurty, aerobik, fitness

  Minibar (pravidelně doplňován)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: salon krásy, manikúra, pedikúra, 
sauna, jacuzzi a masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRLU | DRLDC 

HHHH | HHhi | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní moderní ubytování

  All inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

   Vodní park v resortu

   Služby Diamond Club

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royaltonresorts.com

•  Vstup do Diamond Club lounge
•  Privátní check-in a check-out
•   Služby komorníka
•  Separátní část pláže
•  Prémiové značky alkoholických nápojů v lounge
•  Kontinentální snídaně v lounge 
•   Snacky a dezerty v lounge
•  Sleva na služby ve spa centru
•  Minibar doplňován denně
•  Lépe umístěné pokoje

DIAMOND CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
10 982 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Rozlehlý hotelový komplex je umístěn 
na pláži Bavaro v oblasti Punta Cana. Malé obchodní 
centrum se nachází cca 10 minut od hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, konferenční 
místnost, 9 restaurací (z toho restaurace Gabi pouze 
pro část The Reserve a restaurace Gabi Beach a La 
Palapa pro část Royal Service), 5 bazénů (2 dětské, 
1 v části The Reserve a 1 pro klienty Royal Service), 
8 barů (1 pouze pro The Reserve), terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky, minimarket, služba lékaře. 
Jednotlivými částmi komplexu projíždí minivláček.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u jedné 
z nejhezčích pláží Bavaro. Klienti ubytovaní 
v části The Reserve mají privátní část pláže.
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, obývací část, ventilátor, telefon, TV/sat., 
kávovar, minibar, trezor a terasa nebo balkon. 
JSLU: viz JS, po renovaci. Na vyžádání pokoje se 
službami Royal Service (pouze pro dospělé osoby), 
pro rodiny s dětmi, suite s oddělenou ložnicí nebo 
v luxusní části The Reserve. Seznam služeb Royal 
Service na vyžádání u prodejních asistentů.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: kurzy potápění, jízda 
na koni, motorizované vodní sporty, golf – 18jamkové 
golfové hřiště je vzdáleno cca 15 minut jízdy.
ZÁBAVA V hotelu probíhá bohatý animační program, 
lekce vaření, přípravy sushi, malování, fotografie, 
masáží, tanga, salsy a ochutnávky vín. Kasino.
PRO DĚTI Dětské bazény, miniklub (1–12 let),  
program pro děti, dětské hřiště, dětské židle 
a postýlky, na vyžádání hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby  
a na pokojích, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Paradisus Punta Cana Resort ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
(některé originální značky)

  Možnost večeří v 8 restauracích à la carte 
(francouzská, mexická, italská, čínská, španělská, 
steaková, japonská a brazilská kuchyně, rybí gril 
bar, restaurace s plody moře); Passion restaurace 
za poplatek; Gabi Beach a La Palapa pouze pro 
Royal Service a The Reserve

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

  Půjčovna kol

  Neomezené green fee v Cocotal Golf Club 
(rezervace předem není možná)

  Minibar doplňován denně nealkoholickými nápoji 
a pivem

WELLNESS & SPA
  Kompletně zařízené wellness centrum Yhi Spa

  Za poplatek: terapie, masáže, sauny, jacuzzi, 
salon krásy a kadeřnictví

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSLU 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročné

  All inclusive v ceně

  Možnost ubytování ve vilách

  Green fee zdarma

  Kvalitní servis pro rodiny Family 
Concierge

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.paradisus-puntacana.com

JUNIOR SUITE LUXURY

4,5TripAdvisor
14 374 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. 360–361

POLOHA Hotel leží v oblasti Punta Cana 
v části Bavaro. Klienti mohou využívat služeb 
vedlejšího hotelu Now Larimar ccccc.
VYBAVENÍ 5 restaurací (z toho 4 à la carte – 
italská, gril, sushi), dalších 7 restaurací v hotelu Now 
Larimar ccccc (z toho 2 bufetové a 4 à la carte – 
italská, francouzská, asijská, gril), 6 barů, 
11 barů v hotelu Now Larimar ccccc, bazén, jacuzzi, 
konferenční místnosti, butiky, bankomat v nákupní zóně.
PLÁŽ Písečná pláž Bavaro přímo u hotelu.
POKOJ JSTRV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, kávovar, LCD TV/sat., telefon, 
trezor, minibar (denně doplňován nealkoholickými nápoji, 
vodou a pivem), balkon nebo terasa s jacuzzi. 
JSPSV: viz JSTRV, strana k moři. JSPTV: viz JSTRV, 
služby Preferred Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenisové 
kurty, basketbal, aerobik, aquaaerobik, lekce tance, 
lekce španělštiny, vybavení na šnorchlování, úvodní 
lekce potápění v bazénu, windsurfing, kajaky. 
Za poplatek: motorizované sporty, jízda na koni, 
rybaření, bowling, golf – 18jamkové golfové hřiště 
Catalonia Caribe Golf Club a 9jamkové Catalonia 
Cabeza de Toro jsou vzdáleny 20 minut jízdy.
ZVLÁŠTNOSTI Klienti mohou využívat služby 
vedlejšího hotelu Now Larimar Punta Cana ccccc.
ZÁBAVA Zábavné denní a večerní programy, 
dominikánské večery, kasino za poplatek. Kino na pláži.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, MC.

Hotel Secrets Royal Beach Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Stravování v à la carte restauracích

  Stravování v hotelu Now Larimar ccccc
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých zahraničních značek ve všech barech 
a v hotelu Now Larimar ccccc 

  Minibar (doplňován denně nealkoholickými 
nápoji, vodou a pivem)

WELLNESS & SPA
  World Class Spa

  Za poplatek: široký výběr masáží, terapií,  
salon krásy

JUNIOR SUITE  .....................  JSTRV | JSPSV | JSPTV 

HHH | Hh | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší resort pouze pro dospělé

  Pokoje s jacuzzi na terase

  Možnost využití služeb vedlejšího 
hotelu Now Larimar ccccc

  Program Unlimited Luxury® v ceně

  V blízkosti golfového hřiště

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.secretsresorts.com

•  Soukromý check-in, check-out
•    Lounge, přístup na iPad
•  Kontinentální snídaně, odpolední 

snack, dezerty a likéry v lounge
•  Gril na pláži na snídaně a obědy
•  WiFi na pokoji zdarma
•  Upgrade v minibaru
•  Privátní bazén

PREFERRED CLUB

4,5TripAdvisor
10 718 hodnotících

18+



68

D
O

M
IN

IK
Á

N
S

K
Á

 R
EP

U
B

LI
K

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Resort skládající se ze 2 hotelů 
se nachází v letovisku Punta Cana.
VYBAVENÍ Část Now Garden leží v zadní části 
resortu, část Now Larimar Punta Cana blíže k pláži. 
Část Garden: bufetová restaurace, gril restaurace, 
2 à la carte restaurace, 3 bary, lounge a bazén. Část 
Larimar Punta Cana: recepce, bufetová restaurace, 
gril restaurace, 5 à la carte restaurací, kavárna 
a 7 barů. Dále jsou k dispozici 3 bazény, 2 jacuzzi, 
bankomat a konferenční místnosti. Klienti mohou 
navzájem využívat služeb obou částí resortu.
PLÁŽ Oblíbená písečná pláž přímo u resortu.
POKOJ DRP: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilator, telefon, minibar, plazmová  
TV/sat., kávovar, trezor, balkon nebo terasa  
s výhledem do zahrady, dál od pláže v části 
Garden. DRGVX: viz DRP, výhodnější poloha, 
výhled do zahrady. DRTVD: viz DRGVX, v části 
Larimar. DRPSD: viz DRTVD, strana k moři. 
DRPRD: viz DRTVD, služby Preferred Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
Unlimited Luxury®. Za poplatek: vodní motorizované 
sporty, bowling, jízda na koni, rybaření, golf – 
18jamkové golfové hřiště Catalonia Caribe Golf Club 
a 9jamkové Catalonia Cabeza de Toro jsou vzdáleny 
20 minut od hotelu.
ZÁBAVA Denní i večerní zábavné programy,  
tematické večery, kasíno.
PRO DĚTI Pestrý program pro děti 
v dětském klubu (3–12 let) a pro juniory 
(13–17 let). Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Now Larimar & Now Garden Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Stravování v à la carte restauracích (francouzská 
restaurace pouze pro dospělé osoby)

  Nealkoholické nápoje, ovocné džusy, alkoholické 
nápoje místní výroby a některých originálních 
značek (24 hodin denně)

  Minibar (denně doplňován nealkoholickými 
nápoji, vodou a pivem)

  Fitness, tenis, basketbal, trampolína, plážový 
volejbal, aerobik, aquaaerobik, nemotorizované 
vodní sporty – šnorchlování, úvodní lekce 
potápění v bazénu, windsurfing, kajaky

  Lekce tance, lekce španělštiny

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, zábaly, terapie, 
kadeřnický salon, manikúra

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............................. DRP | DRGVX 

Hhi | Hh | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............  DRTVD | DRPSD | DRPRD 

HHhi | HHH | Hhii | Hhi | Hh | 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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program Unlimited Luxury® v ceně 
24 hodin denně

  Oblíbený hotel pro mladé

  Vhodné také pro rodiny s dětmi

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Velmi dobrý klub pro děti a juniory

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.nowresorts.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. 360–361

•  Soukromý check-in a check-out
•    Lounge s přístupem k PC
•   Privátní restaurace a bar
•    Kontinentální snídaně, odpolední 

snack, dezerty a likéry v lounge
•   Denní tisk na pokoji (na vyžádání)
•    Služby komorníka
•   Jacuzzi na balkoně
•   2 bazény
•   Upgrade minibaru

PREFERRED CLUB

4,5TripAdvisor
1 320 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. 360–361

POLOHA Hotel ve svěží zahradě leží v oblasti 
Punta Cana na východě Dominikánské republiky.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bazén, jacuzzi, 
2 bufetové restaurace, 4 à la carte restaurace 
(karibská, steaková, japonská, italská), restaurace 
Tapas & Lounge (pouze pro klienty části Privileged), 
6 barů, snack bar, pizzeria, palačinkárna, kavárna, 
butiky, konferenční místnosti, bankomat, směnárna.
PLÁŽ Písečná pláž Bavaro se nachází přímo u resortu.
POKOJ JS: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon, trezor, kávovar, 
minibar, balkon nebo terasa s houpací sítí. 
JSPRI: viz JS, župan, žehlička, CD/DVD přehrávač, 
denně doplňovaný minibar a služby Privileged. 
JSPRL: viz JSPRI, modernější a prostornější 
koupelna (dvojitý sprchový kout, 2 umyvadla).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
nemotorizované sporty (tenis, stolní tenis, vodní pólo, 
volejbal, basketbal, šipky, úvodní lekce potápění v bazénu, 
vybavení na šnorchlování, kánoe, kajaky, katamarán). 
Za poplatek: golf (18jamkové hřiště Catalonia Caribe 
Golf Club je vzdáleno 3 minuty od hotelu), potápění.
ZÁBAVA Diskotéka, kasino, zábavné 
programy v průběhu dne i večera.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (4–12 let), 
minidisko, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Catalonia Bávaro Beach & Golf Resort ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Možnost stravování ve všech à la carte restauracích 
1× za týden (restaurace Tapas & Lounge pouze  
pro klienty se službamiPrivileged)

  Uvítací koktejl
  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých zahraničních značek

  Snack bar (do 02.00 hod.), palačinkárna, pizza 
  Diskotéka (místní nápoje v ceně)
  Minibar (doplněn po příjezdu)
  Green fee zdarma (1× denně,  
povinný golfový vozík za poplatek)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, saunu,  
turecké lázně, jacuzzi, salon krásy

JUNIOR SUITE  ...........................  JS | JSPRI | JSPRL 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  All inclusive v ceně

  Golfové hřiště v blízkosti resortu

  Přímo na písečné pláži

  1× denně green fee zdarma

  Služby Privileged Club

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteles-catalonia.com

•  Privátní lounge
•  Soukromý check-in
•  10% sleva na služby ve spa centru
•  Prioritní rezervace do 5 à la carte restaurací za týden
•  Plážové osušky na pokoji po příjezdu
•  20% sleva na romantické večeře na pláži
•   Early check-in a late check-out do 15.00 hod. 

(v závislosti na obsazenosti hotelu)
•   Separátní část v bufetových restauracích 

Gran Caribe a La Palapa (oběd a oběd)
•   Pure Bar včetně prémiových značek 

brandy a restaurace Tapas & Lounge 
pouze pro klienty Privileged 

•   Separátní část pláže s bali beds
•  Pokoje blíže k pláži

PRIVILEGED CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
11 551 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. 360–361

POLOHA Nově postavený moderní hotel leží 
v oblíbeném středisku Punta Cana. Otevření 
je plánováno na květen roku 2019. Letiště 
je vzdáleno 18 km, nemocnice 12 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bufetové 
restaurace, 6 à la carte restaurací (italská, asijská, 
steak, mexická, středomořská), 5 barů (1 pouze pro 
členy Unique klubu), infinity bazén o rozloze 2 900 m2, 
dětský bazén, obchodní arkáda, centrum vodních sportů, 
salon krásy, wellness, dětský klub, noční klub, lékárna.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ JSGV: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., minibar, telefon, balkon 
nebo terasa, 43 m2, výhled do zahrady. JSPV: viz 
JSGV, výhled na bazén. JSSV: viz JSGV, výhled 
na moře. JSSWP: viz JSGV, přímý vstup do bazénu.
STRAVOVÁNÍ Viz program Endless Luxury™.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, 
fitness, jóga, šipky, stolní tenis.
ZÁBAVA Animační a večerní programy, noční klub.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub, dětské 
hřiště, minidiskotéka, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v určených 
prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Lopesan Costa Bavaro ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ENDLESS LUXURY™
  Snídaně formou bufetu (07.30–10.30 hod.), 
oběd formou bufetu (13.00–15.30 hod) 
a večeře formou bufetu (18.00–21.30 hod.)

  Restaurace à la carte: italská, asijská, steak, 
mexická (06.00–21.30 hod.)

  Plážový bar (10.30–18.00 hod.)

  Bar u bazénu (10.30–18.00 hod.)

  Lobby bar (08.00–00.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé masážní procedury

JUNIOR SUITE  .............. JSGV | JSPV | JSSV | JSSWP 

HHhh | HHhi | 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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nový luxusní hotel vhodný i pro 
náročnější klienty

  Plánované otevření v květnu 2019

  Program Endless Luxury™ v ceně 

  Bazén o rozloze 2 900 m2

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

NOVINKA

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. 360–361

POLOHA Hotelový resort leží v nejznámější 
části Punta Cana.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací 
(z toho 5 à la carte – italská, asijská, mexická, 
francouzská a gril), snack gril, kavárna, 5 barů, 
bazén, minimarket, butik, směnárna, bankomat.
PLÁŽ Bílá písečná pláž Bavaro leží přímo u resortu.
POKOJ DRTVD: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, telefon, CD/DVD přehrávač, 
minibar, plazmová TV/sat., kávovar, trezor a balkon 
nebo terasa. DRPTD: viz DRTVD, služby Preferred 
Club. DRPCO: viz DRPTD, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
Unlimited Luxury®. Za poplatek: motorizované 
sporty, jízda na koni, potápění, golf – 18jamkové 
golfové hřiště je vzdáleno 15 minut jízdy.
ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné programy 
v průběhu dne i večera, promítání filmů na pláži. 
Jednou týdně tematické večery. Kasino.
PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let), klub pro 
juniory (13–17 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Dreams Palm Beach ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....  DRTVD | DRPTD | DRPCO 

HHhi | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program Unlimited Luxury® v ceně

  Vhodné také pro páry

  Kvalitní klub pro děti a juniory

  U krásné písečné pláže Bavaro

  V blízkosti golfové hřiště

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dreamsresorts.com

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Stravování ve všech à la carte restauracích 
(francouzská restaurace pouze pro dospělé 
osoby)

  Snack

  Minibar (denně doplňován nealkoholickými 
nápoji, vodou a pivem)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých originálních značek

  Fitness, stolní tenis, volejbal, šipky, tenis, aerobik, 
aquaaerobik, úvodní lekce potápění v bazénu, 
šnorchlování, windsurfing, kajaky

  Lekce tance, španělštiny

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: kadeřnictví, sauna, jacuzzi, 
masáže, terapie

•  2 privátní lounge
•  Služby komorníka
•  2 privátní bazény
•  Kontinentální snídaně v lounge, odpolední 

snack, dezerty a likéry v lounge
•  Internet na pokoji zdarma
•  Přístup k PC v lounge
•  Upgrade minibaru
•  Soukromá část pláže

PREFERRED CLUB

4,5TripAdvisor
11 281 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. 360–361

POLOHA Hotel leží v letovisku Punta Cana  
a je součástí komplexu Grand Bahia Principe Punta Cana 
& Bavaro, Esmeralda, Turquesa, Fantasia a Aquamarine.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bufetové 
restaurace, 2 à la carte restaurace, 8 barů a snack bar.  
Dále je k dispozici bazén, nákupní zóna Pueblo Principe, 
konferenční místnost a bankomat. Klienti mohou využívat 
služeb všech hotelů resortu kromě bufetových restaurací 
a kromě služeb Fantasia Bahia Principe Punta Cana. 
PLÁŽ Písečná pláž leží přímo u hotelu.
POKOJ JSSDL: koupelna/WC (vířivka, 
vysoušeč vlasů), klimatizace, ventilátor, telefon, 
TV/sat., kávovar, trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, 
basketbal, fotbal, volejbal, lekce tance, fitness, 
jacuzzi. Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, jízda na koni, 18jamkové golfové hřiště 
Golf Club Punta Blanca v blízkosti hotelu.
ZÁBAVA Zábavné animační 
programy během dne i večera.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Luxury Bahia Principe Ambar ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Uvítací koktejl

  Vstup do 3 à la carte restaurací  
(nutná rezervace) 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby, výběr originálních 
alkoholických nápojů

  Minibar na pokoji doplňován denně

  1 hodina denně zdarma – katamarán, lekce 
potápění v bazénu, kajaky, tenis, vybavení 
na šnorchlování

  Vstup na diskotéku včetně místních nápojů, 
nealkoholických nápojů a piva v části Pueblo 
Principe

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží, zábaly, terapie

JUNIOR SUITE  ............................................  JSSDL 

HHH | Hh | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé osoby

  Po renovaci

  Klienti mohou využívat služeb 
celého komplexu Bahia Principe

  Nákupní zóna v resortu

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com/en/

4,5TripAdvisor
10 945 hodnotících

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

POLOHA Hotel leží v letovisku Punta Cana a je 
součástí resortu Grand Bahia Principe Punta Cana.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 bufetové 
restaurace, 3 à la carte restaurace (italská, 
brazilská a orientální), 3 bary (z toho 1 u bazénu 
a 1 na pláži), velký bazén, nákupní zóna Pueblo 
Principe, konferenční místnost, internet za poplatek 
a bankomat. Klienti mohou využívat služeb hotelu 
Grand Bahia Principe Punta Cana & Bavaro ccccc.
PLÁŽ Písečná pláž leží přímo u hotelu.
POKOJ JSX: koupelna/WC (vířivka,  
vysoušeč vlasů), klimatizace, ventilátor, telefon, 
LCD TV/sat.,kávovar, trezor, balkon nebo terasa. 
Pokoje části Esmeralda leží blíž k pláži.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, jízda na koni, 18jamkové golfové hřiště 
Golf Club Punta Blanca v blízkosti hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel je opět určen i pro rodiny s dětmi.
ZÁBAVA Zábavné animační programy 
v průběhu dne i večera pro děti i dospělé.
PRO DĚTI Miniklub, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Luxury Bahia Principe Esmeralda ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

JUNIOR SUITE  ................................................  JSX 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velký výběr restaurací à la carte

  Pokoje blízko pláže

  All inclusive v ceně

  Možnost využívat služby celého 
komplexu hotelů Grand Bahia 
Principe Punta Cana & Bavaro

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Uvítací koktejl

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Vstup do všech à la carte restaurací (nutná 
rezervace) 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby, výběr originálních 
alkoholických nápojů

  Minibar na pokoji doplňován denně 
(nealkoholické nápoje, voda, alkoholické nápoje)

  1 hod. denně zdarma – katamarán, lekce 
potápění v bazénu, kajaky, tenis, kola, vybavení 
na šnorchlování

  Šipky, basketbal, fotbal, volejbal, lekce tance, 
fitness, jacuzzi, aerobik

  Vstup na diskotéku včetně místních nápojů, 
nealkoholických nápojů a piva v části Pueblo 
Principe

  Dalších 6 restaurací a 6 barů, které se nachází 
v sousedním resortu Grand Bahía Principe  
Punta Cana ccccc

  Plážové osušky na pokoji

WELLNESS & SPA
  Různé druhy masáží, zábaly, terapie

4,5TripAdvisor
7 471 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. 360–361

POLOHA Hotel leží v letovisku Punta Cana  
a je součástí komplexu Grand Bahia Principe Punta Cana 
& Bavaro, Esmeralda, Turquesa, Ambar a Aquamarine.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 
8 barů, 2 bary v části Bavaro, snack v části Bavaro, 
6 jacuzzi, bazén, nákupní promenáda Pueblo 
Principe. Klienti mohou využívat všechny služby 
celého komplexu kromě bufetových restaurací, děti 
nemohou vstupovat do části Ambar a Aquamarine.
PLÁŽ Písečná pláž Bavaro přímo u hotelu.
POKOJ JSX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, telefon, kávovar, minibar, 
obývací část, trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty (katamarán, vybavení na šnorchlování, 
surfing), tenisové kurty. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, rybaření, golf, jízda na koni.
ZÁBAVA Denní a večerní programy, divadlo, 
diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, vodní 
park, další vodní park v části Turquesa.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích 
(20 min denně). Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Fantasia Bahia Principe Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech  
à la carte restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby, výběr originálních 
alkoholických nápojů

  Nápoje v disco baru

  Internet – 20 minut denně

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží, zábaly, terapie

JUNIOR SUITE  ................................................  JSX 

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

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Nákupní zóna v resortu

  Program all inclusive v ceně

  Hosté mohou využívat služeb 
celého komplexu Bahia 

  Prostorné pokoje

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com/en

4,0TripAdvisor
1 153 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel leží v letovisku Punta Cana  
a je součástí komplexu Grand Bahia Principe Punta 
Cana & Bavaro, Esmeralda, Turquesa, Fantasia a Ambar.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bufetové 
restaurace, 2 à la carte restaurace a 8 barů. 
Dále je k dispozici bazén, nákupní zóna Pueblo 
Principe, konferenční místnost a bankomat. Klienti 
mohou využívat služeb všech hotelů resortu kromě 
bufetových restaurací a hotelů značky Luxury.
PLÁŽ Písečná pláž leží přímo u komplexu 
Bahia, hotel Grand Bahia Principe Aquamarine leží 
v druhé linii, vzdálenost na pláž cca 200 m.
POKOJ JST: koupelna/WC (vířivka, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, telefon, TV/sat., kávovar, 
trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, basketbal, 
fotbal, volejbal, lekce tance, fitness, jacuzzi. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
jízda na koni, golf – 18jamkové hřiště Golf 
Club Punta Blanca v blízkosti hotelu.
ZÁBAVA Zábavné animační programy 
v průběhu dne i večera.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grand Bahia Principe Aquamarine ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Uvítací koktejl

  Vstup do à la carte restaurací (nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby, výběr originálních 
alkoholických nápojů

  Minibar na pokoji doplňován denně

  1 hodina denně zdarma – katamarán, lekce 
potápění v bazénu, kajaky, tenis, kola, vybavení 
na šnorchlování, windsurfing

  Vstup na diskotéku včetně místních nápojů, 
nealkoholických nápojů a piva v části Pueblo 
Principe

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé druhy masáží, zábaly, terapie

JUNIOR SUITE  ................................................  JST 

HHH | Hh | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé osoby

  Nákupní zóna v resortu

  Program all inclusive v ceně

  Hosté mohou využívat služeb 
celého komplexu Bahia 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

NOVINKA

4,0TripAdvisor
7 496 hodnotících

18+

Pouze pro dospělé osoby
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Rozlehlý hotelový komplex se nachází 
v oblasti Punta Cana. Nákupní středisko v areálu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 
bufetová restaurace, 6 à la carte restaurací 
(dominikánská, steak house, rybí, středozemní, 
italská, mexická), 4 bary, snack bar, 2 bazény, 
jacuzzi, konferenční místnost, bankomat, kasino.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Bavaro se 
světlým pískem přímo u hotelu.
POKOJ JS: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
jacuzzi, klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, minibar, kávovar a balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program  
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
jízda na koni, stolní fotbal, biliár, golf – 18jamkové hřiště 
Golf Club Punta Blanca se nachází v blízkosti hotelu.
ZÁBAVA Zábavné programy a animace pro 
děti i dospělé v průběhu dne i večera.
PRO DĚTI Dětský bazén, vodní 
park a dětský klub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (1 hodina denně).
Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Grand Bahia Principe Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  3 večeře za týden v à la carte restauracích

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
ve všech barech kromě sportbaru

  Minibar (denně doplňován pivem 
a nealkoholickými nápoji)

  1 hodina denně zdarma – výběr z těchto sportů: 
windsurfing, kajaky, plavba katamaránem, tenis 
(osvětlení za poplatek), šnorchlování, kola

  Úvodní lekce potápění zdarma

   Aerobik, taneční lekce merengue, fitness, 
basketbal, šipky, volejbal

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, zábaly, terapie, sauna

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

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 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Nový dětský park v resortu

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com

4,0TripAdvisor
7 496 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. 360–361

POLOHA Část Turquesa je součástí komplexu 
hotelu Grand Bahia Principe Punta Cana & 
Bavaro ccccc. Pokoje jsou situovány v zadní 
části u vodního parku. Rozlehlý hotelový 
komplex se nachází v oblasti Punta Cana.  
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, japonská à la carte restaurace, 3 bary, 
snack bar, bazén, konferenční místnost, bankomat, 
kasino. Klienti mohou využívat služeb celého hotelu 
Grand Bahia Principe Punta Cana & Bavaro ccccc.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Bavaro se světlým pískem 
přímo u hotelu. V resortu jezdí pravidelně vláček na pláž.
POKOJ JS: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
jacuzzi, klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, minibar, kávovar a balkon nebo terasa. 
Na vyžádání rodinné suite a rodinné master suite 
(maximální obsazenost 4 dospělí + 4 děti). 
JSS: viz JS, lépe umístěné pokoje.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program  
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
jízda na koni, stolní fotbal, biliár, golf - 18jamkové hřiště 
Golf Club Punta Blanca se nachází v blízkosti hotelu.
ZÁBAVA Zábavné programy a animace pro 
děti i dospělé v průběhu dne i večera.
PRO DĚTI Dětský bazén, vodní 
park a dětský klub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (1 hodina denně).
Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Grand Bahia Principe Turquesa ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  3 večeře za týden v à la carte restauracích

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
ve všech barech kromě sportbaru

  Minibar (denně doplňován pivem 
a nealkoholickými nápoji)

  1 hodina denně zdarma – výběr z těchto sportů: 
windsurfing, kajaky, plavba katamaránem, tenis 
(osvětlení za poplatek), šnorchlování, kola

  Úvodní lekce potápění zdarma

   Aerobik, taneční lekce merengue, fitness, 
basketbal, šipky, volejbal

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, zábaly, terapie, sauna

JUNIOR SUITE  .......................................... JS | JSS 

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 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Dětský park v resortu

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Rozlehlý hotelový komplex

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com

4,0TripAdvisor
2 420 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. 360–361

POLOHA Hotel leží v oblíbené části Bavaro 
na východním pobřeží. Klienti využívají 
i služby sousedních hotelů Iberostar Punta 
Cana ccccc a Dominicana ccccc.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 2 bazény, 
2 bufetové restaurace, 6 à la carte restaurací 
(japonská, středozemní, gurmánská, steaková, 
mexická, orientální), bar, bar na pláži a u bazénu, 
minimarket, nákupní promenáda s obchody 
a butiky, bankomat, konferenční místnosti.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ JS: koupelna, WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, ventilátor, kávovar, TV/sat., minibar, telefon, 
trezor, balkon nebo terasa. JSFO: viz JS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf - golfové hřiště v resortu.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, živá hudba, diskotéka, kasino.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), klub pro 
juniory (13–17 let), dětský bazén, možnost 
hlídání dětí za poplatek, nový vodní park.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Iberostar Bavaro Suites ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří ve všech à la carte restauracích

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

  Minibar (voda, pivo, nealkoholické nápoje)

  Aerobik, šipky, tenis (osvětlení za poplatek), 
stolní tenis, volejbal, lekce tance, vodní pólo, 
windsurfing, fitness, vybavení na šnorchlování, 
kajaky, úvodní lekce potápění v bazénu

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSFO 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  All inclusive v ceně

  Přímo u pláže Bavaro

  Golfové hřiště u resortu

  Možnost využívat dalších dvou 
hotelů v resortu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

4,5TripAdvisor
10 309 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. 360–361

POLOHA Hotel leží v oblíbené části Bavaro 
na východním pobřeží. Klienti využívají i služby 
sousedního hotelu Iberostar Dominicana ccccc.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 2 bazény, 
2 bufetové restaurace, 6 à la carte restaurací 
(s mořskými plody, americká, steaková, asijská, 
gurmánská, mexická), bar, bar na pláži a u bazénu, 
minimarket, nákupní promenáda s obchody 
a butiky, bankomat, konferenční místnosti.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, kávovar, TV/sat.,  
minibar, telefon, trezor za poplatek, balkon.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR,  
navíc oddělený pokoj. Na vyžádání lze 
ubytovat až 2 + 3 juniory do 18 let.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, živá hudba, diskotéka, kasino.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), klub 
pro juniory (13–17 let), dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Iberostar Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří ve všech à la carte restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby (09.00–03.00 hod.)

  Minibar (voda, pivo, nealkoholické nápoje)

  Aerobik, šipky, tenis (osvětlení za poplatek), stolní 
tenis, vodní pólo, windsurfing, fitness

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé terapie, pára, sauna 
a jacuzzi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHII | 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 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální pro rodiny s dětmi 

 All inclusive v ceně

 Přímo u pláže Bavaro

 Možnost rodinných pokojů

  Lze využívat také služby  
hotelu Iberostar Dominicana

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

4,5TripAdvisor
7 193 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel leží v oblíbené části Bavaro 
na východním pobřeží. Klienti využívají i služby 
sousedního hotelu Iberostar Punta Cana.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 2 bazény,  
2 bufetové restaurace, 6 à la carte restaurací 
(orientální, steaková, mezinárodní, gurmánská, 
mexická), 8 barů, minimarket, nákupní promenáda 
s obchody a butiky, bankomat, konferenční místnosti.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna, WC (vysoušeč  
vlasů), klimatizace, ventilátor, kávovar, TV/sat.,  
minibar, telefon, trezor za poplatek, balkon. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, živá hudba, diskotéka, kasino.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), klub 
pro juniory (13–17 let), dětský bazén, 
možnost hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Iberostar Dominicana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří ve všech à la carte restauracích

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

  Minibar (voda, pivo, nealkoholické nápoje)

  Aerobik, šipky, tenis (osvětlení za poplatek),  
stolní tenis, vodní pólo, windsurfing, fitness

WELLNESS & SPA
  Nové Sensation Spa

  Za poplatek: masáže, sauna, jacuzzi, solarium, 
různé druhy procedur a terapií

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro páry a rodiny

  All inclusive v ceně

  Přímo u pláže Bavaro

  Golfové hřiště u resortu

  Lze využívat také služby  
hotelu Iberostar Punta Cana

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.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. 360–361

4,5TripAdvisor
8 100 hodnotících



84

D
O

M
IN

IK
Á

N
S

K
Á

 R
EP

U
B

LI
K

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel leží přímo u písečné pláže 
Arena Gorda v oblíbené oblasti Punta Cana.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bufetové 
restaurace, 6 à la carte restaurací, několik 
barů včetně barů u bazénů, 8 bazénů, 
skluzavky, lehátka a slunečníky, butiky.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Arena 
Gorda přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., centrální klimatizace, stropní ventilátor, 
telefon, minibar, kávovar, trezor, telefon, žehlička, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: potápění, motorizované 
vodní sporty, golf.
ZÁBAVA Denní a večerní zábavné 
programy, živá hudba, diskotéka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích. 
Za poplatek: internetová kavárna.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

Hotel RIU Republica ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování v à la carte restauracích 
(romantická večeře na pláži za poplatek)

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místních 
i prémiových značek

  Minibar (denně doplňován)

  Snack během dne

  Fitness, katmarán, kajaky, windsurfing, 
šnorchlování, plážový volejbal, ukázková lekce 
potápění v bazénu, tenisové kurty

WELLNESS & SPA
  Zdarma: jacuzzi, parní místnost 

  Za poplatek: masáže, kosmetický salon, 
kadeřník 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHh | HH | H

H dospělá osoba

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel otevřený v roce 2016

  Pouze pro dospělé osoby

  U písečné pláže Arena Gorda

  8 km od nákupního centra

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riurepublicapuntacana.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 45 minut

4,0TripAdvisor
2 978 hodnotících

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel leží v oblíbeném středisku Punta 
Cana. Transfer z letiště trvá cca 20 minut.
VYBAVENÍ Recepce, 6 restaurací v části 
Royal, 6 barů v části Royal, nekonečný bazén, 
wellness centrum, fitness, čistírna oděvů. 
Hosté mohou využívat služby, restaurace a bary 
sesterského hotelu Catalonia Bavaro Beach.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka, 
slunečníky a plážové osušky zdarma.
POKOJ JSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, stropní ventilátor, TV, telefon, minibar, 
set na přípravu kávy a čaje, terasa nebo balkon 
s houpací sítí. JSPRX: viz JSS, prostornější 
koupelna, služby Privileged Clubu, blíže k pláži.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty, tenis, pétanque, stolní tenis, fitness, 
aerobik, volejbal, aquaaerobik, lekce jógy, pilates, 
spinning. Za poplatek: potápění, motorizované 
vodní sporty.
ZÁBAVA Večerní zábavné programy, 
tematické večery, živá hudba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: Ve vybraných 
prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

Hotel Catalonia Royal Bavaro ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v bufetových restauracích

  Neomezené stravování v à la carte restauracích 
Catalonia Royal i Catalonia Bavaro Beach

  Občerstvení během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje

  1 hodinová lekce golfu na osobu zdarma

  1× green fee zdarma na osobu na den

  1 hodinová lekce potápění na osobu zdarma

 Lekce latinského tance

WELLNESS & SPA
  Alegría Spa 

  Za poplatek: turecké lázně, sauna, vířivky, 
masážní procedury, masáže na pláži

JUNIOR SUITE  ....................................  JSS | JSPRX 

HHh | HH | H

H dospělá osoba

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel vhodný pro náročné 
klienty

  Přímo u písečné pláže

  Kvalitní program all inclusive

  Hosté mohou využívat služeb 
sesterského hotelu Catalonia 
Bavaro Beach

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cataloniahotels.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 20 minut

4,0TripAdvisor
2 910 hodnotících

18+

•  Slevy do wellness centra
•  Oddělená část pláže
•  Možnost využívání baru Pure Bar 

s vybranými alkoholickými nápoji
•   Sleva na nákup v obchodech se suvenýry
•  Sleva na romantickou večeři na pláži
•   Early check-in a late check-out 

(v závislosti na obsazenosti hotelu)

PRIVILEGED CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Rozlehlý hotelový resort leží v nejoblíbenější 
části Punta Cana. Letiště je vzdáleno 20 km, 
malé nákupní centrum Plaza Bavaro 1 km.
VYBAVENÍ Resort se skládá z částí Bavaro, Punta 
Cana, Palace a The Royal Suites Turquesa. Klienti části 
Bavaro mohou využívat služby všech částí kromě The 
Royal Suites Turquesa. K dispozici je 13 restaurací 
(z toho 8 à la carte – španělská, asijská, mexická,  
2× italská, brazilská, japonská, steaková), 15 barů 
(z toho 5 u bazénu), 6 bazénů (z toho 1 dětský), 
butik, konferenční místnosti.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Bavaro leží přímo u hotelu.
POKOJ JS: koupelna/WC (vířivka, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, trezor zdarma, telefon, 
LCD TV/sat., kávovar, minibar, balkon nebo terasa.  
JSX: viz JS, renovované, prostornější, navíc 
obývací část a jacuzzi.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: golf, motorizované 
sporty, výlety loďkou s průhledným dnem.
ZÁBAVA Bohatá denní a večerní 
animace, živá hudba, diskotéka.
PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), dětský bazén,  
klub pro juniory (13–21 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: premium WiFi.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Grand Palladium Bavaro Resort & Spa ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích

  Snack (24 hodin denně)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby

  Minibar (voda, nealkoholické nápoje, pivo)

  Fitness, aerobik, aquaaerobik, stolní tenis, 
plážový volejbal, tenis, pétanque, vodní pólo, 
badminton, minigolf, windsurfing, kajaky

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, procedury, saunu,  
turecké lázně

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  ................................................  JSX 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozlehlý resort nabízí bohatý výběr 
restaurací a barů

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Program all inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.palladiumhotelgroup.com

4,5TripAdvisor
10 450 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. 360–361

POLOHA Resort leží v nejoblíbenější části 
Dominikánské republiky – v Punta Caně. 
Součástí resortu je hotel Royalton Punta Cana 
ccccd. Část Memories je vzdálena od pláže 
cca 600 m. V resortu jezdí hotelový vláček.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací 
(z toho 2 bufetové a 3 à la carte – mexická, středozemní, 
italská), 11 barů (z toho 1 pro členy Diamond Club), 
kavárna, konferenční místnosti, jacuzzi, 3 bazény.
PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, kávovar, TV/sat., telefon, trezor,  
 minibar, balkon nebo terasa. DRPDC: viz DRX, 
služby Diamond Club. Za poplatek (na vyžádání) 
lze zajistit propojené pokoje de luxe.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, potápění, golf.
ZÁBAVA Denní zábava pro děti i dospělé, kasino.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (2–12 let), 
junior klub (13–17 let), vodní park Splash Park se 
skluzavkami a tobogany, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Grand Memories Punta Cana cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

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

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby

  Snack (24 hodin denně)

  Kontinentální snídaně v lounge 

  Nemotorizované vodní sporty (šnorchlování, 
kajaky, úvodní lekce potápění v bazénu), vodní 
park, minigolf, plážový volejbal, stolní tenis, 
tenisové kurty, aerobik, fitness

  Minibar (pravidelně doplňován)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: salon krásy, manikúra, pedikúra, 
sauna, jacuzzi a masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRPDC 

HHHH | HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Po kompletní renovaci

  All inclusive v ceně

   Vhodné pro rodiny s dětmi

   Vodní park v resortu

   Hotelový vláček v resortu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memoriesresorts.com

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

DIAMOND CLUB

4,0TripAdvisor
7 496 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. 360–361

POLOHA V oblasti Punta Cana 
na východě Dominikánské republiky.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 1 bufetová 
restaurace, 7 à la carte restaurací (gril, mexická, 
gurmánská, brazilská, asijská, italská, ...), 9 barů 
(z toho 2 bary u bazénu), 8 bazénů, jacuzzi, butiky. 
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, kávovar, TV/sat., minibar, telefon, 
trezor za poplatek, balkon. DRSDG: viz DR, 
moderní dekorace, vířivka. DRSDS: viz DR, v části 
pouze pro dospělé osoby, služby Adults Club. 
FR: viz DR, prostornější, služby Better Together.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
půjčovna kol, plážový volejbal, plážový fotbal, 
nemotorizované vodní sporty, úvodní lekce 
potápění v bazénu. Za poplatek: golf, 
motorizované vodní sporty, potápění, rybaření.
ZÁBAVA Kasino, diskotéka.
PRO DĚTI Dětský klub, klub pro juniory,  
2 dětské bazény, dětský animační program.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi 
ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA.

Hotel Be Live Collection Punta Cana ccccd
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých zahraničních značek (lobby bar 
za poplatek)

  Diskotéka

  Minibar (nealkoholické nápoje, voda a pivo)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, pára,  
sauna a jacuzzi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................  DRSDG 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSDS 

HH | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže

  All inclusive v ceně

  Klub Better Together  
pro rodiny s dětmi

  Velký výběr restaurací

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.belivehotels.com

•  Privátní check-in a check-out v lounge
•  2 bary
•  WiFi na pokoji
•   Kontinentální snídaně v lounge
•  Privátní část pláže s bali beds

ADULTS CLUB

•  Bazén
•  2 bary
•  Restaurace na snídaně a obědy
•  Privátní check-in a check-out v lounge
•  WiFi u bazénu části Better Together 

a na privátní části pláže
•  Pokojový servis 24 hodin denně
•  Šumivé víno při příjezdu
•  Trezor zdarma

BETTER TOGETHER
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
11 680 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Occidental Punta Cana cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

POLOHA Na východním pobřeží v oblasti Punta Cana.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bankomat, 
směnárna, 2 bufetové restaurace, 7 à la carte 
restaurací (steakhouse, italská, mexická, 
orientální, tacos, s mořskými plody), 2 snack 
bary, obchod se suvenýry, 3 bazény.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, telefon, set na přípravu kávy 
a čaje, TV, trezor za poplatek, minibar a balkon. 
DRSV: viz DR, výhled na moře (na vyžádání).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty (kajaky, windsurfing, lekce potápění 
zdarma), stolní fotbal, basketbal, biliár, šipky, stolní 
tenis, volejbal, badminton, strečink, lekce tance, 
fitness, 2 tenisové kurty (osvětlení za poplatek). 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, golf.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy 
každý den, 1× týdně párty na pláži, diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, klub pro juniory, 
minidisko, animační programy. Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi ve společných 
prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (24 hodin denně)

  Snack

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: masáže, terapie a procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHHI | HHH | Hhii | 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 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Přímo u písečné pláže Bavaro

  Bohatá nabídka sportovních aktivit

  Plně vybavené spa centrum

  Několik à la carte restaurací

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.occidentalhotels.com/resort/
occidental-grand-punta-cana

4,0TripAdvisor
2 900 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. 360–361

POLOHA Hotel leží na východním pobřeží 
Dominikánské republiky v oblasti Punta Cana. Nově patří 
do řetězce Occidental (dříve hotel Barceló Punta Cana).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací 
(z toho 6 à la carte – dominikánská, japonská, 
italská, mexická, francouzská, gril a rybí), 8 barů, 
2 bazény, minimarket, směnárna a bankomat.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo 
na dlouhé písečné pláži Bavaro.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, kávovar, trezor, minibar, TV/sat.,  
balkon. DRS: viz DR, renovace 2010, 
plazmová TV/sat., ventilátor.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: potápění, motorizované 
vodní sporty, biliár, golf. V blízkosti hotelu se nachází 
několik golfových hřišť – Punta Blanca 5 minut jízdy 
a Cocotal Golf & Country Club 20 minut jízdy.
ZÁBAVA Animace pro děti i dospělé 
v průběhu dne i večera. Kasino a diskotéka.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), 
dětský bazén, minidisko, hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek, 
WiFi v lobby i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Occidental Caribe cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích (v restauraci El Mirador některá 
jídla za poplatek)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Fitness, 3 tenisové kurty, stolní hry, šipky, stolní 
tenis, plážový volejbal, kajaky, windsurfing, 
aerobik, úvodní lekce potápění v bazénu

  Vstup do diskobaru

  Snack

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: hydroterapie, masáže, sauny, 

jacuzzi, terapie a salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na písečné pláži

  Dětské skluzavky

  Program all inclusive v ceně

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.barcelo.com

4,0TripAdvisor
10 122 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Sunscape Bavaro Beach Punta Cana cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

POLOHA Kompletně renovovaný hotel otevřený 
v prosinci 2016 (dříve Barcelo Dominican Beach), 
leží na východním pobřeží v oblasti Punta Cana.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 à la carte 
restaurací (asijská, francouzská, italská, středozemní, 
gril), 2 bufetové restaurace, 2 snack bary, pizzeria, 
kavárna, 8 barů, 3 bazény, butiky, směnárna.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u resortu.
POKOJ DRDTV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, set na přípravu kávy a čaje,  
TV/sat., minibar (doplněn 1× po příjezdu), balkon 
nebo terasa s výhledem do zahrady. DRP: viz DRDTV, 
méně výhodná poloha. DRDOC: viz DRDTV, výhled 
na moře. DRSCD: viz DRDTV, jacuzzi, služby Sun Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited fun.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
nemotorizované vodní sporty (katamarán, kajaky, 
windsurfing, vybavení na šnorchlování), úvodní 
lekce potápění v bazénu, plážový volejbal, stolní 
tenis, stolní hry. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění, 18jamkové golfové hřiště 
Cocotal Golf Course je vzdáleno 5 minut.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost knihování služeb 
Sun Club. Od ledna 2019 se hotel bude nově 
jmenovat Impressive Resort & Spa Punta Cana.
ZÁBAVA Denní a večerní animace.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), 
klub pro juniory (13–17 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM UNLIMITED FUN
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích (francouzská restaurace  
pouze pro dospělé osoby)

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

  Snacky (24 hodin denně)

  Minibar (doplněn 1× po příjezdu)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, procedury,  
salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .. DRP | DRDTV | DRDOC | DRSCD 

HHHI | HHH | Hhii | 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 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kompletně renovovaný hotel 
otevřený v prosinci 2016

  Přímo u písečné pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Možnost knihování Sun Club

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunscaperesorts.com

PROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
2 429 hodnotících

•  Privátní check-in a check-out
•   Snack bar s jacuzzi pouze pro členy Sun Club
•  Privátní Sun Club lounge
•  Upgrade minibaru (doplňován denně)
•   Privátní bazén
•  Přístup na internet
•   Pokojový servis (07.00–23.00 hod.)

SUN CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel leží v oblíbené části Punta Cana.
VYBAVENÍ Bufetová restaurace, 2 à la carte 
restaurace (dominikánská, brazilská), palačinkárna, 
snack bar, 3 bary (z toho 1 u bazénu), 2 bazény. 
Možnost využívat služeb sousedního hotelu 
Princess Caribe Club cccc, butiky, minimarket.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, trezor za poplatek, minibar, 
telefon, TV/sat., balkon. Na vyžádání možnost 
ubytování v rodinném pokoji pro max. 6 osob.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 
inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní zábava pro děti i dospělé, diskotéka. 
Kasino v hotelu Bavaro Princes ccccc (zdarma 
hotelový autobus).
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), klub pro 
juniory (13–17 let), venkovní dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: WiFi v resortu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Tropical Princess cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích; restaurace La Cava a El Pescador 
ve vedlejším hotelu Caribe Club Princess cccc 
za poplatek

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (24 hodin denně)

  4 bary ve vedlejším hotelu Caribe Club 
Princess cccc

  Minibar (doplňován denně nealkoholickými 
nápoji a vodou)

  Snacky v průběhu dne

  Fitness, sauna, úvodní lekce potápění v bazénu, 
nemotorizované vodní sporty, půjčovna kol, tenis, 
minigolf, stolní hry

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: masáže a další procedury,  

salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže

  All inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Hotel obklopen svěží zahradou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.princess-hotels.com

4,0TripAdvisor
3 549 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. 360–361

POLOHA Hotel nižší kategorie leží v oblasti 
Bavaro. Asi 1 km od hotelu je nákupní centrum.
VYBAVENÍ Recepce, bufetová restaurace,  
à la carte restaurace, 3 bary (z toho 1 na pláži), 
3 bazény s terasou na slunění, směnárna.
PLÁŽ Světlá písečná pláž se nachází 50 m 
od hotelu. Na pláž vede málo frekventovaná 
silnice (na pláži není restaurace, pouze bar).
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha), klimatizace, 
lednice, trezor za poplatek, TV/sat. a balkon nebo 
terasa. DRS: viz DR, prostornější a renovované.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, potápění, golf – 18jamkové golfové hřiště 
Cocotal Golf Club vzdáleno cca 2,5 km.
PRO DĚTI Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Whala!bávaro ccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / BAVARO

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

  Snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Kajaky, aquaaerobik, fitness

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro nenáročnou klientelu

  Program all inclusive v ceně

  Golfové hřiště Cocotal  
cca 2,5 km od hotelu

  Malé spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.whalabavaro.com

3,5TripAdvisor
1 124 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. 360–361

Uvero Alto
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Now Onyx Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / UVERO ALTO

POLOHA Nově otevřený hotel leží 
v části Punta Cana – Uvero Alto.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 à la carte 
restaurace (francouzská, steakhouse, asijská, mexická), 
gril restaurace na pláži, bufetová restaurace, 6 barů, 
16 bazénů (z toho 1 s mořskou vodou), 2 venkovní 
jacuzzi, výtah v každé budově, butiky, bankomat.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ JSGV: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, minibar, telefon, TV/sat.,  
trezor, balkon nebo terasa s jacuzzi a výhledem 
do zahrady. JSPV: viz JSGV, výhled na bazén. 
JSPRC: viz JSPV, služby Preferred Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,  
2 tenisové kurty, plážový volejbal, stolní hry, lekce tance, 
lekce španělštiny, nemotorizované vodní sporty (vybavení 
na šnorchlování, úvodní lekce potápění v bazénu, 
windsurfing, kajaky). Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění, rybaření, golf.
ZVLÁŠTNOSTI Osoby starší 18 let mohou využívat 
služeb sousedního hotelu Breathless Punta Cana.
ZÁBAVA Lekce španělštiny.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub 
(3–12 let), klub pro juniory (13–17 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v resortu  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech  
à la carte restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby

  Pokojový servis (24 hodin denně)

  Minibar (doplňován denně – nealko, pivo, voda)

JUNIOR SUITE  ........................  JSGV | JSPV | JSPRC 

Hhh | Hhii | Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel 

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Program Unlimited Luxury® v ceně

  Spa by Pevonia

  Prostorné pokoje JSPRC

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.nowresorts.com

•  2 privátní lounge s check-in a check-out
•   Služby komorníka
•  2 bazény pouze pro členy Preferred Club 

(1 pouze pro dospělé)
•   Privátní část pláže
•  Denně kontinentální snídaně, odpolední snack 

v lounge, odpolední dezerty a likéry v lounge
•  Upgrade minibaru
•  3 bary pouze pro členy Preferred Club
•  WiFi na pokojích zdarma

PREFERRED CLUB

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

WELLNESS & SPA
   Spa by Pevonia

  Za poplatek: masáže, procedury a terapie
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
2 630 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. 360–361

POLOHA Resort leží ve východní oblasti 
Punta Cana v části Uvero Alto.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 7 à la carte 
restaurací (italská, francouzská, asijská, gourmet, 
gril, latinská, středozemní), 1 bufetová restaurace, 
gril na pláži, kavárna, 9 barů, 8 bazénů (z toho  
2 pouze pro členy Xhale Club), 4 venkovní jacuzzi, 
kasino, bankomat. Hosté mohou využívat také 
služeb sousedního hotelu Now Onyx Punta Cana.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ JSATV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
jacuzzi na balkoně, klimatizace, ventilátor, minibar,  
plazmová TV/sat., kávovar, internet, trezor, balkon  
nebo terasa. JSAPW: viz JSATV, směrem k moři.  
JSXPV: viz JSATV, služby Xhale Club, výhled na bazén.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty, vybavení na šnorchlování, úvodní 
lekce potápění v bazénu, windsurfing, fitness, 
2 tenisové kurty, basketbal, plážový volejbal, 
stolní hry, aerobik, aquaaerobik, lekce tance, 
lekce španělštiny. Za poplatek: motorizované 
sporty, potápění, golf, jízda na koni, rybaření.
ZÁBAVA Denní i večerní zábava, živá hudba, 
promítání filmů na pláži, tematické večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Breathless Punta Cana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / UVERO ALTO

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, jacuzzi,  
relaxační zóna, salon krásy, kadeřnictví

JUNIOR SUITE  ....................  JSATV | JSAPW | JSXPV 

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro mladé a pro páry

  Unlimited Luxury®  
24 hodin denně v ceně

  Pro náročné

  V blízkosti golfového hřiště

  Pravidelné tematicky zaměřené večery

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.breathlessresorts.com

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně a oběd formou bufetu

  1× týdně večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích (1 restaurace pouze pro členy 
Xhale Club)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje prémiových 
značek (24 hodin denně)

  Minibar (denně doplňován nealkoholickými nápoji 
a pivem)

  Pokojový servis (24 hodin denně)

•  Privátní check-in a check-out
•   Vstup do dvou Xhale Club lounge
•  2 bazény pouze pro členy Xhale Club
•  Upgrade minibaru 
•   Kontinentální snídaně v lounge
•  Odpolední snack, dezerty a likéry v lounge
•  Restaurace pouze pro členy Xhale 

Club (snídaně a obědy)

XHALE CLUB

4,5TripAdvisor
10 922 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. 360–361

POLOHA Zcela nový moderní hotel pouze 
pro dospělé osoby byl otevřen v roce 2015. 
Mezinárodní letiště je vzdáleno 40 minut jízdy.
VYBAVENÍ 6 restaurací (z toho 5 à la carte – steak 
house, italská, sushi, marocká, gurmánská), gril, 
6 barů, kavárna, bankomat, směnárna, butiky.
PLÁŽ Písečná pláž Uvero Alto leží přímo u hotelu.
POKOJ DRLU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, trezor, minibar, kávovar, balkon  
nebo terasa. JSLU: viz DRLU, prostornější.  
JSLVD: viz JSLU, služby Diamond Club, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
sporty, golf, rybaření, potápění.
ZÁBAVA Večerní zábavný program, 
DJ, sportovní přenosy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Chic Punta Cana by Royalton ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / UVERO ALTO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRLU 

HH | H

JUNIOR SUITE  ................................... JSLU | JSLVD 

HHHH | HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel pouze pro dospělé

  Možnost exkluzivního programu 
Diamond Club

  Stylové suite

  Program all inclusive v ceně

  Vhodné pro mladé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.chicpuntacana.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře formou bufetu nebo menu 
ve všech à la carte restauracích (gurmánská 
restaurace CX za poplatek)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby (Oxygenbar za poplatek)

  Fitness, tenisové kurty, nemotorizované vodní 
sporty 

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: terapie, masáže, procedury, 
kadeřnictví, salon krásy

•  Diamond Club lounge s nabídkou 
prémiových nápojů a snacků

•  Privátní check-in a check-out v lounge
•  Služby komorníka
•  Privátní část pláže 
•   Kontinentální snídaně v lounge
•  10% sleva na spa 
•   Minibar doplňován denně

DIAMOND CLUB

4,5TripAdvisor
8 435 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. 360–361

POLOHA Luxusní a moderní hotel otevřený v září 
2016 leží v oblíbeném středisku Punta Cana.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 23 bazénů, 
9 jacuzzi, bufetová restaurace, 10 à la carte 
restaurací (mexická, asijská, francouzská, 
tapas, steakhouse, s mořskými plody, italská, 
indická, ...), 16 barů, snack gril na pláži.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ JSPV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, jacuzzi, plazmová TV/sat., trezor, 
kávovar, minibar, prostorná terasa nebo balkon. 
JSEXS: viz JSPV, navíc Excellence Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty (kajaky, windsurfing, úvodní lekce 
potápění v bazénu), vybavení na šnorchlování, aerobik, 
aquaaerobik, fitness, jóga, lekce tance, plážový 
volejbal, fotbal, tenis, stolní tenis, půjčovna kol, šipky, 
stolní hry. Za poplatek: motorizované sporty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby, ve veřejných 
prostorách a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Excellence El Carmen ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA / UVERO ALTO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích 

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

  Pokojový servis

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSPV 

HHh | HH | H

JUNIOR SUITE  ............................................  JSEXS 

HH | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pouze pro dospělé osoby

  All inclusive v ceně

  Vhodné pro novomanžele a páry

  Přímo u písečné pláže

  Rozsáhlé wellness & spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.excellence-resorts.com

•  Privátní check-in a check-out
•   VIP lounge (WiFi, občerstvení a nápoje)
•   Možnost snídaní a obědů v restauraci v lounge
•  Privátní bar v lounge
•  2 bary u bazénu
•  Luxusní toaletní potřeby značky Bvlgari
•   Upgrade minibaru
•  12 bazénů a 7 jacuzzi
•   Privátní část pláže
•  Denně ovoce na pokoji
•   Kávovar Nespresso
•  1 aquaprocedura za pobyt zdarma

EXCELLENCE CLUB

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie a další procedury

4,5TripAdvisor
2 381 hodnotících

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Bayahibe
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel leží v karibské 
části ostrova – v Bayahibe.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bufetová 
restaurace, 4 restaurace à la carte (gurmánská, 
japonská, mexická, gril), 2 bary, bazén.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, kávovar, TV/sat., minibar, 
telefon, trezor, balkon nebo terasa.
DRS: viz DR, blíž k pláži, s výhledem do zahrady.
JS: viz DR, navíc obývací část. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 
inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, potápění, 
golf - golfové hřiště vzdáleno 30 minut jízdy.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, živá hudba.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích 
a ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Iberostar Hacienda Dominicus ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích

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

  Aerobik, šipky, tenis (osvětlení za poplatek), stolní 
tenis, volejbal, kajaky, katamarán, windsurfing, 
úvodní lekce potápění v bazénu, fitness

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: několik masážních kabin,  
různé terapie, jacuzzi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel v oblasti Bayahibe

  Klidné Karibské moře 

  All inclusive v ceně

  Ideální pro rodiny s dětmi 

  Moderní spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.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. 360–361

4,5TripAdvisor
9 601 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. 360–361

POLOHA Nově otevřený hotel ležící v karibské 
části ostrova – Bayahibe. Klienti mohou využívat 
služeb sesterského hotelu Catalonia Gran Dominicus, 
který leží v jeho bezprostřední blízkosti.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace,  
4 bary, snack bar u bazénu, 2 bazény (jeden s vířivkou), 
terasa na slunění s houpacími sítěmi, internetový 
koutek, pokojový servis, prádelna za poplatek, 
lékárna, konferenční místnost, obchody, půjčovna aut. 
V části Gran Dominicus dále 6 restaurací (1 pouze 
pro členy Privileged Clubu), palačinkárna, 4 bary.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka 
a slunečníky na pláži zdarma.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan 
a pantofle), klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV/sat.,  
telefon, minibar (nealkoholické nápoje, pivo a lehký  
snack zdarma), kávovar, trezor, balkon nebo terasa.  
JSS: viz DRS, obývací část s pohovkou. JSX: viz DRS,  
prostornější, služby Privileged Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: 9 a 18jamkové golfové hřiště 
(cca 50 minut od Bayahibe), potápěčské centrum.
ZVLÁŠTNOSTI K dispozici restaurace servírující 
pouze bezmasou organickou stravu.
ZÁBAVA Divadlo (v části Gran Dominicus), tematické 
večerní programy na pláži a u bazénu (v závislosti na počasí).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

•   Uvítací drink
•  20% sleva na romantickou večeři na pláži
•   Early check-in & late check-out 

(v závislosti na obsazenosti hotelu)
•   Separátní část pláže (v Catalonia Gran Dominicus)
•   Privátní lounge (v Catalonia Gran Dominicus)
•   Služby komorníka
•  10% sleva na služby wellness & spa centra
•  Separátní část v restauraci El Taino 

(v Catalonia Gran Dominicus)
•   Snídaně, oběd, večeře a občerstvení 

během dne v restauraci Tapas

PRIVILEGED CLUB

Hotel Catalonia Royal La Romana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: v Catalonia Gran Dominicus 
masáže, terapie, salon krásy, kadeřnictví

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHh | HH | H

JUNIOR SUITE  ................................................  JSS 

HHh | HH | H

JUNIOR SUITE .................................................  JSX 

HH | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel otevřený v roce 2017

  Pouze pro dospělé osoby

  Program all inclusive v ceně

  Privileged Club

  Golfové hřiště cca 50 minut  
od hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.cataloniacaribbean.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  Stravování v à la carte restauracích

  Stravování v à la carte restauracích v části Gran 
Dominicus (1 večeře v každé restauraci za týden, 
nutná rezervace), restaurace Tapas pouze pro 
členy Privileged Clubu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Fitness, aerobik, aquaaerobik, plážový fotbal, 
lekce tance, nemotorizované vodní sporty, 
šnorchlování (oproti kauci), windsurfing, kajaky, 
úvodní lekce potápění v bazénu

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 60 minut

4,5TripAdvisor
482 hodnotících

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Dreams Dominicus La Romana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

POLOHA Nově postavený hotel leží v jižní  
oblasti Bayahibe.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 à la carte  
restaurací (francouzská, asijská, italská, u pláže),  
bufetová restaurace, gril, kavárna, 6 barů,  
3 bazény, bankomat.
PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
POKOJ DRDTV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, telefon, minibar, CD/DVD 
přehrávač, TV/sat., trezor, set na přípravu kávy  
a čaje, balkon nebo terasa s výhledem do zahrady. 
DRPCX: viz DRDTV, služby Preferred Club.  
JSPCT: viz DRDTV, prostornější, služby Preferred Club. 
SUDTV: viz DRDTV, obývací pokoj oddělený od ložnice. 
SUPCT: viz SUDTV, služby Preferred Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis, 
aerobik, stolní tenis, šachy, nemotorizované vodní 
sporty (windsurfing, katamarán, kajaky, vybavení 
na šnorchlování). Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění, rybaření, golf.
ZVLÁŠTNOSTI Kino na pláži. 
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (3–12 let), 
klub pro juniory (13–17 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v resortu  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

WELLNESS & SPA
  Spa centrum Dreams Spa by Pevonia

  Za poplatek: masáže, terapie a procedury, 
sauna, pára a jacuzzi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRDTV | DRPCX 

HHII | HHI | HH | hi | Hi

JUNIOR SUITE  ............................................  JSPCT 

HHII | HHI | HH | hi | Hi

SUITE  .............................................  SUDTV | SUPCT 

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel vhodný  
pro rodiny s dětmi

  Program Unlimited Luxury® v ceně

  Možnost ubytování ve suite

  Klidné prostředí

  Krásné západy slunce

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dreamsresorts.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech  
à la carte restauracích

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a zahraniční výroby

  Pokojový servis (24 hodin denně)

  Minibar (doplňován denně – nealko, pivo, voda)

•  Privátní lounge s check-in a check-out
•   Služby komorníka
•  Privátní část pláže
•  Denně kontinentální snídaně, odpolední snack 

v lounge, odpolední dezerty a likéry v lounge
•  Upgrade minibaru
•  Internet zdarma na PC v lounge

PREFERRED CLUB

4,5TripAdvisor
12 353 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. 360–361

POLOHA Hotel leží v oblasti 
Bayahibe u Karibského moře.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 
restaurace, palačinkárna, pizzerie, 3 à la carte 
restaurace (steaková, karibská, italská),  
1 restaurace pro členy Privileged Club,  
3 bary (bar El Gato Borracho za poplatek), bazén, 
jacuzzi, konferenční místnost, směnárna.
PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem je přímo u hotelu.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, stropní ventilátor, TV/sat., telefon, 
trezor zdarma, minibar (zdarma doplňován vodou), 
balkon nebo terasa. DRF: viz DRGV, LCD/TV, minibar 
(voda, nealkoholické nápoje a pivo), kávovar, osobní 
váha. DRPRS: viz DRF, služby Privileged Club.
DRPRL: viz DRPRS, nový nábytek a dekorace.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, golf.
ZÁBAVA Denní zábava pro děti i dospělé, diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (4–12 let), klub 
pro juniory (13–17 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Catalonia Gran Dominicus cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .. DRGV | DRF | DRPRS | DRPRL 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na pláži

  Klidná oblast u Karibského moře

  All inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Bohatá sportovní nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteles-catalonia.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Stravování v à la carte restauracích (1 večeře 
v každé restauraci za týden, nutná rezervace), 
restaurace Tapas pouze pro členy Privileged Club

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Vstup na diskotéku včetně místních alkoholických 
a nealkoholických nápojů 

   Fitness, tenis, basketbal, fotbal, aerobik, 
aquaaerobik, plážový fotbal, lekce tance, 
nemotorizované sporty, windsurfing, kajaky, 
úvodní lekce potápění v bazénu

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, salon krásy, 
kadeřnictví

•  Separátní část pláže
•  Privátní lounge
•  Služby komorníka
•  Soukromý check-in
•  10% sleva na služby spa
•  Separátní část restaurace v průběhu snídaně
•  Plážové osušky na pokoji
•   20% sleva na romantickou večeři na pláži
•   Restaurace a lounge na pláži pouze 

pro klienty Privileged
•  1× večeře v restauraci Tapas (nutná rezevace)
•   Snack v průběhu dne v restauraci Tapas

PRIVILEGED CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
6 742 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. 360–361

POLOHA Resort leží v jihovýchodní části 
Dominikánské republiky v letovisku Bayahibe.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací 
(7 à la carte – italská, francouzská, asijská, gril, 
středozemní, s mořskými plody, dominikánská),  
2 bistra, kavárna, 8 barů, 4 bazény (z toho 2 pouze 
pro část Preferred Club), jacuzzi, butiky, banka, 
bankomat, 8 konferenčních místností.
PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DRGVX: koupelna/WC, (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, CD/DVD přehrávač, kávovar,  
TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo terasa. 
DRPRX: viz DRGVX, po renovaci. DRPPO: viz DRPRX, 
strana k moři. DRPCG: viz DRGVX, směrem  
do zahrady, plazmová TV, služby Preferred Club.  
DRPCV: viz DRPCG, strana k moři.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, windsurfing, 
kajaky, šnorchlování, půjčovna kol, 4 tenisové kurty, 
aerobik, aquaaerobik, lekce tance, plážový volejbal, 
stolní tenis, stolní hry. Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, potápění, rybaření, golf – 18jamkové golfové 
hřiště Teeth of the Dog je vzdáleno 30 minut jízdy.
ZÁBAVA Denní zábava pro děti i dospělé, 
promítání večerních filmů, kasino.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (3–12 let), 
junior klub (děti nad 13 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Dreams La Romana Resort & Spa ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......  DRGVX | DRPRX | DRPPO |
DRPCG | DRPCV

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel ležící u Karibského moře

  Program Unlimited Luxury®  
24 hodin denně v ceně

  Hotel s klubem pro děti a juniory

   Klidná poloha

   Restaurace s místními specialitami

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dreamsresorts.com

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích (francouzská a středozemní 
restaurace pouze pro dospělé osoby)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a mezinárodní výroby (24 hodin denně)

   Minibar (denně doplňován nealkoholickými  
nápoji a pivem)

  Snack

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: salon krásy, manikúra, pedikúra, 
sauna, jacuzzi a masáže

•  Privátní lounge
•  Služby komorníka
•  Privátní bazén, bazén pouze pro 

dospělé osoby a bar u bazénu
•  Privátní část pláže
•  Upgrade minibaru
•  Denně kontinentální snídaně v lounge, 

odpolední dezerty a likéry v lounge
•  WiFi na pokoji zdarma

PREFERRED CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
1 803 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. 360–361

POLOHA V jižní části Dominikánské 
republiky ve středisku Bayahibe.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bazény, 
1 bufetová restaurace, 6 à la carte restaurací 
(brazilská, mexická, mezinárodní, asijská, 
s mořskými plody, pizzeria), 2 snack bary, 9 barů 
(z toho 2 u bazénu a 1 na pláži), jacuzzi, butiky.
PLÁŽ Písečná pláž leží přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna, WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., telefon, kávovar, trezor za poplatek, 
minibar, balkon nebo terasa. DRPV: viz DR, 
výhled na bazén. DRSRX: viz DR, po renovaci, 
moderní design. JS: viz DR, prostornější, v části 
pouze pro dospělé osoby, služby Adults Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all 
inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní zábava pro děti i dospělé, 
diskotéka, kasino (v blízkosti hotelu).
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Be Live Collection Canoa cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vstup do všech à la carte restaurací (nutná 
rezervace předem)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých zahraničních značek

  Vstup na diskotéku

  Fitness, 2 tenisové kurty, fotbal, plážový 
volejbal, badminton, šipky, stolní tenis, biliár, 
nemotorizované vodní sporty

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, pára, jacuzzi, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............  DR | DRPV | DRSRX 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v oblíbené části  
u Karibského moře 

  All inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Výhodný poměr ceny a kvality

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.belivehotels.com

•  Privátní check-in a check-out
•   Služby komorníka
•  Možnost VIP snídaně v à la carte restauraci
•   Vstup do VIP lounge
•  Prémiové nápoje v lounge
•  WiFi zdarma
•  Privátní část pláže s balibeds

ADULTS CLUB

4,0TripAdvisor
7 698 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. 360–361

POLOHA Hotel leží u Karibského 
moře, v oblasti Bayahibe.
VYBAVENÍ Hotel je součástí komplexu spolu 
s hotelem Viva Wyndham Dominicus Beach cccd. 
Klienti části Palace mohou využívat služby obou hotelů. 
Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 3 bary, snack bar, 
4 bazény, jacuzzi, konferenční místnost, bankomat.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DRS: koupelna se sprchou, WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 
minibar (naplněn po příjezdu nealkoholickými 
nápoji), balkon. DRSVS: viz DRS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
sporty, potápění, biliár, jízda na koni, golf.
ZVLÁŠTNOSTI VIP část za poplatek 
(09.00–23.00 hod.).
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, diskotéka, lekce tance.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), klub pro 
juniory (13–17 let), 2 dětské bazény, minidisko.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: ve vybraných společných 
prostorách. Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Viva Wyndham Dominicus Palace cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích (restaurace Atlantis za poplatek) 

  Snack (24 hodin denně)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých zahraničních značek, koktejly

  Fitness, windsurfing, kánoe, úvodní lekce 
potápění v bazénu, vodní pólo, aquaaerobik, tenis 
(osvětlení za poplatek), aerobik, šipky, strečink, 
plážový volejbal, stolní tenis

  Sauna

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: salon krásy, spa centrum (masáže, 
procedury, terapie), sauna, pára, jacuzzi

  Možnost masáží na pláži

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

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: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné Karibské moře u hotelu

  All inclusive v ceně

  Možnost využívat služeb hotelu Viva 
Wyndham Dominicus Beach cccd

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vivaresorts.com

4,0TripAdvisor
3 835 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. 360–361

POLOHA Hotel leží v klidné karibské 
jižní části ostrova – v Bayahibe.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací, 
4 bary, snack bar, 4 bazény, konferenční místnost, 
bankomat. Za poplatek mohou klienti využívat restaurace 
sousedního hotelu Viva Wyndham Palace cccc.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. Nachází se v budově. DRS: viz DR, 
lednice, prostornější. BG: viz DR, přízemní 
bungalovy. BGSV: viz BG, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
sporty, potápění, biliár, jízda na koni.
ZVLÁŠTNOSTI VIP část za poplatek 
(09.00–23.00 hod.).
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, diskotéka, lekce tance.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), klub pro 
juniory (13–17 let), 2 dětské bazény, minidisko.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: ve společných prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach cccd
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BAYAHIBE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích 

  Snack (24 hodin denně)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých zahraničních značek, koktejly

  Fitness, windsurfing, kánoe, úvodní lekce 
potápění v bazénu, vodní pólo, aquaaerobik, tenis 
(osvětlení za poplatek), aerobik, šipky, strečink, 
plážový volejbal, stolní tenis

  Sauna

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: salon krásy, spa centrum (masáže, 
procedury, terapie), sauna, pára ve vedlejším 
hotelu Viva Wyndham Palace

  Možnost masáží na pláži

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

BUNGALOV  ...........................................  BG | BGSV 

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 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidné Karibské moře u hotelu

  All inclusive v ceně

  Velký výběr restaurací

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vivaresorts.com

4,0TripAdvisor
8 537 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. 360–361

La Romana / Boca Chica
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Nedávno renovovaný hotel řetězce 
Bahia Principe, který ubytovává pouze dospělé 
osoby starší 18 let. Leží na jižním pobřeží 
v zátoce 12 km od města La Romana. Klienti 
mohou využívat všechny služby vedlejšího hotelu 
Grand Bahia Principe La Romana ccccc.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 bary 
(další 3 v části La Romana), 7 restaurací (z toho 
4 à la carte – japonská, gurmánská, gril...), 
další 3 restaurace v části La Romana, 2 bazény, 
jacuzzi, nákupní středisko Pueblo Principe.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ JSX: koupelna s vanou a se sprchou, WC 
(vysoušeč vlasů), klimatizace, ventilátor, TV/sat., 
telefon, kávovar, minibar, trezor, obývací část, balkon 
nebo terasa. JSSVX: viz JSX, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění, rybaření, golf.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel pouze pro osoby starší 18 let.
ZÁBAVA Kasino, diskotéka. Hotel 
pořádá denní i večerní programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club.

Hotel Luxury Bahia Principe Bouganville ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  LA ROMANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování ve všech à la carte 
restauracích (nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a některých zahraničních značek

  Nemotorizované vodní sporty, basketbal, fotbal, 
pádlování, volejbal, 2 tenisové kurty, šipky, 
aerobik, fitness, biliár, lekce tance, stolní tenis 

  Vstup na diskotéku

  1 hodina denně – windsurfing, kola, tenis, 
katamarán, šnorchlování, kajaky

  Soukromá část pláže pouze pro klienty části 
Bouganville 

  Privátní check-in

  Expresní check-out

WELLNESS & SPA
  V hotelu centrum krásy a relaxační centrum

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

JUNIOR SUITE  ....................................  JSX | JSSVX 

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusnější část resortu Grand 
Bahia Principe La Romana

  Pouze pro dospělé osoby

  Program all inclusive v ceně

  Prostorné pokoje

  Město La Romana cca 12 km

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com

4,5TripAdvisor
2 893 hodnotících

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Na jižním pobřeží v zátoce 
12 km od města La Romana.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 
snack, 3 bary, bazén, jacuzzi, minimarkety.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ JSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon, kávovar,  
minibar, trezor za poplatek a terasa nebo balkon. 
JS: viz JSS, méně výhodná poloha.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
sporty – 2 tenisové kurty, stolní tenis, fitness, kajaky, 
windsurfing. Za poplatek: motorizované sporty, 
potápění, golf – nejbližší 18jamkové golfové hřiště 
Teeth of the Dog se nachází u města La Romana.
ZÁBAVA Celodenní program, večerní 
program, kasino, diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub 
(4–12 let), minidisko.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby (1 hodina denně). 
Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club.

Hotel Grand Bahia Principe La Romana ccccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  LA ROMANA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  3 večeře za týden v à la carte restauracích 
dle výběru (nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
v barech (do 02.00 hod.)

  Minibar (doplňován denně nealkoholickými  
nápoji a pivem)

  Nemotorizované vodní sporty, fitness, aerobik, 
stolní tenis, biliár, fotbal, volejbal, basketbal, 
lekce tance, šipky

  Úvodní lekce potápění v bazénu

  Vstup do diskobaru včetně místních nápojů 
(nad 18 let)

  1 hodina denně – kajaky, kola, šnorchlování, 
windsurfing, tenis, katamarán

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže a terapie

JUNIOR SUITE  .......................................... JS | JSS 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  V blízkosti golfového hřiště

  Prostorné pokoje

  Útulný resort vhodný  
pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com

4,0TripAdvisor
4 554 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází v přední řadě 
u pláže Boca Chica na jihu ostrova.
VYBAVENÍ 271 pokojů, recepce 24 hodin denně, 
6 restaurací (mexická, italská, brazilská, dominikánská, 
mořské plody), bar, bazén, parkoviště, společenské 
prostory, business centrum, prádelna, kasino, směnárna, 
obchod se suvenýry, výtah, kadeřnictví, salon krásy.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, kabelová TV, telefon, minibar, 
elektronické klíče, trezor za poplatek.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: biliár, stolní tenis, 
šachy, aerobik, minigolf, fitness. Za poplatek: tenis.
ZÁBAVA Večerní zábavný program, 
animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská herna, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v určených 
prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Be Live Experience Hamaca cccc
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BOCA CHICA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Nealkoholické nápoje a pivo

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: různé masážní procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRGV 

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 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Pro nenáročné klienty

  V blízkost hlavního města

  Přímo u písečné pláže

  Velký výběr restaurací v hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.beliveexperiencehamaca.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. 360–361

3,5TripAdvisor
1 503 hodnotících
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Neopakovatelná atmosféra, lahodný rum, dlouhé 
lány tabákových plantáží, odkud pocházejí ty nejlepší 
doutníky na světě, a nekonečné pláže. K tomu 
připočtěte korálové útesy, unikátní vápencové útvary, 
pastelově zbarvené domky v Trinidadu nebo třeba park 
Topes de Collantes s nejvyšším vodopádem na Kubě 
a rázem se před vámi vykreslí úchvatný obrázek Kuby.

CHARAKTERISTIKA
Kuba patří mezi největší, nejrozmanitější a nejkrásnější ostrovy Velkých Antil. Bývá označo-
vána jako perla Karibiku, a to díky svým bělostným plážím a syté zeleni tropického pralesa 
ve vnitrozemí. Na Kubě naleznete sedm míst, která jsou zapsána na seznamu světového 
kulturního dědictví UNESCO. Patří mezi ně uličky staré Havany La Habana Vieja, historické 
centrum města Santiago de Cuba, malebné městečko Trinidad a cukrovary v nedalekém 
úrodném údolí Valle de las Ingenios, dále pak pohoří Escambray v okolí horské vesničky 
Topes de Collantes, pevnost Punta Gorda nedaleko města Cienfuegos a údolí Viñales.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Dovolenou na Kubě můžete prožít v mnoha lokalitách. Záleží i na tom, zda si chcete 
užít klid na některém z ostrůvků, nebo dáváte přednost ruchu větších letovisek, jako je 
například kubánské Varadero.
Havana – Chcete poznat koloniální památky a posedět nad koktejlem ve slavné hos-
půdce La Bodeguita del Medio nebo v baru La Floridita, kam chodíval Ernest Heming-
way? Duší a srdcem staré Havany je pak bezesporu pobřežní kolonáda Malecón, kam si 
můžete zajet v americkém bouráku z 50. let. Nejlepší pohled na Havanu si vychutnáte 
z pevnosti El Morro z 16. století.
Varadero – Vydejte se do největšího letoviska Kuby a dost možná i celého Karibiku. 
Varadero je nejoblíbenější místo na Kubě, má perfektní zázemí, ať už hledáte školy potá-
pění, nebo kubánské bary. 
Cayo Coco – Pokud si chcete užít klid a nádherné pláže, vydejte se na dovolenou na sever 

Kuby na souostroví Jardines del Rey, kde leží panenský ostrov Cayo Coco. Ten nabízí více 
než dvacet kilometrů pláží, klid a pohodu. Navíc jsou tu skvělé podmínky pro potápění.
Cayo Largo – Vyzkoušejte i jižní pobřeží Kuby na souostroví Cannareos, kde leží i Cayo 
Largo. Objevíte zde ostrov, který nemá stálé obyvatele a jehož jižní pobřeží je zaslíbeno 
turistům. 
Cayo Guillermo – Prožijte dovolenou na ostrově, jehož největším pokladem jsou místní 
nekonečně dlouhé pláže. Cayo Guillermo sousedí s Cayo Coco, což znamená dovolenou  
v duchu klidu, relaxu a nikým nerušeného odpočinku. Právě proto je často cílem novo-
pečených manželů na líbánky. 
Cayo Santa María – Zažijte dovolenou na ostrůvku, kde je minimum turistů, perfektní 
a luxusní zázemí prvotřídních hotelů a ideální podmínky pro šnorchlování a potápění.  

PRAKTICKÉ TIPY
Doutníky, rum, hudba a všechno možné, na čem je vyobrazena ikona Kuby, slavný Che 
Guevara, patří mezi typické kubánské suvenýry. Nenechte si ujít návštěvu provincie Pinar 
del Río, oblasti plné tabákových plantáží, kde se můžete seznámit s výrobou proslulých 
kubánských doutníků. Milovníci hudby nesmí vynechat návštěvu některého z Buena Vista 
Social Clubů, kterých jsou po celé zemi roztroušeny desítky.

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA
Vzhledem k pozvolnému vstupu do vody na většině pláží je pobyt ve Varaderu vhodný pro 
rodiny s dětmi. Spousta hotelů nabízí velice dobré zázemí pro děti, dětské kluby, hřiště 
a službu hlídání dětí. Nejmenší účastníci také jistě ocení návštěvu zdejšího delfinária. 

Doutníky, salsa a nekonečné pláže

TO NEJLEPŠÍ Z KUBY

 Nádherné dlouhé písečné pláže

  Havana – město mnoha tváří

 Národní parky a malé ostrůvky
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Varadero

Cayo Coco

HAVANA

Pico Turquino
+

1972 mK A R I B S K É  M O Ř E
0 250 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

HAVANA  Historické centrum Havany, které bylo vystavěno v koloniálním stylu 
v 18. a 19. století a zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO v roce 1982, 
vás naprosto okouzlí svou jedinečnou atmosférou. GUANAYARA  Národní park 
Topes de Collantes a nejvyšší vodopád na Kubě, Salto de Caburní. VARADERO  
Luxusní hotely, dlouhé pláže s hřejivým pískem, průzračná voda, palmy. K tomu 
nepřeberné množství možností, jak se bavit, co vyzkoušet a kde se občerstvit. 
Takové je Varadero. SALSA  Skupinky potulných muzikantů najdete téměř 
všude, od letištní haly až po restaurace. HAVANA  Na Kubě jsou desítky tisíc aut 
ze 40. až 60. let, která dodnes brázdí tamní silnice. 
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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) 26 26 26 29 30 31 32 32 31 29 28 25

TEPLOTA VODY (°C) 25 24 24 27 29 29 28 29 29 29 28 28
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Nabídka výletů – Varadero

  Celodenní výlet autobusem 
do kubánské metropole

Havana je největším a nejkrásnějším 
městem Karibiku. Najdete zde koloni-
ální památky, paláce mafiánských bossů 
z 30. let, památníky socialismu – vše 
podbarvené vůní doutníků, chutí rumu 
a rytmem karibské hudby. Poznáte his-
torickou část Havany (UNESCO), hlavní 
náměstí Plaza de Armas a Plaza Vieja, 

havanskou katedrálu, řadu paláců i hotel 
Ambos Mundos, kde byl ubytován Hemin-
gway. Program vám umožní poznat i nové 
části Havany, jako např. nábřeží Malecón. 
Doplněním může být i návštěva továrny 
na kubánské doutníky nebo projížďka 
dobovými auty. V ceně výletu je zahrnut 
oběd. Další variantou výletu je kombinace 
celodenní prohlídky a návštěvy kabaretu 
Tropicana či dvoudenní výlet spojený 
s návštěvou údolí Viñales.

Kuba určitě neláká jen plážemi a průzračným mořem. Vybrali jsme pro vás to nejlepší, co zde můžete poznat. 
Vypravte se do hlavního města Havany, které vás překvapí svou pestrostí a atmosférou. Na doslova rajská 
místa vás zavedeme během výletu do národního parku Viñales nebo na jižní pobřeží Kuby. Nechybí ani plavby 
na katamaránu, potápění mezi korály a mnoho dalšího.

  Celodenní výlet autobusem 
na jižní pobřeží 

Výlet na jižní pobřeží ostrova, návštěva 
krokodýlí farmy, projížďka lodí po Jezeře 

pokladů, Guamá s návštěvou indián-
ské vesnice, oblast Zátoky sviní, kde 
v roce 1961 došlo k neúspěšné invazi, 
oběd a koupání s možností šnorchlování 
v Playa Girón.

  Celodenní autobusový výlet 
s prohlídkou města Trinidad

Poznáte historické a přírodní krásy jižního 
pobřeží a venkova. Zastávka v „perle 
jihu“ – městě Cienfuegos. Navštívíte 

nejzachovalejší koloniální město Karibiku 
plné paláců a křivolakých dlážděných ulic –  
Trinidad (UNESCO). Čeká vás prohlídka 
staré části s návštěvou muzea a volno. 
Po obědě (v ceně výletu) podniknete pěší 
výlet k vodopádu El Nieho.

Jih Kuby – Trinidad a Cienfuegos od 95 €

Guamá a Zátoka sviní od 55 €

Havana – perla Karibiku od 89 €
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci. 
Výlet se objednává a hradí přímo na Kubě v závislosti na aktuálním počtu zájemců.

  Plavba na katamaránu 
na ostrov Cayo Blanco, 
koupání s delfíny

Nezapomenutelný den uprostřed Atlantiku 
na palubě moderního katamaránu. Plavba 
vás zavede k jednomu z korálových 
útesů, kde bude čas na šnorchlování, 

a na korálový ostrov Cayo Blanco (oběd 
a čas na koupání na pláži s jemným bílým 
pískem). V ceně výletu je občerstvení 
během plavby (nealkoholické nápoje, pivo 
a kubánský rum) a oběd na pláži. Za pří-
platek možnost kratšího koupání s delfíny. 
Změna programu vyhrazena.

Korálový ostrov Cayo Blanco od 75 €

  Show dotažená 
do posledního detailu

Kabaret Tropicana je nejznámějším 
kubánským nočním podnikem. Byl založen 
původně k pobavení amerických turistů 
a obchodníků před revolucí v Havaně 30. 
prosince 1939. Kombinace hudby, tance 

a svůdnosti je navíc umocněna kouzlem 
tropické noci pod hvězdami. Přes 120 
umělců se za doprovodu afrokubánských 
a latinskoamerických rytmů předvede 
v nákladných třpytivých kostýmech. Tančí 
se zde převážně salsa, ale jsou připraveny 
i další výpravné tance s různými náměty, 
např. z místní historie nebo folkloru.

  Úžasná živá atmosféra 
s řadou památek 
z koloniálního období

Půlmilionové Santiago je druhým největ-
ším městem Kuby a karibská atmosféra je 

tu cítit snad ještě silněji než kdekoliv jinde. 
Bohatá historie města se odráží i v množ-
ství dochovaných koloniálních staveb. 
Letecká přeprava do Santiaga funguje jak 
z Havany, tak i z Varadera. Program výletů 
do Santiaga je na vyžádání. 

  Celodenní výlet s obědem

Pravý kubánský doutník je jen jeden 
a pochází z tabákových plantáží v údolí 
Viñales zhruba 200 kilometrů od kubán-
ské metropole Havany. Do Viñales ale 
turisté jezdí obdivovat  krasové útvary, tzv. 
mogoty. Během tohoto celodenního výletu 

navštívíte soukromou farmu na pěstování 
tabáku s tradiční ukázkou výroby dout-
níků. Dále jeskyni Cueva del Indio, kterou 
proplujete na motorovém člunu. Po obědě 
vás čeká panoramatická prohlídka vel-
koplošné nástěnné malby na vápencové 
skále Mural de la Prehistoria. 

Údolí Viñales od 100 €

Santiago de Cuba  na vyžádání

Kabaret Tropicana od 90 €
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1. DEN Odlet z Prahy do Havany. Po příletu 
transfer do hotelu v Havaně. Večeře v hotelu.
2. DEN Snídaně. Půldenní prohlídka kubánské 
metropole Havany s obědem. Projedete hlavními 
havanskými čtvrtěmi a třídami a zavedeme vás 
do historické části Havany, zapsané na seznam 
UNESCO. Oběd. Možnost navštívit továrnu na výrobu 
doutníků (doplácí se na místě 10 CUC/osoba, 
prohlídka možná pouze v některých termínech). 
Večeře v hotelu. Ve večerních hodinách možnost 
navštívit vystoupení nejznámějšího kubánského 
kabaretu Tropicana (není zahrnuto v ceně).
3. DEN Snídaně. Tento den poznáte nezapomenutelné 
přírodní scenérie západní části Kuby. Navštívíte oblast 
Soroa s vodopády a botanickou zahradou, odkud budete 
pokračovat do údolí Viñales, kde je soustředěno nejvíce 
tabákových plantáží na Kubě. Zvláštností této oblasti 
jsou strmé mogoty, skalnaté vápencové útvary, které 
jsou vzájemně propojeny říčkami a jeskyněmi. V jedné 
z nich se projedete na malé loďce. Oběd. Navštívíte také 

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

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

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, 5 nocí v hotelech 
střední kategorie, 5× plnou penzi, 5 nocí v hotelu 
Memories Paraiso Azul, 5× program all inclusive 
na Cayo Santa María, vstupy dle programu, 
přepravu klimatizovaným autobusem, služby 
místních česky/slovensky mluvících průvodců 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum 
(700 Kč), fakultativní výlety, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 8

3. 8. 2018 46 490 Kč
28. 10. 2018 46 990 Kč 
21. 2. 2019 52 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Malý okruh Kubou
KUBA

  Prohlídka Havany

  Návštěva údolí Viñales 

  Koloniální město Trinidad a pěší túra 
pralesem

  Pobyt na ostrově Cayo Santa Maria

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Guamá

TrinidadCienfuegos

VaraderoHavana
Cayo Santa MaríaSoroa

Viñales

CENA OD: 46 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10
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Havana, údolí Viñales a pobyt u moře
KUBA

CENA OD: 35 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7

1. DEN V odpoledních hodinách přílet 
do Havany. Transfer do hotelu v Havaně. Ubytování 
v hotelu NH Capri v blízkosti centra města. 
2. DEN Po snídani celodenní výlet po Havaně. 
Najdete zde koloniální památky, paláce mafiánských 
bossů z 30. let, památníky socialismu – vše podbarvené 
vůní doutníků, chutí rumu a rytmem karibské hudby. 
Poznáte historickou část Havany (UNESCO), hlavní náměstí 
Plaza de Armas a Plaza Vieja, havanskou katedrálu, 
řadu paláců i hotel Ambos Mundos, kde byl ubytován 
Hemingway. Program vám umožní poznat i nové části 
Havany, jako např. nábřeží Malecón. Doplněním může 
být i návštěva továrny na kubánské doutníky nebo 
projížďka dobovými auty. V ceně výletu je zahrnut oběd. 
Možnost zakoupení vstupného do kabaretu Tropicana.
3. DEN Po snídani odjezd do ekorezervace Las 
Terraza a městečka Soroa, kde je hlavní atrakcí 
botanická zahrada s orchidejemi. V tomto tropickém 
ráji roste na 700 druhů orchidejí. Prohlídka města 
a koupání v řece San Juan. Možnost přikoupení 
Zipline parku. Večeře a ubytování v hotelu Soroa. 

4. DEN Po snídani výlet po přírodní rezervaci. 
Výstup na Mirador de Venus, odkud je nádherný 
výhled na okolní krajinu a vede odsud stezka 
k vodopádu El Salto. Po obědě návštěva tabákové 
farmy Casa Del Veguero s tradiční ukázkou výroby 
doutníků. Večeře a ubytování v údolí Viñales. 
5. DEN Během tohoto dne můžete obdivovat krasové 
útvary, tzv. mogoty údolí Viñales. Dále vás čeká 
panoramatická prohlídka velkoplošné nástěnné malby 
na vápencové skále Mural de la Prehistoria. Po obědě 
proplujete na motorovém člunu jeskyni Cueva del Indio. 
Odpoledne transfer do Varadera. 
Ubytování v cccc hotelu. 
5.–8. DEN Volný program. 
8. DEN Odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Havana – Praha, letištní a palivové taxy, 2 noci 
v cccc hotelu se snídaní v Havaně, 3 noci v cccc 
hotelu ve Varaderu (lze zajistit i hotel vyšší či nižší 
kategorie), služby místního česky mluvícího delegáta

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění,
vízovou kartu na Kubu (700 Kč)

  Celodenní výlet po Havaně 

  Údolí Viñales a jeskyně Cueva del 
Indio

  Ekorezervace Las Terraza a Soroa 

  Botanická zahrada a orchideárium

  Pobyt u moře ve Varaderu 

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

8. 10. 2018 od 35 990 Kč
20. 11. | 18. 12. 2018 od 36 990 Kč
21. 1. | 19. 2. 2019 od 37 990 Kč
11. 3. 2019 od 36 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Varadero

Viñales

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

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

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

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

18. 10. 2018 66 990 Kč
4. 3. 2019 69 990 Kč 

TERMÍNY ODLETU A CENY

Velký okruh Kubou
KUBA

  Prohlídka historické části Havany

  Návštěva oblasti Viñales 
a vodopádů Soroa

  Celodenní prohlídka města Santiago 
de Cuba

  Koloniální město Trinidad a pěší túra 
pralesem

  Pobyt na ostrově Cayo Santa María

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Cayo Santa María

Trinidad
Cienfuegos

Santiago de Cuba

Bayamo

Havana

Playa Santa Lucia

Camaguey

Soroa
Viñales
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

CENA OD: 66 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 16/14
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

1. DEN V odpoledních hodinách přílet 
do Havany. Transfer do hotelu v Havaně. Ubytování 
v hotelu NH Capri v blízkosti centra města. 
2. DEN Po snídani celodenní výlet po Havaně. Najdete 
zde koloniální památky, paláce mafiánských bossů 
z 30. let, památníky socialismu – vše podbarvené vůní 
doutníků, chutí rumu a rytmem karibské hudby. Poznáte 
historickou část Havany (UNESCO), hlavní náměstí 
Plaza de Armas a Plaza Vieja, havanskou katedrálu, 
řadu paláců i hotel Ambos Mundos, kde byl ubytován 
Hemingway. Program vám umožní poznat i nové části 
Havany, jako např. nábřeží Malecón. Doplněním může 
být i návštěva továrny na kubánské doutníky nebo 
projížďka dobovými auty. V ceně výletu je zahrnut oběd. 
Možnost zakoupení vstupného do kabaretu Tropicana.
3. DEN Volný den. Lze přikoupit celodenní výlet 
do údolí Viñales nebo do ekorezervace La Terraza. 
V nabídce je také možný jednodenní výlet na Cayo 
Largo za šnorchlováním a odpočinkem. Nebo 
můžete strávit další den objevováním Havany.  

4. DEN Po snídani odjezd na jižní část Kuby. Poznáte 
historické a přírodní krásy jižního pobřeží a venkova. 
Zastávka v „perle jihu“ – městě Cienfuegos. Navštívíte 
nejzachovalejší koloniální město Karibiku plné paláců 
a křivolakých dlážděných ulic – Trinidad (UNESCO). 
Čeká vás prohlídka staré části s návštěvou muzea. 
Ubytování je v hotelu Costa Sur (nebo podobném). 
Po večeři vás průvodce provede po městě a den můžete 
třeba zakončit koktejlem v baru Casa de la Musica.
5. DEN Celodenní výlet po národním parku Guanayara 
terénním vozem ruské výroby. Hlavním lákadlem 
tohoto místa je nádherná a nenarušená příroda. Díky 
horské lokalitě, v níž se městečko nachází, je oblast 
plná vodopádů a kaňonů, které jsou pro okolí města 
typické. Topes de Collantes je porostlé národním 
květem Kuby, mariposou, která je charakteristická svou 
silnou vůní. Typické je pro oblast také pěstování kávy, 
které zde můžeme nalézt až 40 druhů. Během dne 
navštívíte vesničku Cuatro Vientos, čeká vás pěší túra 
rozmanitou přírodou k vodopádům El Rocio s možností 
koupání. Ubytování a večeře v hotelu Costa Sur. 

6. DEN Po snídani odjezd směrem na severní 
část Kuby, na ostrůvky Cayo Santa María. Cestou 
zastávka v městečku Santa Clara. O Santa Claru se 
tvrdě bojovalo během válek za nezávislost a později 
sehrála významnou roli při sesazení Batisty, kdy 
v roce 1958 na město zaútočila armáda vzbouřenců 
pod vedením Che Guevary. Ve městě se nachází 
i zrekonstruovaná scéna vykolejení obrněného vlaku 
Tren Blindado, který byl poslán pro posílení Batistových 
jednotek během poslední bitvy Kubánské revoluce.
Příjezd na ostrov Cayo Santa María ve večerních 
hodinách. Ubytování v hotelu Memories 
Paraiso Azul cccc s all inclusive.
6.–10. DEN Volný program.
10. DEN Odlet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – 
Havana – Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci 
v cccc hotelu v Havaně se snídaní, 2 noci v hotelu 
v Trinidadu, 6 nocí v hotelu Memories Paraiso 
Azul cccc na Cayo Santa María s all inclusive, 
výlety dle programu, stravu dle programu 
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízovou kartu na Kubu (700 Kč)

Havana, Trinidad, Cayo Santa María
KUBA

  Celodenní výlet po Havaně 

  Přírodní rezervace Topes de 
Collantes

  Města Trinidad a Cienfuegos 

  Pobyt u moře na ostrově Cayo 
Santa María

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Cayo Santa María

Trinidad

Havana

6. 12. 2018 55 490 Kč
31. 1. 2019 58 490 Kč
7. 3. 2019 57 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

CENA OD: 55 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Havana a Varadero
KUBA

CENA OD: 34 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11

1. DEN V odpoledních nebo večerních hodinách přílet 
do Havany. Transfer do hotelu v Havaně. Ubytování 
na 3 noci se snídaní (možnost dokoupení polopenze) 
v centru Havany nedaleko pobřežní promenády Malecón.
2.–3. DEN Dva dny volna v Havaně, které můžete strávit 
procházkou koloniální částí Havany či návštěvou muzea 
s ochutnávkou místního rumu. Na vyžádání lze zajistit česky 
mluvícího průvodce na výlet po Havaně a do údolí Viñales. 
Lze také zajistit vstupné a transfer do kabaretu Tropicana. 
4. DEN Po snídani transfer do Varadera (cca 140 km) 
a dalších 8 nocí pobyt v hotelu Memories Varadero Beach 
Resort cccc s all inclusive. (Na vyžádání je možné 
ubytování v jakémkoliv hotelu ve Varaderu z naší nabídky.)
5.–11. DEN Pobyt ve Varaderu ve vybraném hotelu.
12. DEN Pobyt v hotelu, odpoledne transfer 
na letiště v Havaně a odlet do Prahy.
13. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci v cccc hotelu 
v Havaně se snídaní, 8 nocí v hotelu Memories Varadero 
Beach Resort cccc ve Varaderu s all inclusive, služby 
česky mluvícího delegáta (pouze ve Varaderu), transfery 
letiště – hotel Havana – hotel Varadero – letiště
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízovou kartu na Kubu (700 Kč)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Havana – perla Karibiku 

  Možnost výletů po Havaně a do údolí 
Viñales 

  Varadero – nejoblíbenější kubánské 
letovisko 

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 34 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Varadero

Havana
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Havana a Cayo Largo
KUBA

CENA OD: 41 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11

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

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana –  
Curych – Praha, letištní taxy a další poplatky,
vnitrostátní přelet Havana – Cayo Largo – Havana,  
4 noci v cccc hotelu v Havaně se snídaní, 7 nocí
v hotelu Iberostar Playa Blanca cccc s all 
inclusive, služby česky mluvícího delegáta 
(pouze na telefonu), transfery mezi letištěm 
a hotelem v Havaně a na Cayo Largo
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízovou kartu na Kubu (700 Kč)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  4 noci v Havaně 

  Možnost výletů s česky mluvícím 
průvodcem

  7 nocí na ostrůvku Cayo Largo  

  Nádherné pláže 

  Šnorchlování na korálových útesech 

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 41 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Havana

Cayo Largo
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Havana a Cayo Coco
KUBA

CENA OD: 44 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11

1. DEN V odpoledních hodinách přílet do Havany. 
Transfer do hotelu v Havaně. Ubytování na 3 noci 
se snídaní (možnost dokoupení polopenze) v centru 
Havany nedaleko pobřežní promenády Malecón.
2.–3. DEN Dva dny volna v Havaně, které 
můžete strávit procházkou koloniální částí Havany 
či návštěvou muzea s ochutnávkou rumu.
4. DEN Po snídani transfer na letiště a vnitrostátní 
přelet na korálový ostrov Cayo Coco (cca 60 minut). 
Ubytování na 7 nocí v hotelu Iberostar Mojito cccc s all 
inclusive. (Na vyžádání je možné ubytování v jakémkoliv 
dalším hotelu na Cayo Coco z naší nabídky.)
5.–10. DEN Pobyt na korálovém ostrově 
Cayo Coco ve vybraném hotelu.
10. DEN Během dne transfer na letiště a přelet zpět 
do Havany. Ubytování na 1 noc v hotelu v Havaně.
11. DEN Odlet do Prahy.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana –  
Praha, letištní taxy a další poplatky, vnitrostátní přelet 

Havana – Cayo Coco – Havana, 4 noci v cccc hotelu 
v Havaně se snídaní, 7 nocí v hotelu Iberostar Mojito 
Resort cccc na Cayo Coco s all inclusive, služby 
česky mluvícího delegáta (pouze na telefonu), transfery 
mezi letištěm a hotelem v Havaně a na Cayo Coco
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění,
vízovou kartu na Kubu (700 Kč)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  4 noci v Havaně 

  Možnost výletů s česky mluvícím 
průvodcem

  7 nocí na ostrůvku Cayo Coco 

  Nádherné pláže 

  Šnorchlování na korálových útesech 

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Cayo Coco
Havana
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Havana a Cayo Santa María
KUBA

CENA OD: 43 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/11

1. DEN V odpoledních hodinách přílet do Havany. 
Transfer do hotelu v Havaně. Ubytování na 4 noci 
se snídaní (možnost dokoupení polopenze) v centru 
Havany nedaleko pobřežní promenády Malecón.
2.–3. DEN Dva dny volna v Havaně, které můžete 
strávit procházkou koloniální částí Havany či návštěvou 
muzea s ochutnávkou místního rumu. Na vyžádání je 
možné zakoupit výlet po Havaně nebo do údolí Viñales 
s česky mluvícím průvodcem. Na večerní program 
lze také zakoupit vstupné do kabaretu Tropicana. 
4. DEN Po snídani transfer na letiště a vnitrostátní 
přelet na korálový ostrov Cayo Santa María (cca 60 minut). 
Ubytování na 7 nocí v hotelu Memories Paraiso Azul cccc 
s all inclusive. (Na vyžádání je možné ubytování v jakémkoliv 
dalším hotelu na Cayo Santa María z naší nabídky.)
5.–11. DEN Pobyt na Cayo Santa 
María ve vybraném hotelu.
11. DEN Transfer na letiště v Havaně 
s následujím odletem do Prahy. 
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana– 
Praha, letištní taxy a další poplatky, vnitrostátní
přelet Havana – Cayo Santa María – Havana,  
4 noci v cccc hotelu v Havaně se snídaní, 7 nocí 
v hotelu Memories Paraiso Azul cccc na Cayo 
Santa María s all inclusive, služby česky mluvícího 
delegáta (pouze na telefonu), transfery mezi letištěm 
a hotelem v Havaně a na Cayo Santa María
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vízovou kartu na Kubu (700 Kč)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  4 noci v Havaně 

  Možnost výletů s česky mluvícím 
průvodcem

  7 nocí na ostrůvku Cayo Santa María

  Šnorchlování na korálových útesech 

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 43 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

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

6. DEN Costa Maya, Mexiko – Toto poměrně nové 
letovisko nabízí řadu příležitostí k nákupům, můžete si 
tu zaplavat s delfíny, strávit den na pláži nebo se vydat 
za mayskými památkami – Kohunlich či Chacchoben.
7. DEN Cozumel – Cozumel je největší mexický 
obydlený ostrov a místo, kde dovolenou tráví stále 
více lidí a díky plážím, potápění a atrakcím se stalo 
oblíbenou rodinnou destinací. Můžete si tu zaplavat 
s delfíny nebo strávit den v aquaparku Playa Mia.
8. DEN Havana, Kuba – Transfer 
na letiště a následný odlet do Prahy.

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

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

celoročně (na vyžádání) od 36 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Kuba, Belize, Honduras a Mexiko na luxusní lodi MSC Opera 
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

  Plavba na luxusní lodi po ostrovech 
Karibiku

  Rozšířená plná penze 

  Kombinace historie, památek 
a krásných pláží 

  Bohatý animační a večerní program

  Možnost prodloužení pobytu 
v letovisku Varadero

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Havana

Cozumel

Costa Maya

Belize 
City Isla de Roatan
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CENA OD: 36 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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1. DEN Havana, Kuba – Přílet na Kubu, 
transfer do přístavu a následné nalodění 
na luxusní loď MSC Opera.
2. DEN Havana, Kuba – Havana je hlavní město 
Kuby s neopakovatelnou atmosférou, v němž 
naleznete pestrobarevnou směsici koloniálních 
památek. Můžete navštívit místní muzea a galerie, 
projít se křivolakými uličkami La Habana Vieja, 
ochutnat tradiční mojito nebo relaxovat na pláži.
3. DEN Havana, Kuba – Odpolední 
vyplutí směrem na Jamajku.
4. DEN Den na moři.
5. DEN Montego Bay, Jamajka – Tento přístav 
má úžasnou polohu kousíček od pláží, vodopádů 
i deštného pralesa. Dunn´s River Falls neboli 
vodopády na řece Dunn jsou jednou z nejznámějších 
turistických atrakcí na Jamajce. Jde o přírodní park 
s bohatou faunou, flórou a kaskádovitými vodopády. 
Vyhledáván je však především pro možnost procházet 
se mezi vodopády. Sestup nebo výstup není nikterak 
nebezpečný, neboť voda protéká pouze do výšky kotníků.

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

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

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

celoročně (na vyžádání) od 35 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Kuba, Jamajka, Kajmanské ostrovy a Mexiko na luxusní lodi MSC Opera 
STŘEDNÍ AMERIKA  KUBA

  Plavba na luxusní lodi

  Ostrovy v Karibiku 

  Rozšířená plná penze 

  Možnost prodloužení pobytu 
v letovisku Varadero 

  Bohatý animační a večerní program

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Havana

Cozumel

George 
Town

Montego Bay
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CENA OD: 35 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Největší a nejznámější turistické středisko Kuby Varadero se nachází 140 km východně 
od Havany. Tvoří ho nádherná bělostná pláž o délce 16 km, podél níž je postaveno přes 
50 hotelů a velkých turistických komplexů. Naleznete zde bohatou nabídku nejrůznějších 
aktivit (golf, výlety lodí, delfinárium).

1   Hotel Blau Marina Varadero ccccd str. 174
2   Hotel Paradisus Princesa del Mar ccccc str. 144
3   Hotel Iberostar Playa Alameda ccccd str. 164
4   Hotel Iberostar Laguna Azul ccccc str. 152
5   Hotel Memories Varadero Beach Resort cccc str. 166
6   Hotel Grand Memories Varadero ccccc str. 158
7   Hotel Ocean Varadero El Patriarca ccccc str. 156
8   Hotel Paradisus Varadero Spa ccccc str. 146
9   Hotel Iberostar Varadero ccccc str. 148
q   Hotel Royalton Hicacos Resort & Spa ccccc str. 142
w   Hotel Starfish ccc str. 180
e   Hotel Iberostar Tainos cccc str. 162
r   Hotel Be Live Turquesa cccc str. 178
t   Hotel Ocean Vista Azul ccccc str. 160
y   Hotel Be Live Varadero cccc str. 179
u   Hotel Iberostar Bella Vista Varadero ccccc str. 154
i   Hotel Sol Palmeras cccc str. 177
o   Hotel Meliá Las Americás ccccc str. 150
p   Hotel Sol Sirenas Coral cccc str. 176
a   Hotel Barceló Solymar cccc str. 170
s   Hotel Occidental Arenas Blancas cccc str. 172
d   Hotel Allegro Palma Real cccc str. 168
f   Hotel Club Tropical ccd str. 182
g   Hotel Villa Tortuga ccc str. 181

Pobytové oblasti
Varadero

 Pláž
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Ostrov Cayo Santa María je spojen s pevninou 48km hrází. Nachází se zde korálový útes 
a nádherné písečné pláže.

1   Hotel Royalton Cayo Santa Maria ccccc  str. 186
2   Hotel Memories Paraiso Azul ccccc  str. 188
3   Hotel Melia Las Dunas ccccc  str. 189
4   Hotel Iberostar Ensenachos ccccc  str. 184

Malý ostrůvek Cayo Coco patří mezi nejkrásnější letoviska na severu Kuby. S pevninou je 
spojen 17km hrází a je obklopen druhou největší korálovou bariérou na světě.

5   Hotel Memories Flamenco Beach Resort ccccc  str. 191
6   Hotel Memories Caribe Beach Resort cccc str. 195
7   Hotel Iberostar Mojito cccc str. 192
8   Hotel Iberostar Daiquiri cccc str. 193
9   Hotel Iberostar Playa Pilar cccc str. 194

q

Cayo Santa María / Cayo Coco / Cayo Largo / Havana

Překrásný korálový ostrůvek Cayo Largo se nachází v Karibském moři cca 40 minut 
letu od Havany. Nabízí návštěvníkům panenskou přírodu a jedny z nejkrásnějších pláží 
v celém Karibiku.

q   Hotel Sol Cayo Largo cccc str. 197
w   Hotel Iberostar Playa Blanca ccccc str. 198

Havana – koloniální perla Karibiku.

e   Hotel Iberostar Parque Central ccccc str. 138
r   Hotel NH Capri cccc str. 139
t   Hotel Tryp Habana Libre cccc str. 140

HAVANA

~

1až4
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5až9

d

VARADERO

SANTA CLARA

Doba transferu z letiště Havana do hotelu cca 150 minut
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Havana
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POLOHA Hotel má ideální polohu v samém středu 
Havany, jen pár metrů od hotelu se nachází Centrální 
park a budova Kapitolu. Stará Havana a havanské 
nábřeží jsou vzdáleny jen pár minut chůze. 
VYBAVENÍ V části Iberostar Parque Central: 
2 restaurace, 3 bary, bazén s terasou na střeše 
budovy. V části Iberostar Parque Central 
Torre: 2 bary, 1 restaurace a bazén na střeše 
hotelu s terasou s výhledem na Havanu. 
O ubytování v konkrétní části hotelu rozhoduje recepce.
POKOJ DR: Část Parque Central (278 pokojů) – 
koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, 
minibar, trezor, TV/sat.. Část Parque Central Torre 
(149 pokojů) – koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, minibar, trezor, plazmová TV/sat. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře formou bufetu 
nebo menu (při nižší obsazenosti hotelu).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

Hotel Iberostar Parque Central ccccc
KUBA  HAVANA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha v blízkosti hlavních 
pamětihodností Havany (budova 
Kapitolu, stará Havana, havanské 
nábřeží Malecon)

  Kvalitní služby známého 
řetězce Iberostar

Bazén: na střeše hotelu

Noční život: 3 bary v hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

4,5TripAdvisor
7 444 hodnotících



139

K
U

B
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel NH Capri cccc
KUBA  VEDADO U HAVANSKÉHO NÁBŘEŽÍ

PROČ PRÁVĚ SEM

  Bazén na střeše hotelu s krásným 
výhledem na Havanu

  Ideální poloha v blízkosti 
havanského nábřeží

POLOHA V centru Havany nedaleko pobřežní 
promenády Malecon. Historická část města cca  
10 minut jízdy. Letiště Havana cca 30 minut jízdy.
VYBAVENÍ Hotel byl kompletně zrekonstruován a nově 
otevřen na přelomu roku 2013/2014, je zde 220 pokojů, 
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
à la carte, snack bar, bazén s terasou na střeše hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
moderně zařízené, klimatizace, telefon, TV/sat.,  
minibar, trezor za poplatek.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou bufetu nebo à la carte.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fitness.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek,  
WiFi v prostorách recepce.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hn-hotels.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

NABÍZENÉ POKOJE

Bazén: na střeše hotelu

Noční život: bar v hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

WELLNESS & SPA
 �Za�poplatek: sauna, turecká sauna, masáže, 
salon krásy

4,0TripAdvisor
1 983 hodnotících
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Hotel Tryp Habana Libre cccc
KUBA  VEDADO U HAVANSKÉHO NÁBŘEŽÍ

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHI | HHH | HHII | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z emblematických hotelů 
Havany s bohatou historií

  Z vyšších pater nezapomenutelný 
výhled na kubánskou metropoli

POLOHA Hotel se nachází v centru Havany 
nedaleko známého havanského nábřeží Malecon. 
Vzdálenost od staré Havany cca 4 km. 
VYBAVENÍ 5 restaurací, 3 bary, venkovní 
bazén, směnárna, konferenční místnost, 
kadeřnictví, obchody a noční klub El Turquino.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar, balkon 
s výhledem na oceán nebo na město. Na vyžádání 
pokoje ve vyšších patrech za příplatek.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Možnost dokoupení večeře formou bufetu.
ZVLÁŠTNOSTI Fidel Castro odsud řídil  
počátek kubánské revoluce.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.meliacuba.com

Bazén: venkovní u hotelu

Noční život: 3 bary v hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

3,0TripAdvisor
4 584 hodnotících
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Varadero
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POLOHA U písečné pláže na konci poloostrova 
Hicacos. Centrum Varadera je vzdáleno asi 
10 km. V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Resort postavený v jamajsko- 
-kubánském stylu. Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, 4 à la carte restaurace (italská, 
s mořskými plody, karibská, gril), 5 barů, obchod se 
suvenýry, internetová místnost. V tropické zahradě 
3 bazény, vířivka, terasa s lehátky a slunečníky.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže.
POKOJ JS: koupelna/sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, lednička, kávovar, TV/sat., 
telefon, trezor, prkno na žehlení, žehlička, balkon 
nebo terasa. JSDC: viz JS, služby Diamond Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty, tenis, stolní tenis, biliár, squash, fitness.  
Za poplatek: motorizované vodní sporty, golf –  
golfové hřiště cca 7 km.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel je určen 
pouze pro osoby starší 18 let.
ZÁBAVA Animační program, denně živá hudba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový 
koutek, WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Royalton Hicacos Resort & Spa ccccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení formou snacku ve vybraných 
hodinách

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
místní výroby (24 hodin denně)

  Možnost večeří v restauracích à la carte  
(nutná rezervace, omezená kapacita)

  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, 
nealkoholické nápoje)

WELLNESS & SPA
  V hotelu se nachází spa centrum, které nabízí 
masáže, různé druhy zábalů, saunu

JUNIOR SUITE  ........................................ JS | JSDC 

Hh | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vyhledávaný hotel přímo u pláže

  Kvalitní program all inclusive v ceně

  Wellness & spa

  Vhodné pro novomanžele

  Hotel pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royalhicacosresort.com

•  Early check-in a late check-out (dle obsazenosti)
•   Služby komorníka
•  Denně doplňovaný minibar
•   Vstup do Diamond Club salonku
•  Pillow menu

DIAMOND CLUB

18+
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4,5TripAdvisor
5 001 hodnotících
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Hotel Paradisus Princesa del Mar ccccc
KUBA  VARADERO

POLOHA Exkluzivní komplex se nachází 
na severovýchodním výběžku poloostrova Varadero 
cca 13 km od centra. Havana je vzdálena přibližně 
140 km. V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Součástí luxusního komplexu s prvky 
tradiční španělské architektury je prostorná vstupní 
hala s recepcí a lounge barem, 4 tematické 
restaurace, kadeřnictví a několik butiků, půjčovna 
aut, směnárna a konferenční místnost s internetem. 
K vnějšímu vybavení patří 3 bazény, jacuzzi, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky a bar u bazénu. 
Součástí komplexu je i spa a wellness centrum (služby 
za poplatek). Za příplatek možno knihovat luxusní 
část Royal Service (bližší informace u prodejců).
PLÁŽ Hotel leží přímo u dlouhé písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
POKOJ JS: junior suite mají koupelnu/ 
sprchu/WC (vysoušeč vlasů), klimatizované,  
TV/sat., CD přehrávač, kávovar, telefon, trezor, 
minibar a balkon nebo terasu. Za příplatek je 
možné knihovat pokoje s výhledem na moře.
JSR: viz JS, služby Royal Service.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje 
pouze hosty starší 18 let.
ZÁBAVA V hotelu probíhá animační program.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový 
koutek a WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
místní výroby (24 hodin denně) 

  Možnost večeří v restauracích à la carte  
(nutná rezervace, omezená kapacita) 

  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, 
nealkoholické nápoje)

  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity 
v denních i večerních hodinách)

  Nemotorizované vodní sporty na pláži 
(katamarány, kajaky, šlapadla, windsurfing)

  Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, aerobik, 
posilovna, jacuzzi

WELLNESS & SPA
 �Za�poplatek: v hotelu se nachází spa centrum, 
které nabízí saunu, různé druhy zábalů a masáží

JUNIOR SUITE  .........................................  JS | JSR 

HH | H

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejlepších hotelů 
ve Varaderu s kvalitními službami

  Pro klienty starší 18 let 

  Možnost Royal Service Paradisus 
Princesa del Mar 

  Nemotorizované vodní sporty na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.meliacuba.com

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

•  Ubytování v separátní části resortu
•  VIP recepce
•  Individuální check-in a check-out
•   Přednost při rezervaci 

ve specializovaných restauracích
•  2 restaurace à la carte a bar
•   Snídaně, oběd a večeře à la carte
•  2 bazény a vyhrazený úsek pláže
•  24hodinová pokojová služba
•  Služby majordoma
•  Minibar s prémiovými nápoji
•   Župan a pantofle, plážová taška s osuškou
•  Privátní transfer letiště–hotel–letiště
•   Návštěva hydrotermálního okruhu 

(jednou za pobyt, na vyžádání)
•   Připojení k internetu zdarma

ROYAL SERVICE

4,0TripAdvisor
6 530 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. 360–361

Hotel Paradisus Varadero Spa ccccc
KUBA  VARADERO

POLOHA Jeden z nejluxusnějších hotelů 
v oblasti Varadero leží v tropické zahradě přímo 
u překrásné písečné pláže. Centrum Varadera je 
vzdáleno 11 km. V případě příletu do Havany je 
doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ 421 pokojů, spa centrum, hlavní 
restaurace, 4 restaurace à la carte, 1 restaurace 
pouze pro klienty části Royal, 4 bary, 2 bary 
pouze pro část Royal, kadeřnictví, salon krásy, 
obchody se suvenýry, butiky, půjčovna automobilů 
a motocyklů. K venkovnímu vybavení patří bazén 
(2 400 m2), terasa na slunění s lehátky.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže, plážový 
bar. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, kávovar, žehlička  
s žehlicím prknem, minibar, trezor, balkon 
nebo terasa. JSR: viz JS, služby Royal 
Service, pouze pro dospělé osoby.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
tenis, aerobik, plážový volejbal, stolní tenis, 
stolní fotbal, pétanque, půjčovna kol, basketbal, 
nemotorizované vodní sporty, šnorchlování, kánoe, 
kajaky, aquaaerobik, windsurfing, sauna, jacuzzi.
Za poplatek: motorizované vodní sporty,  
jízda na koni.
ZVLÁŠTNOSTI Pokud vyhledáváte luxus  
a individuální přístup, doporučujeme vám 
část hotelu Royal Service. Nabízí ubytování 
ve 48 luxusních master junior suite, které jsou 
prostornější než klasické junior suite a mají navíc 
šatnu, jacuzzi v koupelně a sprchu na terase.
ZÁBAVA Animační program.
PRO DĚTI Část bazénu pro děti, 
miniklub (1–4 roky a 5–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Za poplatek: internetový koutek  
v lobby, WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech

  Večeře v restauracích à la carte (nutno předem 
zarezervovat, omezeno kapacitou)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
místní výroby (24 hodin denně)

  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, 
nealkoholické nápoje) 

WELLNESS & SPA
  V hotelu se nachází spa centrum, které nabízí 
saunu, různé druhy zábalů a masáží

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | HHII | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  ................................................ JSR 

HHH | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejvyhledávanějších hotelů

  Přímo na pláži

  Program all inclusive v ceně

  Pro nejnáročnější možnost  
Royal Service

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.meliacuba.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. 360–361

•  VIP recepce
•  Individuální check-in a check-out
•   Přednost při rezervaci 

ve specializovaných restauracích
•  Restaurace a bar
•   24hodinová pokojová služba
•  Služby komorníka
•  Minibar s prémiovými nápoji
•   Župan a pantofle, plážová taška s osuškou
•  Individuální transfer letiště–hotel–letiště
•   Návštěva hydrotermálního okruhu 

(jednou za pobyt, na vyžádání)
•   1× green fee na golfovém hřišti Varadero
•  Připojení k internetu zdarma

ROYAL SERVICE PARADISUS VARADERO JUNIOR SUITE

4,0TripAdvisor
5 907 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. 360–361

POLOHA Jeden z nejlepších hotelů ve Varaderu 
leží přímo u dlouhé písečné pláže. Centrum Varadera 
je vzdáleno 12 km. V případě příletu do Havany je 
doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala, hlavní a 3 tematické 
restaurace, 5 barů, kadeřnictví, obchod se suvenýry, 
hotelový lékař, internetový koutek. K venkovnímu 
vybavení patří 3 velké bazény, jacuzzi, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky, bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel leží přímo u překrásné písečné 
pláže, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, 
trezor, kávovar, balkon nebo terasa.
JS: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: jízda na koni, potápění.
ZÁBAVA V hotelu probíhá bohatý animační program, 
živá hudba, diskotéka, taneční představení.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub 
(4–12 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby, 
internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Iberostar Varadero ccccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a originálních značek

  Večeře v restauracích à la carte  
(nutná rezervace, omezená kapacita)

  Nemotorizované vodní sporty na pláži (kánoe, 
šlapadla)

  Tenis, posilovna, aerobik, taneční hodiny, fotbal

  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity 
v denních i večerních hodinách)

WELLNESS & SPA
  Spa centrum v hotelu

  Sauna, jacuzzi a různé druhy masáží za poplatek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHII | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | HHII | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejlepších resortů 
ve Varaderu

  Hotel spravuje španělský řetězec 
Iberostar (záruka kvalitních služeb)

  Vyhlášená kuchyně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.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. 360–361

4,5TripAdvisor
7 267 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. 360–361

POLOHA Hotel je umístěn v klidném prostředí v oblasti 
Varadera, v bezprostřední blízkosti golfového hřiště.
VYBAVENÍ 5 restaurací (japonská jídla, mezinárodní 
pokrmy, mořské plody a steaky), 6 barů, 4 bazény, 
vířivky, kadeřnictví, fitness a wellness centrum, 
obchod se suvenýry, vybavení pro vodní sporty, 
služba půjčení aut, stolní tenis a kulečník. 
PLÁŽ Písečná pláž je oddělena od hotelu vegetací.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace,TV/sat., telefon, minibar, trezor, 
žehlička, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo 
terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. JS: viz DR, 
kuchyňský kout, oddělená obývací část, blíž k pláži. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: je nutné si na recepci 
zakoupit kartičku s přístupovým kódem k internetu. 

Hotel Meliá Las Américas ccccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní  
výroby včetně mezinárodních značek

  Večeře v restauracích à la carte (nutná rezervace)

  Nemotorizované vodní sporty

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HH | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HH

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Program all inclusive v ceně

 Hotel pouze pro dospělé 

 Přímý vstup a výhody pro golfisty

 Výborná kuchyně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melia.com/en/hotels/
cuba/varadero/melia-las-

americas/index.html

NOVINKA

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
5 933 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. 360–361

POLOHA Na severovýchodním výběžku 
poloostrova přímo u písečné pláže asi 18 km 
od centra Varadera. V případě příletu do Havany 
je doba transferu z letiště cca 150 minut.
VYBAVENÍ 814 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
hlavní bufetová restaurace, 4 à la carte restaurace 
(mezinárodní, kubánská, italská, japonská), 9 barů 
(včetně barů u bazénu), 4 bazény, 2 jacuzzi, 
salonek, 2 konferenční místnosti, obchod.
PLÁŽ Přímo u rozlehlé písečné pláže 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar, telefon, trezor, set 
na přípravu kávy a čaje, žehlička, žehlicí prkno, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty, tenis, stolní tenis, šachy, volejbal, 
fitness. Za poplatek: motorizované vodní sporty.
ZÁBAVA Hotel pořádá denní animační 
programy a večerní show.
PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), 2 dětské bazény, 
hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 8 pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek  
a WiFi v lobby hotelu.
PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

Hotel Iberostar Laguna Azul ccccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

 Snack během dne, zmrzlina

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby a mezinárodních značek

WELLNESS & SPA
  Za�poplatek: sauna, turecké lázně,  
salon krásy, masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHh | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

 Přímo u pláže

  Program all inclusive

  Vysoký standard služeb  
řetězce Iberostar

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com/en/hotels/
varadero/iberostar-laguna-azul
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

3,5TripAdvisor
7 621 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. 360–361

POLOHA Nový hotel, otevřený v roce 2016, se 
nachází uprostřed tropické zahrady. Skládá se z hlavní 
hotelové budovy a části Elite (pouze pro dospělé).
VYBAVENÍ 5 restaurací (z toho 4 à la carte), 
6 barů, dětský klub s aquaparkem,3 bazény, 
tenisový kurt, fitness centrum, obchod se 
suvenýry, půjčovna aut a motocyklů.
PLÁŽ Písečná pláž je oddělena od hotelu vegetací.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace,TV/sat., telefon, minilednička, trezor,  
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
JS: viz DRSV, prostornější, v části pouze pro dospělé.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový  
kurt, fitness, aerobik, plážový volejbal, kulečník,  
šipky, nemotorizované vodní sporty.  
Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Hotel Iberostar Bella Vista Varadero ccccc

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHh | HHI | HH | Hi | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Nový hotel postavený v roce 2016

  Část hotelu určena pouze  
pro dospělé 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostarbellavistavaradero.com

KUBA  VARADERO

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. 360–361

4,0TripAdvisor
779 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. 360–361

POLOHA Hotelový komplex se nachází v nové 
části střediska Varadero, centrum střediska je 
vzdáleno cca 12 km, nejbližší obchodní centrum 
Plaza América 5 km a jachtařský klub Marina 
Gaviota 2 km. V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
3 restaurace à la carte (italská, orientální, 
gurmetská), 5 barů, 3 bazény (z toho 1 pro 
děti), konferenční místnosti, obchod.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., žehlička, žehlicí prkno, minibar, 
trezor, kávovar a balkon nebo terasa. DRXP: viz DRX, 
část Privilege, větší výběr amenit, na pokoji 
plážová osuška, župan a pantofle. JSP: viz DRXP, 
prostornější pokoje s odděleným salonkem. 
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění, jízda na koni.
ZÁBAVA Denní a večerní zábava pro děti i dospělé.
PRO DĚTI 1 dětský bazén, miniklub (0–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 
v lobby, WiFi v lobby a v části Privilege.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Ocean Varadero El Patriarca ccccc
KUBA  VARADERO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHH | HHII | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRXP 

HHH | Hh | H

JUNIOR SUITE  ................................................  JSP 

HHH | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Díky kvalitním službám se řadí mezi 
nejvyhledávanější hotely ve Varaderu

  Bohatý program all inclusive v ceně

  Pro náročné klienty možnost 
ubytování v exkluzivní části Privilege

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.oceanhotels.net

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
Despacio (masáže, různé relaxační procedury, 
jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří v určených à la carte restauracích

  Menší občerstvení formou snacku 
(24 hodin denně)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
a originálních značek 

  Nemotorizované vodní sporty (windsurfing, šlapadla, 
kajaky, katamarán), plážový volejbal, fitness, tenis

•  Oddělená část resortu s vlastním bazénem a barem
•  Separátní check-in a check-out
•   Early check-in a late check-out 

(dle obsazenosti hotelu)
•   Vstup do Privilege salonku
•  Možnost přednostní rezervace 

do tematických restaurací
•   Služby komorníka
•  Snídaně à la carte v salonku Privilege
•  WiFi v prostorách části Privilege, 

1 hodina na pobyt zdarma
•  Část Privilege akceptuje pouze hosty starší 18 let

SLUŽBY PRIVILEGE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel se nachází v centrální 
části Varadera, přímo u moře.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací 
(z toho 7 a la carte), 9 barů, 2 bazény, oddělený 
dětský bazén, skluzavka u bazénu, sauna, lázeňské 
centrum Alameda, 2 konferenční místnosti, prádelna 
za poplatek, obchod se suvenýry, 2 tenisové kurty. 
Část hotelu Sanctuary pouze pro dospělé: služby
komorníka, ubytování v blízkosti pláže, privátní 
bazén pouze pro dospělé, privátní bar s živou 
hudbou, alkoholické a nealkoholické nápoje 
místních a mezinárodních značek. 
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody. 
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV, 
telefon, trezor, minibar, set na přípravu kávy a čaje, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější.  
JS: pouze pro dospělé v části Sanctuary, blíže k pláži.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
stolní tenis, plážový volejbal, nemotorizované 
vodní sporty (windsurfing, šlapadla, katamarán), 
fitness centrum, sauna, parní lázně, jacuzzi. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, golf.
ZÁBAVA Denní i večerní animační 
programy. Večerní představení.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Hotel Grand Memories Varadero ccccc

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHh | HHi | HH | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Možnost dokoupení programu 
Diamond Club

  Vhodné pro náročnější klientelu

  Samostatná část pouze pro dospělé  

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memoriesresorts.com/
resort/grand-memories-varadero

NOVINKA

KUBA  VARADERO

•  Early check-in a late check-out (dle obsazenosti)
•   Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, 

nealkoholické nápoje), výběr z prémiových 
nápojů, separátní část v bufetové restauraci, 
exkluzivní oběd v à la carte restauraci

•   Sleva 20 % na služby spa

DIAMOND CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotelový komplex se nachází 
ve střední části výběžku Varadero. Od centra 
je vzdálen cca 7 km a doba transferu z letiště 
v Havaně je zhruba 150 minut. Nejbližší obchodní 
centrum Plaza América 1 km od hotelu.
VYBAVENÍ 470 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
bufetová restaurace, 4 restaurace à la carte (gourmet, 
italská, karibská, mořské plody), butik, prádelna, 
směnárna, půjčovna automobilů. V zahradě venkovní 
bazén s terasou na slunění, infiniti bazén.
PLÁŽ 2 menší písečné pláže, které jsou 
odděleny útesem. Lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, LCD TV/sat., telefon, trezor, minibar, set 
na přípravu kávy, psací stůl, žehlička a žehlicí  
prkno, balkon nebo terasa. DRPVX: viz DRX,  
výhled na bazén. DRXP: viz DRX, služby Privilege.  
DRSVP: viz DRXP, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.  
Za poplatek: tenis, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Večerní animační programy v hotelu.
PRO DĚTI Miniklub a teen klub, 
hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu,  
internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Ocean Vista Azul ccccc
KUBA  VARADERO

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

  Možnost večeře v à la carte restauracích

  Vybrané alkoholické a nealkoholické  
nápoje místní výroby

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
Despacio Beauty Centre 

  Za�poplatek: masáže, relaxační procedury, 
kadeřnictví 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRPVX 

HHh | HHIi | HHi | HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRXP | DRSVP 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel otevřený v roce 2015

  Program all inclusive

  Pro náročnější klienty možnost 
ubytování v exkluzivní části Privilege

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.oceanhotels.net/en/
varadero-hotels/ocean-vista-azul

•  Přístup do privátního salonku
•  WiFi na pokoji zdarma (1 hodina/pobyt)
•   Late check-out do 14.00 hod. (dle dostupnosti)
•   Župan a pantofle

SLUŽBY PRIVILEGE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA U dlouhé písečné pláže. Centrum 
Varadera cca 15 km. V případě příletu do Havany je 
doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Hotelový komplex se skládá z hlavní 
budovy a několika dvoupatrových bungalovů. 
Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
2 tematické restaurace (kubánská, japonská), 
5 barů, z toho 1 bar u bazénu a 1 bar na pláži, 
velký bazén v udržované zahradě, obchod.
PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma. 
POKOJ DR: v hlavní budově, sprcha/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, minibar, telefon, TV/sat., 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
DRSTB: viz DR, pokoje jsou umístěny v bungalovech.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZÁBAVA Hotel pořádá denní animační 
programy a večerní show.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub (4–12 let). Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Iberostar Tainos cccc
KUBA  VARADERO

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

  Možnost večeří v restauraci à la carte  
(nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
(24 hodin denně) 

  Občerstvení formou snacku po celý den

  Fitness, stolní tenis, lukostřelba, šipky,  
aerobik, hodiny tance, plážový volejbal,  
tenis, vodní pólo, kajak

WELLNESS & SPA
  Zdarma:�sauna

  Za�poplatek: masáže, různé relaxační 
a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DR | DRSTB 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel ve stylu karibské vesničky

  Vysoký standard služeb řetězce 
Iberostar

  Široká nabídka sportovních aktivit

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com
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Hotel Iberostar Playa Alameda ccccd
KUBA  VARADERO

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

  Možnost večeří v restauraci à la carte 1× týdně 
(nutná rezervace)

  Alkoholické nápoje místní výroby 
a mezinárodních značek (09.00–02.00 hod.) 
a nealkoholické nápoje (24 hodin denně) 

  Občerstvení formou snacku po celý den

  Fitness, stolní tenis, šipky, aerobik, gymnastika, 
plážový volejbal, basketbal, tenis, vodní pólo, 
nemotorizované vodní sporty na pláži

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, vířivka

  Za�poplatek: masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHII | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Bohatý program all inclusive v ceně

  Přímo u pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

POLOHA Na severovýchodním výběžku poloostrova 
přímo u dlouhé písečné pláže. Centrum Varadera 
cca 13 km. V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Hotelový komplex v koloniálním stylu 
se skládá z hlavní budovy a několika třípatrových 
bungalovů. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,  
4 tematické restaurace (italská, středomořská, 
kubánská, gurmánská), 5 barů, z toho 1 bar 
u bazénu a 1 na pláži, bazén, obchody, diskotéka.
PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: sprcha/WC, (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar (voda, pivo, nealko, doplňuje 
se každý 2. den), župan, telefon, TV/sat., trezor 
za poplatek, žehlička s žehlicím prknem, set 
na přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZÁBAVA Hotel pořádá denní animační 
programy a večerní show.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, velký 
miniklub (4–12 let) dopoledne a odpoledne, 
minidisko. Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 
a WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.



165

K
U

B
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
3 419 hodnotících



166

K
U

B
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel v koloniálním stylu se nachází 
přímo u pláže asi 15 km od centra Varadera. 
V případě příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
9 restaurací (z toho 8 à la carte). Dále je k dispozici 
8 barů (z toho 1 na pláži, 2 u bazénu, 2 snack bary),  
4 bazény (z toho 2 pro děti), jacuzzi a několik obchodů. 
PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, minibar a balkon nebo terasa.
DRDCX: viz DRX, navíc služby Diamond Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty (katamarán, windsurfing, šlapadla, 
šnorchlování, úvodní lekce potápění),  
3 tenisové kurty, plážový volejbal, fitness. 
Za poplatek: motorizované sporty, potápění.
ZÁBAVA Animační program, diskotéka.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, brouzdaliště, hlídání dětí 
za poplatek, miniklub (do 4 let), dětský klub (5–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový 
koutek, WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Memories Varadero Beach Resort cccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří v restauracích à la carte  
(nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
místní výroby i některých originálních značek 
(24 hodin denně)

  Minibar (doplňován vodou)

  Občerstvení formou snacku (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA
 �Za�poplatek: masáže, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRDCX 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Dobrý poměr kvality a ceny

  All inclusive v ceně

  Vhodné i pro mladé a páry

  Dětská skluzavka v resortu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memoriesresorts.com

•  Separátní část pláže
•  Early check-in a late check-out (dle obsazenosti)
•   Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, 

nealkoholické nápoje)
•   Výběr z prémiových nápojů
•  Separátní část v bufetové restauraci
•   Sleva 20 % na služby spa 

DIAMOND CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Allegro Palma Real cccc

POLOHA Tento stylově zařízený hotel 
se nachází v centru Varadera. 
VYBAVENÍ 470 pokojů umístěných ve dvou 
budovách, vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 3 à la carte restaurace (kubánská, 
italská, mexická), 6 barů, 2 velké bazény a bazén 
pro děti, noční klub, obchůdky, diskotéka, divadlo.
PLÁŽ Písečná pláž oddělena od hotelu vegetací.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace,TV/sat, telefon, minilednička, trezor 
za poplatek. JS: viz DRS, pokoje jsou prostornější  
a v této kategorii lze zajistit propojené, rodinné pokoje.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, 
fitness, aerobik, plážový volejbal, kulečník, šipky, 
nemotorizované vodní sporty.  
Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI dětský bazén, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: je nutné zakoupit kartičku 
s přístupovým kodem (dostupná na recepci hotelu).

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a včeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek

  2× za týden možnost restaurace  
à lá carte (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Za�poplatek: masáže, motorizované vodní sporty

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHH | HHi | HH | Hi | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Dobré animační programy  

  Vhodné pro rodiny s dětma 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.barcelo.com

NOVINKA

KUBA  VARADERO
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA U krásné písečné pláže. Centrum 
Varadera s obchody a restauracemi cca 1 km. 
V případě příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Hotelový komplex se skládá z hotelů 
Solymar a Arenas Blancas. Vstupní hala s recepcí, 
lobby bar, obchod se suvenýry, minimarket, hlavní 
restaurace, 2 restaurace à la carte v části Solymar 
(italská, mořské plody), bar u bazénu, bar na pláži, 
velký bazén uprostřed tropické zahrady s jacuzzi. 
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s jemným bílým pískem 
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRS: v hlavní budově, vana/sprcha, 
WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, minibar, 
trezor, telefon, TV/sat., žehlička, žehlicí prkno, 
balkon nebo terasa. DRSVS: viz DRS, výhled 
na moře. DRSTB: viz DRS, v bungalovech.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI Klienti hotelu Barceló 
Solymar mohou využívat služby sousedního 
hotelu Barceló Arenas Blancas.
ZÁBAVA Hotel pořádá denní animační 
programy a večerní show.
PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), dětské hřiště, 
brouzdaliště. Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový 
koutek a WiFi v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC. 

Hotel Barceló Solymar ccccc
KUBA  VARADERO

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

  2× za týden možnost večeře v restauracích  
à la carte (italská, asijská, kubánská, španělská, 
mexická a rybí), nutná rezervace, vyžadováno 
formální oblečení

  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje 

  Občerstvení formou snacku 

  Fitness, aquaaerobik, volejbal, plážový fotbal, 
plážový tenis, šipky, 2 tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek), multifunkční hřiště 

  Nemotorizované vodní sporty (kánoe, kajak, 
šnorchlování, katamarán, šlapadla, windsurfing)

WELLNESS & SPA
  Sauna, jacuzzi, za poplatek masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSTB 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel propojený se sousedním 
hotelem Barceló Arenas Blancas, 
možnost využívat služby obou 
hotelů 

  Ubytování v bungalovech nebo 
v hlavní budově

  Rozsáhlá tropická zahrada

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.barcelo.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. 360–361

3,5TripAdvisor
7 499 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. 360–361

POLOHA U krásné písečné pláže. Centrum 
Varadera s obchody a restauracemi cca 1 km. 
V případě příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Hotelový komplex se skládá z hotelů 
Solymar a Arenas Blancas. Vstupní hala s recepcí, lobby 
bar, obchod se suvenýry, minimarket, hlavní restaurace, 
4 restaurace à la carte v části Arenas Blancas 
(kubánská, mexická, španělská, asijská), bar u bazénu, 
bar na pláži, velký bazén uprostřed tropické zahrady. 
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s jemným bílým pískem 
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRS: vana/sprcha, WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar, trezor, telefon, TV/sat.,  
kávovar, žehlička, žehlicí prkno, balkon nebo 
terasa. DRSVS: viz DRS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI Klienti hotelu Barceló 
Arenas Blancas mohou využívat služby 
sousedního hotelu Barceló Solymar.
ZÁBAVA Hotel pořádá denní animační 
programy a večerní show.
PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), dětské hřiště, 
brouzdaliště. Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový 
koutek a WiFi v lobby hotelu Solymar. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Occidental Arenas Blancas cccc
KUBA  VARADERO

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

  2× za týden možnost večeře v restauracích 
à la carte (italská, asijská, kubánská, španělská, 
mexická a rybí), nutná rezervace, vyžadováno 
formální oblečení

  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje 

  Občerstvení formou snacku 

  Fitness, aquaaerobik, volejbal, plážový fotbal, 
plážový tenis, šipky, 2 tenisové kurty (osvětlení 
za poplatek), multifunkční hřiště 

  Nemotorizované vodní sporty (kánoe, kajak, 
šnorchlování, katamarán, šlapadla, windsurfing)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, jacuzzi

  Za�poplatek: masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel propojený se sousedním 
hotelem Barceló Solymar, možnost 
využívat služby obou hotelů 

  Široká nabídka sportovních aktivit

  Rozsáhlá tropická zahrada

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.barcelo.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. 360–361

3,0TripAdvisor
208 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. 360–361

POLOHA Rozsáhlý resort se nachází na samém 
konci poloostrova Varadero. Centrum Varadera je 
vzdáleno cca 15 km. V případě příletu do Havany je 
doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby barem, 
6 restaurací, 6 barů, diskotéka, salon krásy, obchody, 
konferenční místnosti, 3 bazény, dětský bazén, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky, bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/sprcha/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, ventilátor, minibar, TV/
sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZÁBAVA V hotelu probíhá bohatý 
animační program, živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén a dětské hřiště, dětský 
klub, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Blau Marina Varadero ccccd
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
místní výroby (24 hodin denně)

  3× za týden večeře v restauracích à la carte 
(mexická, italská, rybí, středozemní), nutné 
předem zarezervovat, omezeno kapacitou, 
vyžadováno formální oblečení

  Nemotorizované vodní sporty na pláži 
(windsurfing, katamarány, kajaky, šnorchlování)

  Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, biliár, aerobik, 
fitness

  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity 
v denních i večerních hodinách)

WELLNESS & SPA
  Za�poplatek: masáže, pára, sauna

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

RODINNÁ DOVOLENÁ

NABÍZENÉ POKOJE

  Optimální poměr mezi kvalitou 
a cenou

  Program all inclusive v ceně

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.blauhotels.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. 360–361
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2 493 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotelový resort v tropické zahradě 
leží přibližně 2 km od centra Varadera. 
V případě příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Komplex tvoří dvě části – Sol Sirenas 
a Sol Coral. Každá má svoji vlastní recepci, hosté 
využívají služby obou částí. K dispozici jsou 4 restaurace, 
snack, 7 barů, několik obchodů, směnárna, konferenční 
místnost, půjčovna automobilů. V zahradě 3 bazény, 
terasa s lehátky, slunečníky a ručníky zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže. Lehátka 
a slunečníky zdarma, ručníky oproti kauci.
POKOJ DR: koupelna/sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar (doplňován vodou), TV/sat., telefon, 
trezor, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. DRSCS: viz DR, částečný výhled na moře, 
v části Los Cosmonautos, služby Concierge Service.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované sporty, 
kola, golf – golfové hřiště 2 km od hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost ubytování v zrekonstruované 
části Los Cosmonautos, která se nachází přímo 
u pláže a je určena pouze pro dospělé osoby.
ZÁBAVA Animační program.
PRO DĚTI Miniklub (do 4 let), dětský klub (5–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sol Sirenas Coral cccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech

  Večeře v restauracích à la carte (nutno předem 
zarezervovat, omezeno kapacitou)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
místní výroby

  Nemotorizované vodní sporty na pláži 
(windsurfing, kánoe, katamarány, šnorchlování, 
šlapadla)

  Tenis (osvětlení za poplatek), volejbal, basketbal, 
aerobik, fitness, sauna

  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity 
v denních i večerních hodinách) 

WELLNESS & SPA
 �Za�poplatek: masáže, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRCSC 

HH | 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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na pláži

  Program all inclusive v ceně

  Animační program

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Exkluzivní část Los Cosmonautos

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.meliacuba.com

•  Late check-out do 15.00 hod. (dle dostupnosti)
•   Welcome drink
•  Denně doplňovaný minibar vodou, 

pivem a nealkoholickými nápoji
•   Župan a pantofle na pokoji
•   Luxusní toaletní potřeby
•  Přednostní rezervace do à la carte restaurací

CONCIERGE SERVICE

3,5TripAdvisor
5 324 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. 360–361

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

POLOHA Hotel je ideální pro rodinnou dovolenou, 
má skvělé zázemí pro děti a možnost rodinných 
bungalovů. V blízkosti se nachází golfové hřiště.
PLÁŽ Písečná pláž je oddělena od hotelu vegetací.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace,TV/sat., telefon, minilednička, ubytování 
v hlavní budově. DRS: viz DR, obývací část, blíže  
k pláži. JS: viz DR, prostornější, pohovka, 4. patro  
s výhledem do zahrady nebo na bazén. SU: viz JS, 
oddělená obývací část, set na přípravu kávy 
a čaje, žehlička. BGF: viz DR, oddělená obývací 
část, set na přípravu kávy a čaje, žehlička.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt, 
fitness, aerobik, plážový volejbal, kulečník,  
šipky, nemotorizované vodní sporty.  
Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Na vyžádání možnost 
propojených pokojů v hlavní budově (maximální 
obsazenost 4 dospělí nebo 3 dospělí + 1 dítě).
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 
v business centru.

Hotel Sol Palmeras cccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHh | HHi | HH | HI | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | H

SUITE  ..............................................................  SU 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | H

BUNGALOV  .................................................... BGF 

HHHHi | HHHh | HHh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  V blízkosti se nachází golfové hřiště

  Možnost rodinných bungalovů 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melia.com/en/hotels/cuba/
varadero/sol-palmeras/index.html

NOVINKA

4,0TripAdvisor
6 781 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. 360–361

POLOHA Hotel leží asi 10 km od centra Varadera.
V případě příletu do Havany je doba transferu 
z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 
3 restaurace, snack, 2 bary, butik. K venkovnímu 
vybavení patří velký bazén s oddělenou částí 
pro děti, terasa na slunění s lehátky.
PLÁŽ Hotel přímo u dlouhé písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, 
telefon, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: potápění, golfové  
hřiště vzdálené cca 5 km.
ZÁBAVA Večer živá hudba nebo zábavná show.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub (4–7 let), 
dětský klub (8–12 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Be Live Turquesa cccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Tematická restaurace

  Snack

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (24 hodin denně)

  Nemotorizované vodní sporty na pláži

  Tenis (osvětlení za poplatek), aerobik, fotbal, 
basketbal, fitness, stolní tenis

  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity 
v denních i večerních hodinách) 

WELLNESS & SPA
  Malé spa centrum, sauna

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel s krásnou tropickou 
zahradou

  Program all inclusive v ceně

  Přímo na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.belivehotels.com

3,5TripAdvisor
2 098 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. 360–361

Hotel Be Live Varadero cccc
KUBA  VARADERO

POLOHA V klidné lokalitě, přímo na dlouhé 
písečné pláži nedaleko centra Varadera 
s nabídkou zábavních možností.
VYBAVENÍ 5 restaurací (z toho 2 bufetové 
a 3 à la carte), 5 barů, směnárna, služba 
prádelny a lékaře. Venkovní bazén, dětský 
bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u nejlepší 
části pláže ve Varaderu.
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program  
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětský 
klub, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

  Denní a večerní animační program

  Tenis, plážový volejbal, fitness, stolní tenis

  Nemotorizované vodní sporty

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Program all inclusive v ceně

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.belivehotels.com

3,5TripAdvisor
2 366 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. 360–361

POLOHA Jednoduše zařízený hotel se nachází 
v severní části Varadera přímo u pláže. Centrum 
Varadero vzdáleno cca 12 kilometrů, delfinárium 
2 kilometry.V případě příletu do Havany je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ 411 pokojů, vstupní hala s recepcí, hlavní 
bufetová restaurace, 3 à la carte restaurace (kubánská, 
italská, BBQ), 6 barů, bazén, noční klub, obchůdky.
PLÁŽ Písečná pláž je oddělena od hotelu vegetací.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace,TV/sat., telefon, minilednička, ubytování 
v hlavní budově. BG: viz DR, obývací část, blíže k pláži.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový  
kurt, fitness, aerobik, plážový volejbal,  
kulečník, šipky, nemotorizované vodní sporty. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Na vyžádání možnost 
propojených pokojů v hlavní budově (maximální 
obsazenost 4 dospělí nebo 3 dospělí + 1 dítě).
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek  
v business centru.

Hotel Starfish ccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | Hi | H

BUNGALOV  .....................................................  BG 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  6 barů (z toho jeden  
otevřen 24 hodin denně)

  Vhodné pro mladé i pro páry

  Pro nenáročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.starfishresorts.com/
en/resort/varadero.aspx

3,5TripAdvisor
1 203 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. 360–361

POLOHA V jižní části Varadera jen pár minut 
od malého centra. V případě příletu do Havany je 
doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
4 bary, diskotéka, obchody. Venku bazén, dětský bazén, 
terasa na slunění s lehátky a slunečníky, bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel přímo u písečné pláže, lehátka 
a slunečníky zdarma, plážový bar.
POKOJ DR: koupelna/sprcha/WC, klimatizace, TV/sat., 
telefon, trezor za poplatek a balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, masáže.
ZÁBAVA Animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Villa Tortuga ccc
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří v restauracích à la carte  
(nutná rezervace, omezená kapacita)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 
místní výroby

  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech

  Tenis (umělé osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
plážový volejbal, fitness

  Nemotorizované vodní sporty na pláži (šlapadla, 
kajaky, windsurfing)

  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity 
v denních i večerních hodinách) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel pro nenáročné

  Vhodné i pro seniory

  Program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gran-caribe.com

3,0TripAdvisor
1 113 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. 360–361

POLOHA V centru Varadera v blízkosti obchůdků, 
místních trhů a restaurací. V případě příletu do Havany 
je doba transferu z letiště do hotelu cca 150 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma, ručníky oproti kauci.
POKOJ DR: koupelna/sprcha/WC, ve vedlejší 
budově, klimatizace, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, některé s balkonem nebo terasou. 
DRS: viz DR, v hlavní budově, částečně 
renovované, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
sporty, potápění.
ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavné programy.
PRO DĚTI Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Club Tropical ccd
KUBA  VARADERO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby, koktejly 

  Občerstvení formou snacku ve vybraných časech

  Vybrané nemotorizované vodní sporty, stolní 
tenis, plážový volejbal, fitness

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jednoduchý hotel pro nenáročné

  Ideální poloha přímo u pláže 
a zároveň v centru Varadera

  All inclusive v ceně

  Optimální poměr mezi kvalitou 
a cenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.islazul.cu

3,0TripAdvisor
547 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. 360–361

Cayo Santa María
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel Iberostar Ensenachos 
se nachází na ostrůvku Cayo Santa María, 
přímo u dlouhé písečné pláže. 
VYBAVENÍ 506 pokojů v budovách a bungalovech, 
bazény, aquapark u bazénu, dětský bazén, dětská herna, 
dětské hřiště, dětský klub, wellness a fitness centrum, 
sauna, 10 restaurací, bary, obchod se suvenýry, 
recepce, noční klub, divadlo, tenisový kurt, půjčovna kol.
PLÁŽ Písečná pláž je oddělena od hotelu 
vegetací. Hotel se nachází na jedné 
z nejkrásnějších pláží na ostrově.
POKOJ SUP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace,TV/sat., telefon, minilednička, set 
na přípravu kávy a čaje, minibar, žehlička. Poloha 
v blízkosti dětského klubu. SUS: viz DR, obývací 
část, blíže k pláži, pouze pro dospělé. FRP: viz DR, 
kuchyňský kout, jacuzzi, 2 samostatné ložnice.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub,  
hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: je třeba zakoupit kartičku 
s přístupovým kódem na internet (k dostání na recepci).

Hotel Iberostar Ensenachos ccccc

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek

SUITE  ............................................................. SUP 

HHh | HHii | HHi | HH | H

SUITE  ............................................................. SUS 

HHH | HH

RODINNÝ POKOJ  ........................................... FRP 

HHHiii | HHHi | HHiiii | Hhiii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi 

  Dobré podmínky pro šnorchlování

  Klidné prostředí

  Část hotelu pouze pro dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

NOVINKA

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

KUBA  CAYO SANTA MARÍA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
5 770 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. 360–361

Hotel Royalton Cayo Santa Maria ccccc
KUBA  CAYO SANTA MARÍA

POLOHA Nově postavený hotel leží na korálovém 
ostrově Cayo Santa María. Přímo u hotelu se 
nachází malé obchodní centrum Pueblo La Estrella. 
S pevninou je ostrov spojen 46 km dlouhou hrází. 
Kromě přímých letů z Evropy na letiště Santa 
Clara i možnost leteckých transferů (lety denně 
z Havany) a taxi či autobusových transferů (z Havany 
i Varadera). V případě příletu do Santa Clary je 
doba transferu z letiště do hotelu cca 90 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 
3 à la carte restaurace (mezinárodní, 
gurmánská, karibská), 3 bary, bazén.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž s jemným světlým 
pískem přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, plazmová TV/sat., minibar, trezor, 
kávovar, žehlička, žehlicí prkno, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje 
pouze klienty starší 18 let.
ZÁBAVA Denní animační programy 
na pláži. Občasné večerní programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou menu à la carte

  Občerstvení formou snacku během dne

  Možnost využívat služby v sousedním hotelu 
Memories Paraiso Azul ccccc (nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a originálních značek, koktejly

  Minibar (doplňován 1× denně)

  Pokojový servis (24 hodin)

  Trezor

  Uvítací koktejl

  Služby komorníka (24 hodin)

  Nemotorizované vodní sporty (windsurfing, 
kajaky, šlapadla, katamarán), fitness v centru 
Pueblo La Estrella, tenis v sousedním hotelu 
Memories Paraiso Azul ccccc

  Sleva 20 % na služby centra krásy a spa Pueblo 
La Estrella (hydrotermální terapie zdarma)

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
Pueblo La Estrella v blízkosti hotelu (masáže, 
různé relaxační procedury, jacuzzi, sauna, 
kadeřnictví)

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejkvalitnějších resortů 
na Kubě

  Luxusní hotel pro náročné klienty

  Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží

  Možnost letů z Evropy na letiště 
Santa Clara

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royaltonresorts.com

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
3 309 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. 360–361

POLOHA Hotelový komplex skládající se ze dvou hotelů 
(Memories Paraiso a Memories Azul) leží na ostrově 
Cayo Santa María. Klienti využívají služby obou hotelů, 
rozdělování pokojů v jednotlivých částech provádí 
recepce. S pevninou je ostrov spojen 46 km dlouhou 
hrází. Kromě přímých letů z Evropy na letiště Santa Clara 
i možnost leteckých transferů (lety denně z Havany) 
a taxi či autobusových transferů (z Havany i Varadera). 
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací, 
6 à la carte restaurací (italská, 2 karibské, asijská, 
2 gurmánské, středozemní, mexická), 9 barů, 5 bazénů 
(z toho 2 pro děti), 2 konferenční místnosti. 
PLÁŽ Nádherná pláž s jemným světlým pískem 
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
TV/sat., CD přehrávač, žehlička, žehlicí prkno, minibar, 
trezor, kávovar a balkon nebo terasa. JSSV: viz JS, výhled 
na moře. JSDC: viz JS, navíc služby Diamond Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní zábava 
pro děti i dospělé, diskotéka.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, miniklub 
(0–12 let), dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 
a WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Memories Paraiso Azul ccccc
KUBA  CAYO SANTA MARÍA

JUNIOR SUITE  .............................. JS | JSSV | JSDC 

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel v prostředí korálového 
ostrova Cayo Santa María přímo 
u jedné z nejkrásnějších pláží

  Možnosti letů z Evropy na letiště 
Santa Clara

  Sleva pro kombinované pobyty 
v hotelech Memories

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memoriesresorts.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří v à la carte restauracích 
(nutná rezervace)

  Menší občerstvení formou snacku 
(24 hodin denně)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a originálních značek, koktejly 

  Nemotorizované vodní sporty (windsurfing, 
šlapadla, kajaky, katamarán), plážový volejbal, 
fitness (v centru Pueblo La Estrella), tenis, úvodní 
lekce potápění

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
v centru Pueblo La Estrella v blízkosti hotelu

•  Separátní check-in a check-out
•   Early check-in a late check-out 

(dle obsazenosti hotelu)
•   20% sleva na procedury ve spa a v salonu 

krásy v Pueblo La Estrella
•   Oddělená část v restauraci 
•   Vyhrazený úsek pláže s číšníkem 
•  Větší výběr amenit v koupelně, pantofle, župan
•  Místnost Diamond VIP (nápoje, občerstvení)
•   Výběr prémiových nápojů v hotelových barech
•  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, 

pivo, nealkohoické nápoje)

DIAMOND CLUB

3,5TripAdvisor
6 652 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází na ostrově  
Cayo Santa María u severního pobřeží Kuby,  
přímo u široké dlouhé pláže.
VYBAVENÍ 7 restaurací (z toho 2 bufetové  
a 5 à la carte), 4 bary (2 v lobby, 1 u bazénu 
a 1 na pláži), 3 bazény (z toho 1 dětský a 1 pouze 
pro dospělé), směnárna, autopůjčovna.
PLÁŽ Více než 10 km dlouhá pláž s jemným bílým 
pískem, jedna z nejkrásnějších pláží na Kubě.
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
telefon, TV/sat., klimatizace, minibar, kávovar, trezor,  
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik, 
plážový volejbal, tenis, jóga, šachy, squash, volejbal, 
katamarány, šnorchlování, rybaření, vodní šlapadla. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří v à la carte restauracích 
(nutná rezervace)

  Lehký snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(24 hodin denně)

  Minibar denně doplňován nealkoholickými nápoji 
a pivem

  Denní a večerní animační program

WELLNESS & SPA
  Spa Aguas Claras

  Za�poplatek: masáže a salon krásy 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHIi | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo na krásné písečné pláži

  Bohatý program pro děti

  Vynikající služby all inclusive

  Areál uprostřed tropické zahrady

Hotel Melia Las Dunas ccccc
KUBA  CAYO SANTA MARÍA

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.meliacuba.com

4,0TripAdvisor
6 652 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. 360–361

Cayo Coco
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Nově postavený resort se nachází 
na korálovém ostrově Cayo Coco, který je spojen 
s pevninou 17 km dlouhou hrází. Možnosti 
leteckého spojení z Havany (lety denně, cca 
70 minut), případně taxi či autobusový transfer 
z Havany či Varadera (cca 6 hodin).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
z toho 3 à la carte (asijská, kreolská, karibská), 
4 bary, diskotéka, 2 bazény (1 pro děti).
PLÁŽ Krásná písečná pláž se světlým 
pískem je přímo u hotelu, v některých částech 
pláže při vstupu kamenité podloží.
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, žehlička, 
žehlicí prkno, kávovar a balkon nebo terasa. 
JSDC: viz JS, navíc služby Diamond Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
program pro děti i dospělé, diskotéka. 
PRO DĚTI Miniklub (0–12 let), hřiště, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Memories Flamenco Beach Resort ccccc
KUBA  CAYO COCO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří v à la carte restauracích (nutná 
rezervace)

  Menší občerstvení formou snacku 
(24 hodin denně)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a originálních značek, koktejly

  Nemotorizované vodní sporty (kajaky, kánoe, 
windsurfing, šlapadla), stolní tenis, stolní hry, 
šipky

  Trezor

  Minibar (pravidelně doplňován)

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
(masáže, různé relaxační procedury, jacuzzi, 
sauna, kadeřnictví)

JUNIOR SUITE  ........................................ JS | JSDC 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově postavený hotel přímo 
u krásné písečné pláže

  Díky kvalitním službám je považován 
za nejlepší hotel soustroví Cayo 
Coco / Guillermo

  Možnost kombinace s pobytem 
v Havaně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memoriesresorts.com

•  Separátní check-in a check-out
•   Early check-in a late check-out 

(dle obsazenosti hotelu)
•   VIP uvítací koktejl
•   20% sleva na procedury ve spa a v salonu krásy
•  Vyhrazený úsek pláže s číšníkem 
•  Větší výběr amenit v koupelně, pantofle, župan
•  Výběr prémiových nápojů v hotelových barech
•  Plážová osuška na pokoji

DIAMOND CLUB

4,0TripAdvisor
6 243 hodnotících



192

K
U

B
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Iberostar Mojito cccc
KUBA  CAYO COCO

POLOHA Hotel se nachází na ostrově Cayo Coco 
u severního pobřeží Kuby, přímo u pláže. S pevninou 
je ostrov spojen 17 km dlouhou hrází. Možnost 
přímých letů z Evropy na letiště Santa Clara nebo 
vnitrostátních letů z Havany přímo na ostrov.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 2 tematické restaurace, 4 bary (z toho 
1 u bazénu a 1 na pláži), fitness, 3 bazény (1 dětský 
a 1 pouze pro dospělé), směnárna, autopůjčovna.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u krásné 
pláže s jemným bílým pískem.
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
telefon, TV/sat., klimatizace, minibar, kávovar, trezor,  
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: potápění a motorizované 
vodní sporty.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHHI | HHH | HHII | Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo na krásné písečné pláži

  Bohatý program pro děti

  Vynikající služby all inclusive

  Možnost kombinace 
s pobytem v Havaně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (24 hodin denně)

  Denní a večerní animační program

  Biliár, stolní tenis, plážový volejbal, tenis, 
windsurfing, kajaky, aerobik a taneční lekce

4,0TripAdvisor
3 754 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. 360–361

Hotel Iberostar Daiquiri cccc
KUBA  CAYO COCO

POLOHA Hotel se nachází na ostrově Cayo  
Coco / Cayo Guillermo u severního pobřeží Kuby.  
S pevninou je ostrov spojen sypanou hrází. Možnost 
vnitrostátního letu z Havany (denně, cca 70 minut) 
nebo pozemního transferu (cca 6 hodin).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 3 à la carte restaurace, 3 bary (1 v lobby, 
1 u bazénu a 1 na pláži), 2 bazény (z toho 1 dětský).
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u krásné 
pláže s jemným bílým pískem.
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha/vana, vysoušeč 
vlasů), telefon, TV/sat., klimatizace, minibar, trezor,  
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: potápění a motorizované 
vodní sporty.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHHI | 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

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Písečná pláž přímo u hotelu

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Program all inclusive v ceně

  Možnost kombinace 
s pobytem v Havaně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a oběd formou bufetu

  Večeře v à la carte restauracích

  Lehký snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (24 hodin denně)

  Denní a večerní animační program

  Biliár, stolní tenis, volejbal, tenis,  
windsurfing, sauna

4,0TripAdvisor
4 204 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. 360–361

POLOHA Luxusní resort se nachází na ostrůvku Caylo 
Guillermo. S pevninou je ostrov spojen 17 km dlouhou 
hrází. Možnost přímých letů z Evropy na letiště Santa 
Clara nebo vnitrostátních letů z Havany přímo na ostrov.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 3 restaurace à la carte, 3 bary, japonská 
restaurace, bazény, dětský bazén, brouzdaliště, jacuzzi, 
spa centrum, sauna, obchod, fitness centrum.
PLÁŽ Přímo u nádherné písečné pláže.
POKOJ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace,TV/sat., telefon, minilednička, minibar,  
set na přípravu kávy a čaje, žehlička.  
JSSV: viz JS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, aerobik, 
plážový volejbal, kulečník, šipky, nemotorizované 
vodní sporty. Za poplatek: motorizované vodní sporty, 
potápění.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: je nutné 
zakoupit kartičku s přístupovým kódem 
na internet (k dostání na recepci hotelu).

Hotel Iberostar Playa Pilar cccc
KUBA  CAYO COCO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek 

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSSV 

HHh | HHii | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Nádherné pláže 

  Pro náročné 

  Luxusní spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

NOVINKA

4,5TripAdvisor
1 431 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. 360–361

POLOHA Hotel se nachází na ostrově Cayo Coco, který 
je spojen s pevninou 17 km dlouhou hrází. Možnosti 
leteckého spojení z Havany (lety denně), případně taxi či 
autobusový transfer z Havany či Varadera (cca 6 hodin). 
VYBAVENÍ Překrásná písečná pláž s jemným světlým 
pískem přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 
z toho 3 à la carte (karibská, italská a mezinárodní), 
4 bary, diskotéka, 2 bazény, jacuzzi. 
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, 
kávovar a balkon nebo terasa.
DRXDC: viz DRX, navíc služby Diamond Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, jízda na koni, potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní zábava 
pro děti i dospělé, diskotéka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

Hotel Memories Caribe Beach Resort cccc
KUBA  CAYO COCO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeří v restauracích à la carte 

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a některých originálních značek, 
koktejly

  Nemotorizované vodní sporty (kajaky, 
windsurfing, šlapadla, katamarán, šnorchlování), 
tenis, fitness, plážový volejbal

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici menší centrum krásy a spa 
(masáže, různé relaxační procedury, jacuzzi, 
sauna, kadeřnictví)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRXDC 

HHH | Hh | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

  Přímo u nejhezčího úseku pláže 
korálového ostrova Cayo Coco

  All inclusive v ceně

  Možnost kombinace s pobytem 
v Havaně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memoriesresorts.com

•  Separátní check-in a check-out
•   Early check-in a late check-out 

(dle obsazenosti hotelu)
•   VIP uvítací koktejl
•   20% sleva na procedury ve spa a v salonu krásy
•  Vyhrazený úsek pláže s číšníkem 
•  Větší výběr amenit v koupelně, pantofle, župan
•  Výběr prémiových nápojů v hotelových barech
•  Plážová osuška na pokoji

DIAMOND CLUB

18+
4,0TripAdvisor

5 252 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. 360–361

Cayo Largo
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel se nachází v bezprostřední blízkosti 
pláže Lindarena na korálovém ostrově Cayo Largo 
del Sur. Letecké spojení z Havany a Varadera 
(lety denně, doba přeletu cca 30 minut).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace Las Dunas, restaurace à la carte, 
3 bary a divadlo s diskotékou. Uprostřed 
tropické zahrady je rozsáhlý bazén.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u překrásné pláže 
Lindarena s jemným bílým pískem. Lehátka, slunečníky 
a ručníky zdarma. Možnost dopravy zdarma hotelovým 
vláčkem k doku, odkud se můžete za malý poplatek 
(cca 5 €) dostat na vyhlášenou pláž La Sirena. 
na nejkrásnější pláže ostrova (Paraiso a La Sirena).
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, stropní ventilátor, lednička, TV/sat., 
telefon, trezor, terasa nebo balkon.
DRSV: osušky na pláž, naplněný minibar 
při příjezdu, varná konvice, závěsné 
lehátko na terase a výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění. 
ZÁBAVA V hotelu probíhají animační programy 
po celý den. Kromě nejrůznějších sportovních aktivit 
mají hosté možnost absolvovat lekce španělštiny, 
salsy či se zúčastnit některého z výletů do okolí. 
Ve večerních hodinách probíhají živá vystoupení.
PRO DĚTI Část bazénu pro děti, 
dětský miniklub (5–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sol Cayo Largo cccc
KUBA  CAYO LARGO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení formou snacku ve vybraných 
hodinách

  Večeře v restauracích à la carte El Ranchon a Las 
Trinas (nutná rezervace, omezená kapacita)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
a koktejly místní výroby (24 hodin denně)

  Nemotorizované vodní sporty na pláži La Sirena 
(windsurfing, kánoe, katamarány), šnorchlování

  Tenis, sauna, posilovna, jacuzzi, půjčovna kol

  Výlety do okolí s ekologickou tematikou 

  Animační programy (sportovní a zábavní aktivity 
v denních i večerních hodinách)

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 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Na korálovém ostrově Cayo Largo 
najdete jednu z nejkrásnějších pláží 
Karibiku – La Sirena

  Oblíbený hotel s kvalitními službami, 
ideální místo pro klidnou dovolenou

  Možnost kombinace s pobytem 
ve Varaderu a v Havaně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.meliacuba.com

4,0TripAdvisor
4 710 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel se nachází na korálovém ostrově 
Cayo Largo. Letecké spojení z Havany a Varadera 
(lety denně, doba přeletu cca 30 minut).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 
bufetová restaurace, 4 restaurace, 3 bary, 
2 bazény, dětský bazén, jacuzzi, 2 tenisové kurty, 
stolní tenis, hřiště na plážový volejbal, basketbal, 
fitness centrum, sauna, dětský koutek, obchod 
se suvenýry, turistické centrum, půjčovna kol, 
potápěčské centrum, centrum vodních sportů.
PLÁŽ Přímo u nádherné písečné pláže.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, minibar,  
set na přípravu kávy a čaje, žehlička. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
aerobik, plážový volejbal, kulečník, šipky, 
nemotorizované vodní sporty, tenisové kurty. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápění.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: na recepci lze zakoupit 
kartičku s přístupovým kódem na internet.

Hotel Iberostar Playa Blanca ccccc
KUBA  CAYO LARGO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Program all inclusive v ceně

  Nádherné pláže 

  Možnost kombinace s pobytem 
v Havaně nebo ve Varaderu 

  Klidná dovolená 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.iberostar.com

NOVINKA
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3,5TripAdvisor
2 085 hodnotících
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Svěže zelený ostrov Jamajka. Někdejší pirátská 
bašta nechvalně proslulá obchodem s otroky 
dnes platí za ráj plážového lenošení a vodních 
sportů. Přijeďte si odpočinout do stínu kokosových 
palem na úžasné pláže pokryté jemným bílým 
pískem. Užijte si báječné koupání v Karibiku, 
všudypřítomnou pohodovou atmosféru i sluchu 
lahodící houpavé rytmy reggae.

CHARAKTERISTIKA
Když se mořeplavec Kryštof Kolumbus poprvé vylodil v roce 1494 na kouzelné, divu-
krásné Jamajce, napsal do lodního deníku o místě, „kde se země a hory nebe dotý-
kají“. Třetí největší ostrov v Karibském moři, který je součástí Velkých Antil, se nachází 5 
stupňů jižně od obratníku Raka. Oproti ostatním karibským ostrovům je tu menší množ-
ství srážek a více sluníčka. Ostrov nazývaný domorodci Xaymaca kolonizovalo od roku 
1509 Španělsko. Už od poloviny 17. století jej však ovládli Angličané a ve velkém zde 
na plantážích pěstovali cukrovou třtinu. Jako levnou pracovní sílu k tomu využívali stati-
síce afrických otroků. Pohnutá koloniální historie, během níž docházelo k povstání otroků 
a k pirátským útokům na lodě, skončila v roce 1962. Staletí dovozu zotročených Afričanů 
dala vzniknout místnímu svéráznému etniku míšenců. Nikde jinde na světě nepotkáte 
obyvatele s tolika různými odstíny barvy pleti. Místní lidé ignorují problémy. Není divu, 
že pohodová atmosféra umocněná nádherou jamajské přírody a exotickým prostředím 
přitahuje návštěvníky z celého světa už desítky let. Nejvíc jich přijíždí z Kanady a USA. 
Tomu odpovídá výborná vybavenost zdejších hotelových komplexů.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Jamajka se suverénně řadí mezi místa s nejlepším koupáním v regionu. Turisticky atrak-
tivní je oblast Negril ležící v západním cípu země. Pyšní se fantastickou písečnou pláží, 
která lemuje pobřeží ze severu na jih v délce 12 kilometrů. Podél ní vyrostly četné hotely, 
penziony, bary a restaurace. Její jižní konec uzavírají magické útesy Negril Cliffs. Neméně 

krásné jsou pláže na severním pobřeží Runaway Bay. Turisticky oblíbená je také oblast 
Montego Bay.
K lákadlům ostrova patří i jeho hornaté vnitrozemí plné řek s četnými vodopády protéka-
jícími deštným pralesem. Doporučujeme například výlet k vodopádům Dunn’s River Falls, 
které patří mezi nejznámější turistické atrakce na Jamajce. Obklopuje je přírodní park 
s bohatou faunou i flórou a kaskádovitými vodopády. 

PRAKTICKÉ TIPY
Na rytmus jamajského života si zvyknete rychle. Prostoupí vás od vašich prvních kroků 
na letišti a zanechá ve vás světlou stopu ještě dlouho poté, co se vrátíte zpátky do našeho 
světa. Jako suvenýr si určitě budete chtít přivézt jamajský rum Appleton a proslulou kávu 
Blue Mountains. Z Jamajky si turisté vozí také zlaté šperky a diamanty, oblíbeným arti-
klem je kožené zboží.

ZÁBAVA
Krásné písečné pláže i perfektní greeny golfových hřišť předurčují Jamajku coby místo 
ideálního odpočinku. Na své si tu přijdou milovníci aktivní dovolené, turisté vyhledávající 
zajímavosti ze života jiných kultur i ti, kteří si rádi o dovolené zalenoší. 
Koupání a vodní sporty doplňují možnosti výletů podél pobřeží i do hor ve vnitrozemí. 
Vyzkoušet můžete pěší túry, rafting na řekách, výpravy k četným vodopádům nebo návštěvy 
některé z výroben proslulého rumu či plantáží s kávou té nejvyšší kvality. Malí i velcí 
návštěvníci ocení také setkání s krokodýly nebo delfíny. Na plážový odpočinek navazuje čilý 
noční život, jemuž dominují party a diskotéky v rytmu reggae. Není divu, vždyť se tu narodil 
legendární Bob Marley, který je nepochybně nejznámější osobností Jamajky.

Slunce, moře a reggae

TO NEJLEPŠÍ Z JAMAJKY

 Krásné pláže s jemným, bílým pískem

 Úchvatná příroda s množstvím vodopádů

 Atmosféra hudby reggae
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J A M A J K A

K A R I B S K É  M O Ř E

0 100 km

SPANISH TOWN  Architektura Spanish Town. BLACK RIVER  Národní lodě 
na Black River. RASTAMANSKÉ ČEPICE  Typický suvenýr z Jamajky. 
ST. CATHERINE  Stánek s ovocem. OCHO RIOS  Vodopád.

Ja
m
aj
ka

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

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

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

TEPLOTA VODY (°C) 26 26 26 27 27 28 29 29 28 28 27 27
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V 17. století byl Negril jen malou osadou na západním pobřeží Jamajky. Dnes je s při-
bližně čtyřmi tisíci stálými obyvateli malebným letoviskem s mnoha hotelovými resorty, 
známým především pro ty nejdelší a nejkrásnější pláže ostrova. Severně od města Negril 
leží malý písečný ostrůvek Booby Cay, který je rezervací a rájem mnoha druhů tropických 
ptáků a také fotografů.
Oblast je vhodná pro všechny věkové kategorie včetně rodin s dětmi.

1   Hotel RIU Club Negril cccc str. 210
2   Hotel Royalton Negril ccccc str. 208
3   Hotel Sandals Negril ccccc str. 206
4   Hotel Merril’s Beach Resort ccc str. 211
5   Hotel Legends Beach Resort ccc str. 212

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 70–100 minut

4

3

2

1

Negril

 Obchodní středisko  Aquapark
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

5
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Montego Bay, přístavní město v severozápadní části ostrova, je jedním z největších a nej-
navštěvovanějších měst Jamajky. K vidění jsou zde nejen krásné pláže a azurové moře, 
ale i historické a kulturní památky. Žádný turista by neměl opomenout navštívit sídlo 
Bellefield Great House, kde dnes sídlí muzeum a které připomíná plantážnickou historii 
celé Jamajky.
Oblast je opět vhodná pro všechny věkové kategorie.

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 20–50 minut

3
2

1

Montego Bay

 Centrum turistického ruchu  Letiště  Obchodní středisko  Golf
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Poklidné letovisko na severním pobřeží ostrova je vzdáleno od letiště v Montego Bay 
cca hodinu jízdy. Tuto oblast doporučujeme pro klienty vyhledávající klidnější dovolenou.

Doba transferu z letiště do hotelu cca 60–80 minut

2

1

Runaway Bay

1   Hotel Secrets St. James / Wild Orchid ccccc str. 214
2   Hotel Royal Decameron Montego Bay ccc str. 218
3   Hotel Royalton White Sands ccccc str. 216

1   Hotel Grand Bahia Principe Jamaica ccccc str. 220
2   Hotel Royal Decameron Caribbean Club ccc str. 221
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Nabídka výletů

  Celodenní výlet 
ke kaskádovitým vodopádům

Vodopády na řece Dunn River jsou 
bezesporu jednou z nejnavštěvovanějších 
přírodních atrakcí na Jamajce. Celková 
výška kaskádové soustavy činí 183 metrů. 

Cesta k vodopádům vede po malebném 
severním pobřeží Jamajky přes města 
Montego Bay a Ocho Rios a kolem 
krásných písečných pláží. Před samotnou 
návštěvou vás čeká krátká instruktáž 
a poté již můžete začít sami stoupat přes 
jednotlivé laguny až na vrchol vodopádů.

Jamajka je karibský ostrov, který má určitě co nabídnout každému návštěvníkovi. Kromě krásných písečných 
pláží můžete poznávat atraktivní přírodu ve vnitrozemí a navštívit některý z mnoha vodopádů na ostrově. 
Zážitkem na celý život je návštěva delfíní zátoky a koupání s delfíny. Pro milovníky hudby reggae je téměř 
povinností navštívit místa spojená se životem nejslavnějšího Jamajčana Boba Marleyho.

  Půldenní plavba 
katamaránem s možností 
šnorchlování

Užijte si jedinečné šnorchlování v Karibiku, 
obklopeni bohatým podmořským životem. 
Na moderním katamaránu se vydáte 

k podmořským útesům, kde za podpory 
zkušeného instruktora budete sledovat 
korály a množství pestrobarevných 
ryb v jejich přirozeném prostředí. 
Začátečníkům a neplavcům je věnována 
speciální pozornost!

   Koupání s delfíny v Karibiku

Neopakovatelný zážitek z bezprostředního 
kontaktu s těmito nádhernými živočichy 
vás čeká v Dolphin Cove Negril. Plavání 
mezi delfíny v jejich přirozeném prostředí 

si určitě zamilujete. Kromě delfínů zde 
budete mít možnost poznat také další 
mořské tvory, jako například fascinující 
rejnoky. Z návštěvy této delfíní zátoky si 
jistě odnesete vzpomínky na celý život.

  Výlet po stopách 
nejslavnějšího Jamajčana

Kdo by neznal Boba Marleyho, ikonu 
hudby reggae a nejslavnějšího jamajského 

rodáka. Vydejte se po jeho stopách po 
ostrově. Výlet vás zavede do míst, kde 
Bob jako malý chlapec vyrůstal, včetně 
návštěvy jeho rodného domu v Saint Ann 
Parish a místa jeho posledního odpočinku. 

Reggae a Bob Marley od 85 USD

Delfíní zátoka od 175 USD

Katamarán a šnorchlování  od 75 USD

Vodopády Dunn’s River Falls  od 55 USD

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.
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Negril
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POLOHA  Hotel leží přímo na pláži v centru 
střediska Negril.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí a piano barem, 
hlavní bufetová restaurace, 4 restaurace à la carte 
(karibská, asijská a italská kuchyně, mořské 
speciality), beach grill, pizzerie, 5 barů, salon krásy, 
prádelna/čistírna, obchod se suvenýry. Venku 
soustava bazénů, 3 vířivky, bar u bazénu (swim-up 
bar) a terasa na slunění s lehátky a slunečníky.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u dlouhé písečné pláže Seven 
Miles Beach. Lehátka a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., stropní ventilátor, trezor, 
telefon, kávovar, minibar a balkon nebo terasa.
DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: kurzy potápění.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel akceptuje pouze osoby 
starší 18 let.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sandals Negril ccccc
JAMAJKA  NEGRIL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
v restauraci à la carte

  Snack (10.00–06.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 

  Tenis, stolní tenis, volejbal, fitness centrum, 
basketbal, šachy, šipky

   Windsurfing, vodní lyže, kajaky, šnorchlování

WELLNESS & SPA
  Red Lane Spa

  Masáže (romantická pro páry, západoindická, 
sportovní), zábaly (káva, zázvor), scrub

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRSVX 

HH

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Romantický resort přímo na pláži 
Seven Miles Beach

  Red Lane Spa

  Pobyty pouze pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandals.com

18+
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4,5TripAdvisor
5 797 hodnotících
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Hotel Royalton Negril ccccc
JAMAJKA  NEGRIL

POLOHA  Přímo na pláži v oblasti Negril 
na západním pobřeží Jamajky.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací 
(hlavní restaurace, steakhouse, italská, mexická, 
japonská, indická...), 4 bary, 24hodinový 
pokojový servis, 2 bazény, dětský koutek.
PLÁŽ  Hotel se nachází přímo u písečné  
pláže Seven Miles Beach.
POKOJ  JS: koupelna/WC (sprcha, jacuzzi, vysoušeč 
vlasů), klimatizace, minibar, trezor, telefon, TV/sat., 
balkon nebo terasa. JSSV: viz JS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program all 
inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětský klub,  
hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a oběd formou bufetu

  Večeře v à la carte restauracích  
bez nutnosti rezervace

  Alkoholické a nealkoholické nápoje

  Pravidelně doplňovaný minibar

  Denní a večerní program

  Program pro děti a teenagery

  Fitness centrum

  Nemotorizované vodní sporty

WELLNESS & SPA
  Centrum krásy a relaxační centrum Royal Spa

  Za poplatek: masáže, hydroterapie, relaxační 
a zkrášlující procedury, manikúra, pedikúra, 
kadeřnický salon 

JUNIOR SUITE  ........................................  JS | JSSV 

HHHI | HHh | Hhii | 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 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený hotel přímo 
u vyhlášené pláže Negril

  Vynikající služby all inclusive

  Večeře v à la carte restauracích 
bez nutnosti rezervace

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royaltonresorts.com

VIZUALIZACE
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VIZUALIZACE

VIZUALIZACE

4,0TripAdvisor
1 478 hodnotících
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POLOHA  Hotel leží přímo u pláže, cca 7 km 
od centra Negrilu.
VYBAVENÍ  4 restaurace (z toho 3 à la carte – 
gril/steak house, italská, gurmánská), 5 barů (z toho 
1 u pláže a 1 u bazénu), 2 bazény, jacuzzi, butik.
PLÁŽ  Písečná pláž s bílým pískem je přímo u hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace, ventilátor, telefon, TV/sat., minibar, trezor 
zdarma, žehlička, žehlicí prkno a balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis, 
volejbal, 2 tenisové kurty, sauna, jacuzzi, nemotorizované 
vodní sporty (windsurfing, kajaky, katamarán, vybavení 
pro šnorchlování), 1 úvodní lekce potápění v bazénu. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty, golf, 
jízda na koni.
ZÁBAVA  Animační a zábavný program, živá 
hudba, noční klub Pacha (otevřeno 6× týdně).
PRO DĚTI  Dětský klub (4–13 let), 
dětský bazén, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: v lobby. 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  MC, AMEX, VISA.

Hotel RIU Club Negril cccc
JAMAJKA  NEGRIL

WELLNESS & SPA
  Spa centrum nabízí masáže a různé procedury 
přímo v hotelu

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha v nejznámějším 
jamajském středisku Negril 

  Noční klub Pacha

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riu.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
v restauracích à la carte (v restauracích  
à la carte nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(24 hodin denně)

  Snack (24 hodin denně)

  Vstup do nočního klubu Pacha 

4,0TripAdvisor
5 909 hodnotících
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Hotel Merril’s Beach Resort ccc
JAMAJKA  NEGRIL

POLOHA  Na klidném místě, od centra Negrilu 
vzdálen cca 2 km.
VYBAVENÍ  Hotel se skládá ze 3 komplexů, Merril 
I, II a III. Recepce, restaurace, bazén (v komplexu 
Merril II), bar na pláži (Merril I, II), obchod se 
suvenýry, možnost připojení k internetu.
PLÁŽ  Hotel se nachází v blízkosti dlouhé 
písečné pláže Seven Miles Beach, která je 
považována za nejkrásnější pláž Jamajky.
POKOJ  DR: sprcha/WC, klimatizace, telefon,  
TV a balkon nebo terasa s výhledem do zahrady.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty  
na pláži.
ZÁBAVA  Hotel pořádá 2× týdně zábavné večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, AMEX.

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

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–22.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | Hhi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodný hotel 
v oblasti Negril

  Tropická zahrada

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.merrilsbeach.com

3,5TripAdvisor
460 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Legends Beach Resort ccc
JAMAJKA  NEGRIL

POLOHA  Přímo na pláži Negril na západním 
pobřeží Jamajky.
VYBAVENÍ  Hotel v karibském stylu, vstupní  
hala s recepcí, restaurace a bar s jamajskými 
specialitami, 2 bazény, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Hotel se nachází přímo u písečné pláže 
Negril, jedné z nejkrásnějších na Jamajce.
POKOJ  DR: koupelna, WC, sprcha, klimatizace, 
stropní ventilátor, telefon, TV/sat., balkon 
nebo terasa s výhledem do zahrady.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: široká 
nabídka vodních sportů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, 
ve veřejných prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–22.00 hod.) 

  Večerní program

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | Hhi | Hh | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo na vyhlášené 
pláži Negril

  Cenově výhodná nabídka

  Program all inclusive v ceně

  Uprostřed tropické zahrady

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.negrilhotels.com

3,5TripAdvisor
1 011 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. 360–361

Montego Bay
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA  Hotel leží přímo na pláži v hotelové zóně 
střediska Montego Bay.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová 
restaurace, 7 restaurací à la carte (jamajská, 
asijská, francouzská, italská, mexická kuchyně, rybí 
restaurace, gril a výběrová kavárna), 9 barů, salon 
krásy, obchod se suvenýry. Venku bazén a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky, bar u bazénu.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u písečné pláže. 
Lehátka a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  JSSVX: koupelna/WC (s hydromasáží, 
vysoušeč vlasů), TV/sat., klimatizace, trezor, telefon, 
minibar a balkon nebo terasa s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program Unlimited Luxury®.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program 
Unlimited Luxury®.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel akceptuje 
pouze osoby starší 18 let.
ZÁBAVA  Tematické zábavné večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Secrets St. James / Wild Orchid ccccc
JAMAJKA  MONTEGO BAY

WELLNESS & SPA
  Masáže

JUNIOR SUITE  ............................................  JSSVX 

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Koncept Unlimited Luxury® 

  Pobyty pouze pro dospělé

  Zábavné programy

  7 restaurací à la carte

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.secretsresorts.com/
st-james-montego-bay

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
v restauraci à la carte

  Doplňování minibaru

  Občerstvení formou snacku

  Značkové alkoholické a nealkoholické nápoje 
(24 hodin denně)

  Stolní tenis, volejbal, fotbal, basketbal, tenis, 
aerobik, nemotorizované vodní sporty

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA  V severní části ostrova přímo 
u písečné pláže, do centra města Falmouth 
cca 7 km. Montego Bay cca 30 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace 
(hlavní restaurace, japonská, italská, steak 
house), kavárna, obchod se suvenýry, konferenční 
místnosti, 6 barů (z toho 1 u bazénu a 1 na pláži), 
24hodinový pokojový servis, 2 bazény a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky.
PLÁŽ  Přímo u dlouhé pláže s jemným bílým 
pískem, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRLUO: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar, trezor, telefon, TV/sat., 
žehlička, žehlicí prkno, balkon nebo terasa.
DRLSV: viz DRLU0, výhled na moře.
DRLDC: viz DRLSV, služby Diamond Club.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, nabídka výletů.
ZÁBAVA  Hotel pořádá denní animační 
programy a večerní show.
PRO DĚTI  Aquapark s tobogany, dětské hřiště, 
dětský bufet, dětský klub (2–12 let) a teen 
klub (13–17 let). Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC, Diners Club.

Hotel Royalton White Sands ccccc
JAMAJKA  MONTEGO BAY

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: centrum krásy a relaxační centrum 
Royal Spa (masáže, hydroterapie, různé relaxační 
a zkrášlující procedury, manikúra, pedikúra), 
kadeřnický salon

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...... DRLUO | DRLSV | DRLDC 

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově postavený moderní hotel 
přímo u pláže

  Pro náročnější možnost rezervovat 
služby Diamond Club

  Bohatý program all inclusive v ceně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royaltonwhitesandsresort.com

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

  Občerstvení formou snacku 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 

  Možnost večeří ve specializovaných restauracích 
(nutná rezervace)

  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, 
nealkoholické nápoje a pivo)

  Plážový volejbal, aerobik, stolní tenis, hodiny 
tance, kurzy vaření, kajaky, šnorchlování

•  Individuální check-in a check-out
•   Early check-in a late check-out (dle obsazenosti) 
•   Vstup do VIP Diamond Club Lounge 

s business centrem
•  Výběr prémiových nápojů v Diamond Club Lounge
•  Přednost při rezervaci 

ve specializovaných restauracích 
•   Vyhrazený úsek pláže s barem a číšníkem
•  Větší výběr amenit na pokoji, župany, pantofle
•  Služby komorníka 
•   10% sleva na služby spa

DIAMOND CLUB
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
6 162 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. 360–361

Hotel Royal Decameron Montego Bay ccc
JAMAJKA  MONTEGO BAY

POLOHA  Přímo na písečné pláži severního 
pobřeží Jamajky nedaleko města Montego Bay.
VYBAVENÍ  2 restaurace nabízející tradiční 
kuchyni i jamajské speciality, 3 bary (z toho 
1 v lobby, 1 u bazénu a 1 na pláži).
PLÁŽ  Privátní písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV/sat., 
balkon nebo terasa s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program  
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

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 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u krásné písečné pláže

  Cenově výhodný hotel  
s programem all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.decameron.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

  Odpolední a půlnoční snack

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Denní a večerní animační program

  Nemotorizované vodní sporty 
(windsurfing, kajaky, šnorchlování)

  Plážové osušky

4,0TripAdvisor
3 334 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. 360–361

Runaway Bay



220

JA
M

A
JK

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA  Hotel se nachází na pláži ve středisku 
Runaway Bay na severu Jamajky.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace 
a 5 restaurací à la carte, 6 barů, menší spa a wellness 
centrum, 3 bazény, jacuzzi a tropická zahrada 
s terasou, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
Přímo u hotelu obchodní a zábavní centrum Pueblo 
Principe s množstvím obchůdků, barů a restaurací.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u písečné pláže, 
lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
POKOJ  JS: koupelna/WC (s oddělenou sprchou 
a hydromasážní vanou, vysoušeč vlasů), klimatizace, 
ventilátor, TV/sat., trezor za poplatek, kávovar, 
minibar, telefon, terasa nebo balkon a obývací část.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty na pláži, vyjížďky na koni, lekce 
windsurfingu, vyjížďky na jachtě, sauna; golfové 
hřiště je vzdáleno cca 2 km od hotelu.
PRO DĚTI  2 dětské bazény, dětský 
klub Principito (4–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby (1 hod./den).
Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, MC, AMEX.

Hotel Grand Bahia Principe Jamaica ccccc
JAMAJKA  RUNAWAY BAY

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Večeře v jedné z restaurací à la carte (italská, 
japonská kuchyně, rybí restaurace, gril house, 
gourmet restaurace – možnost rezervovat 
3× za každý týden pobytu)

  Snack a lehké občerstvení ve snack baru 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje 
(do 02.00 hod. ve snack baru, 
dále na diskotéce v Pueblo Principe)

  Pravidelné každodenní doplňování minibaru 
(nealkoholické nápoje a pivo)

  Fitness centrum

  Mezinárodní animační program

  1 hodina sportovních aktivit denně – windsurfing, 
tenis (osvětlení za poplatek), šnorchlování, 
katamarán, kajaky, vyjížďky na kole

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHHI | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní resort na severním 
pobřeží Jamajky

  Golfové hřiště v blízkosti hotelu

  Doplňování minibaru na pokoji 
v ceně all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com

4,0TripAdvisor
12 014 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. 360–361

Hotel Royal Decameron Caribbean Club ccc
JAMAJKA  RUNAWAY BAY

POLOHA  Přímo na písečné pláži severního 
pobřeží Jamajky, v oblasti Runaway Bay.
VYBAVENÍ  3 restaurace nabízející tradiční 
kuchyni i jamajské speciality, 4 bary (z toho 
1 v lobby, 1 u bazénu a 1 na pláži).
PLÁŽ  Privátní písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ  BGGV: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat. BGSV: viz BGGV,  
výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program  
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

  Odpolední a půlnoční snack

  Nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby

  Denní a večerní animační program

  Nemotorizované vodní sporty 
(windsurfing, kajaky, šnorchlování)

  Plážové osušky

BUNGALOV  .......................................  BGGV | BGSV 

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 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u krásné písečné pláže

  Cenově výhodný hotel  
s programem all inclusive

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.decameron.com

4,0TripAdvisor
4 049 hodnotících
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Karibské ostrovy patří mezi hojně navštěvované 
oblasti. Turisté si je oblíbili zejména kvůli 
průzračnému moři, kilometrovým plážím 
a dechberoucí přírodě. Nacházejí se v nejjižnější 
části Severní Ameriky a dělíme je na Velké Antily, 
Malé Antily a Bahamské ostrovy. Mezi nejoblíbenější 
patří úchvatná Jamajka, romantická St. Lucia, 
Antigua a Aruba s množstvím budov postavených 
v koloniálním stylu.

ARUBA
Je-li pravda, že protiklady se přitahují, potom je Aruba jedním z nejpřitažlivějších ost-
rovů na světě. Už nápis na letišti „Bon Bini – vítejte“ je napsán jazykem papiamento, 
který je svéráznou směsicí evropských jazyků a přesně odráží mísení kultur a civilizací, 
jež proběhlo v minulosti tohoto ostrova. Kromě Evropanů zdejší dějiny ovlivnila původní 
indiánská populace, která na ostrově žila ještě před necelými sto lety. Proti velmi živému 
městu Oranjestad, postavenému v holandském koloniálním stylu, leží velká území prak-
ticky bez osídlení. 
Pravým protikladem jihozápadu ostrova s dlouhými bílými plážemi a bujnou vegetací je 
severovýchod Aruby, kde se moře tříští o rozsáhlé skalní útesy a kde jsou pouště s kak-
tusy dosahujícími velikosti dospělého člověka. Oficiálním jazykem ostrova je holandština, 
ale naprostá většina obyvatel ovládá angličtinu, jelikož ostrov s velkou oblibou navštěvuje 
americká klientela.

CURAÇAO
Karibský ostrov Curaçao je snem cestovatelů z celého světa. Jeho průzračné tyrkysové 
vody nabízejí nádherné koupání i ideální podmínky pro potápění a poznávání podmoř-
ského světa. Dokonalé romantické pláže pak přímo zvou k bezstarostnému lenošení. 
Curaçao patří do ostrovní skupiny Nizozemských Antil a nachází se poblíž pobřeží 

Venezuely. Mírně zvlněný ostrov s horkým vlhkým podnebím má nedostatek srážek, 
proto je jeho vegetace bohatá na kaktusy. Většina místních obyvatel žije ve městech. 
Více než polovina z nich bydlí v hlavním městě Willemstad s okouzlující holandskou 
koloniální architekturou. Na ostrově se ve velkém pěstuje zelenina a ovoce. Vyhlášené 
jsou pomeranče, z nichž se vyrábí proslulý likér sytě modré barvy pojmenovaný po místě 
svého původu – curaçao.

ANTIGUA
Antigua je jedním z menších karibských ostrovů (má jen 280 km2), přesto pokud budete 
chtít na každé z místních pláží strávit jeden den, bude váš pobyt trvat přesně rok – 
365 dní a 365 pláží. A ne ledajakých, ale opravdu bílých pláží toho nejvyššího karibského 
standardu. Právě nádherné pláže, skrytá zákoutí a luxusní malé restaurace jsou důvo-
dem, proč někteří považují Antiguu za nejromantičtější ostrov Karibiku.

ST. LUCIA
Klidné prostředí tohoto karibského ráje je důvodem, proč byl ostrov St. Lucia opakovaně 
vyhlášen renomovanými agenturami nejlepší světovou destinací pro strávení svatební 
cesty. Nejznámějším obrázkem ostrova jsou sopečné kužely Gros a Petit, které stou-
pají strmě vzhůru z pobřeží a jsou pokryté sytě zeleným kobercem tropické vegetace. 
Zeleň a zejména několik druhů orchidejí jsou pro celý ostrov typické a spolu s menšími 
písečnými plážemi a romantickými zátokami přitahují turisty z celého světa. Přivoňte si 
k podmanivé kráse ostrova Svatá Lucie.

Ostrovní ráj písečných pláží

TO NEJLEPŠÍ Z KARIBSKÝCH OSTROVŮ

 Nekonečné množství úchvatných písečných pláží

 Nejromantičtější místo pro svatební cestu

 Všudypřítomná uvolněná prosluněná atmosféra
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CURAÇAO  Barevné domy v hlavním městě Willemstad. ARUBA  Typický 
koloniální dům. ANTIGUA  Plážová pohoda i drsná krása přírody. ST. LUCIA  
Ráj nejen pro zamilované. CURAÇAO  Slavný místní likér K

ar
ib
sk
é 

os
tro

vy

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

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

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

TEPLOTA VODY (°C) 26 26 26 27 27 28 29 29 28 28 27 27
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA  Hotel leží u písečné pláže Dickenson Bay. 
Hlavní město St. John je vzdáleno asi 10 minut jízdy.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 8 restaurací 
(mezinárodní, italská, francouzská, asijská, mořské 
plody, pizzerie, karibská, sushi), 7 barů, wellness 
centrum, 6 bazénů, vířivky a sportoviště.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u pláže z bílého 
písku. Slunečníky a lehátka zdarma.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
ventilátor, telefon, lednička, TV, kávovar, trezor a terasa. 
Za příplatek možno knihovat pokoje vyšší kategorie.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: golf, jízda na koni.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel akceptuje pouze 
osoby starší 18 let.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sandals Grande Antigua Resort & Spa ccccc
KARIBSKÉ OSTROVY  ANTIGUA  DICKENSON BAY

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje
   Tenis, volejbal, stolní tenis, aerobik, šipky, fitness, 
šnorchlování, windsurfing, kajaky, šlapadla

  Zábavné programy

WELLNESS & SPA
  Red Lane Spa

  Švédské masáže, aromaterapie, bylinné zábaly, 
eukalyptová pára a další

  Služby spa nejsou součástí programu all inclusive

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HH

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel přímo na dlouhé 
bílé pláži

  Pouze pro dospělé osoby

  Resort vyhlášen 3 roky po sobě 
jako „World´s Leading 
Honeymoon Resort“

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandals.com

18+
4,5TripAdvisor

7 133 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. 360–361

POLOHA  Hotel přímo u pláže Palm Beach 
a 5 km od hlavního města Oranjestad. V okolí 
restaurace, obchůdky a zábavní podniky.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,  
4 bary, konferenční místnosti, salon krásy, minimarket, 
velký bazén, 2 jacuzzi, bar na pláži, bar u bazénu 
a terasa na slunění s lehátky a slunečníky.
PLÁŽ  Hotel leží přímo u nejlepší pláže na ostrově – 
Palm Beach. Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon, rádio, minibar, 
kávovar, trezor za poplatek a balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: 18jamkové 
golfové hřiště, možnost jízdy na koni.
ZÁBAVA  V hotelu probíhají denní animační 
programy. Večerní show v muzikálovém stylu, 
diskotéka, v blízkosti hotelu kasino.
PRO DĚTI  Dětský klub (4–12 let, za poplatek).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Occidental Grand Aruba ccccc
KARIBSKÉ OSTROVY  ARUBA  PALM BEACH

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly 

  Možnost obědů a večeří v restauracích à la 
carte (mezinárodní a italská kuchyně, pizzerie, 
mexická, karibská – nutná rezervace na recepci)

  Nemotorizované vodní sporty na pláži 
(kajaky, šnorchlování)

  Tenis, stolní tenis, basketbal, šipky, aquaaerobik

  Posilovna, jacuzzi, sauna

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

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

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha přímo v živém 
středisku Palm Beach

  Bohatá sportovní nabídka

  Velmi kvalitní stravovací služby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.occidentalhotels.com

4,0TripAdvisor
3 196 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. 360–361

POLOHA  Na jižním pobřeží ostrova Curaçao  
v oblasti zátoky Jan Thiel, cca 10 km od hlavního  
města Willemstad.
VYBAVENÍ  Hotel se skládá ze dvou částí: 
Papagayo Beach Hotel a Papagayo Beach 
Resort. Pláž, bazény a restaurace jsou společné 
pro oba komplexy. Součástí komplexu je také 
nákupní centrum Papagayo Beach Plaza.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ  DRGV: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, balkon nebo terasa 
s výhledem do zahrady. DRSV: viz DRGV, přímý 
nebo částečný výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení večeře nebo plné penze 
(oběd a večeře v restauraci à la carte).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: široká nabídka 
vodních sportů.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: v lobby, ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Papagayo Beach cccc
KARIBSKÉ OSTROVY  CURAÇAO  JAN THIEL

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRGV | DRSV 

HHH | HHi | HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní resort přímo  
u písečné pláže

  Nově také pro rodiny s dětmi

  Možnost snídaně, polopenze  
či plné penze

  Široká nabídka sportů a zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.papagayo.com

4,0TripAdvisor
388 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. 360–361

POLOHA  Resort v tropické zahradě pouze pro dospělé 
osoby se nachází u přímo u pláže v klidném prostředí.
VYBAVENÍ  Recepce, 8 restaurací (italská, asijská, 
francouzská, karibská, rybí, středozemní, pizzerie, 
mezinárodní), 8 barů, 3 bazény, 4 jacuzzi, konferenční 
místnost, směnárna, obchod se suvenýry.
PLÁŽ  Resort leží u písečné pláže.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, trezor, rádio, kávovar, TV. 
DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: vodní sporty 
na pláži, tenis, fitness, volejbal, basketbal, biliár, golf. 
Za poplatek: 9jamkové golfové hřiště v blízkosti hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel akceptuje pouze 
osoby starší 18 let.
ZÁBAVA  Hotel pořádá zábavné a tematické 
večery (denně), koktejl party.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Sandals Regency La Toc Golf Resort & Spa ccccc
KARIBSKÉ OSTROVY  ST. LUCIA  CASTRIES

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Občerstvení během dne

   Alkoholické a nealkoholické nápoje

WELLNESS & SPA
  Red Lane Spa 
  Sauna, parní sauna
  Za poplatek: kosmetický salon, masáže, léčebné 
a relaxační procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRSVX 

HH

H dospělá osoba od 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 75 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální místo pro romantickou 
dovolenou ve dvou

  Golfové hřiště v resortu

  Vysoký standard služeb 
řetězce Sandals

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandals.com

18+
4,5TripAdvisor

7 743 hodnotících
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Co si vybavíte, když se řekne Mexiko? Tequilu, 
margaritu, fazolové pokrmy a sombrera? Pokud 
byste tohle vše rádi viděli a zažili na vlastní kůži, 
není nic jednoduššího než se s námi do této země 
vydat na dovolenou. Mexiko má bohatou historii 
a příznivé mexické počasí vám umožní prožít žhavé 
večery spolu s hudbou pravých mariachi.

CHARAKTERISTIKA
Mexiko, které je největším státem Střední Ameriky, je spojovacím článkem  
mezi Severní a Jižní Amerikou. Díky subtropickému klimatu je zde turistická sezona 
po celý rok. V letních měsících dosahují teploty až k 40 °C. Mexiko je velká a růz-
norodá země s barvitou kulturou a bohatou historií. Nabízí zajímavé památky ještě  
z dob původního obyvatelstva – Aztéků, Mayů a Toltéků. Právě kombinace  
překrásných pláží, bohatého sportovního, kulturního a společenského života, bujné 
tropické vegetace a úchvatných památek na zaniklé civilizace je předpokladem pro 
nezapomenutelnou dovolenou. Turistickou atraktivitu oblasti zvyšuje i bohatý podmoř-
ský život.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Ciudad de México, hlavní město Spojených států mexických, je jednou z největších 
metropolí Ameriky (celá aglomerace Mexico City bývá dokonce někdy označována jako 
největší na světě). První zážitek, který vás čeká, je pocit, že na vašem životním tacho-
metru někdo během letu natočil o 10 let více, ale buďte si jisti, že podobný pocit je 
daný nadmořskou výškou přes 2 200 metrů a zažije ho každý návštěvník. 

Poloostrov Yucatan se stal turistickou oblasti číslo jedna celého Mexika. Kromě 
památek mayské civilizace v Chichén Itzá, v Uxmalu a Campeche, které přitahují 
pozornost laiků i odborníků z celého světa již několik století, můžete zažít koloniální 
atmosféru měst Mérida nebo Valladolid. Na poloostrově také vzniklo na krásných 

písečných plážích Karibského moře turistické středisko Cancún následované centry 
Playa del Carmen, Akumal, Riviera Maya, Playacar nebo Tulum.

Cancún je kosmopolitní moderní město s více než jedním milionem obyvatel. Kou-
zelné pláže s bílým pískem, omývané tyrkysovým Karibským mořem, se táhnou kilo-
metry kolem hotelů všech kategorií. Hosté si užívají all inclusive hotelů a večer se 
vydávají do desítek barů a diskoték. Zažít atmosféru karaoke nebo salsa barů plných 
Mexičanů je neopakovatelným zážitkem.

PRAKTICKÉ TIPY
Mezi nejznámější mexické suvenýry patří šály, šátky, kožené zboží, košíky, keramika, 
obrázky na papíru ze stromové kůry a stříbro. Mnoho návštěvníků země si odváží domů 
pochutiny jako chilli papričky, fazolové směsi, guacamole apod. Yucatan je známý 
mnoha golfovými hřišti. Milovníci tohoto sportu by si neměli nechat ujít den strávený 
na jednom z krásných hřišť. 

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA
Skvělým tipem pro rodinnou dovolenou jsou hotely na Playa del Carmen nebo  
Playacaru. Řada hotelů nabízí pro děti doprovodné ekoprogramy spojené s reálným 
pobytem v přírodě. Pro děti je velkým zážitkem návštěva zábavního parku Excaret, 
Xe-Hál nebo adrenalinového Explore.

Mezi Aztéky a Mayi

TO NEJLEPŠÍ Z MEXIKA

 Fascinující památky zaniklých civilizací

 Světově proslulá pestrá mexická kuchyně

 All inclusive hotely na krásných plážích
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

AKUMAL  Užijte si koupání v krasové cenotě. CANCÚN  Dlouhé pláže 
a tyrkysové moře. UXMAL  Mayské památky v archeologickém parku. MEXICKÁ 
HRDOST  S mexickými vlajkami se budete potkávat na každém kroku. 
CAMPECHE CITY  Pestrobarevné ulice města.
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PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

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

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 27 28 29 29 31 33 33 33 32 31 29 28

TEPLOTA VODY (°C) 27 26 26 27 27 27 28 29 29 28 28 27
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

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
Poloostrov Yucatan nabízí nekonečné množství možností, jak zkombinovat odpočinek v hotelových 
resortech na plážích Karibiku s výlety za poznáním mayské kultury nebo za vodními sporty. Pro rodiny jsou 
zajímavé návštěvy zábavních přírodních naučných parků. Vodní sporty, lodní výlety nebo vyjížďky na pláže 
spojené s pozorováním želv patří k neopakovatelným zážitkům.

 Plavba katamaránem

Celodenní výlet na dva tropické ostrůvky 
kousek od Cancúnu. Nejdříve začneme 
lehkým občerstvením během půlhodinové 
plavby z Cancúnu na Isla Mujeres. Na Isla 
Mujeres neboli „Ostrově žen“ budete mít 
čas na hodinovou procházku, abyste si 

mohli vychutnat atmosféru tohoto tro-
pického ostrůvku. Pokud se již budete 
chtít vykoupat, tak můžete na Playa Norte 
(Severní pláži). Poté poplujeme k ostrovu 
Isla Contoy. Ostrov je chráněnou přírodní 
rezervací a je zcela opuštěný. Po cestě si 
uděláme krátkou zastávku na šnorchlo-
vání mezi korálovými útesy.

 Mexické Mrtvé moře

Mayské město Ek Balam je pozoru-
hodné vysokou kvalitou a jedinečnými 
detaily tamních skulptur. Hlavní budovou 
je mohutná Acrópolis. Rio Lagartos leží 
na břehu laguny v pobřežních mělči-
nách, které jsou oblíbeným hnízdištěm 
velké kolonie plameňáků růžových. Při 

projížďce člunem se seznámíte s porosty 
mangrove, uvidíte mořské orly a malé 
krokodýly zvané lagartos. Budete mít 
možnost se vykoupat v léčivém bahně 
v tzv. mexickém Mrtvém moři a nakonec 
se vykoupete na krásné malé opuštěné 
pláži v Mexickém zálivu, kde ze sebe bílé 
bahno smyjete.

  Nejslavnější mayské naleziště 
na Yucatanu

Celodenní výlet zahrnuje návštěvu nej-
slavnějšího mayského města Chichén 
Itzá, koupání v cenote Samula, tradiční 
oběd a návštěvu městečka Valladolid 
s ochutnávkou tequily.

Chichén Itzá je nejslavnější, nejlépe zre-
konstruované a nejnavštěvovanější may-
ské město.
Toto město je zapsané na seznamu 
UNESCO a patří mezi 7 novodobých divů 
světa. Výlet začíná v brzkých ranních 
hodinách mezi 6. a 7. hodinou. Návrat je 
plánován před večeří.

Chichén Itzá od 99 USD

Rio Lagartos a Ek Balam od 99 USD

Isla Mujeres a Isla Contoy od 89 USD

  Nejvyšší mayská pyramida 
na Yucatanu

Celodenní výlet zahrnuje návštěvu Tulumu, 
jedné z nejmalebnějších mayských pamá-
tek, stojící na hraně patnáctimetrového 
útesu nad azurovým Karibským mořem. 

Poté se osvěžíme v cenote Tankach-Ha 
a odtud budeme pokračovat do malé 
mayské vesnice, kde ochutnáme místní 
speciality. Na závěr navštívíme zříceniny 
tajemného starověkého města Cobá, 
které se nachází v tropickém pralese 
50 km od Tulumu.

Tulum a Cobá od 99 USD
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Havana a pobyt na plážích v Mexiku
MEXIKO A KUBA

CENA OD: 47 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

1. DEN Odlet z Prahy do Havany, 
ubytování v hotelu cccc.
2.–3. DEN Snídaně v hotelu. Havana je perla Karibiku, 
která vás vtáhne zpět do minulosti. Jako tip vám 
doporučujeme pěší procházku starou částí Havany, která 
je lemována koloniální výstavbou, prohlídku náměstí Plaza 
de Armas s prezidentským palácem či návštěvu muzea 
s ochutnávkou místního rumu. Rozhodně si nesmíte 
nechat ujít také výlet do krasového údolí Viñales.
4. DEN Snídaně v hotelu, transfer na letiště, přelet 
do Cancúnu, transfer do hotelu cccc na Mayské 
riviéře. Počátek programu all inclusive.
5.–10. DEN Pobyt v hotelu cccc s programem 
all inclusive. Informační schůzka s česky hovořícím 
delegátem, možnost zakoupení fakultativních 
výletů za poplatek. Na Yucatanském poloostrově 
se nachází mnoho archeologických nalezišť, která 
stojí za návštěvu, ať už se jedna o slavné město 
Chichén Itzá, Uxmal, Tulum nebo Cobá. Kromě 
starobylých památek můžete také zavítat na ostrůvky 
v Karibském moři Isla Mujeres a Isla Contoy.

10. DEN Transfer na letiště v Cancúnu, odlet do Prahy.
11. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Havana –  
Cancún – Praha, letištní a palivové taxy, 3 noci 
v cccc hotelech se snídaní v Havaně, 7 nocí v hotelu 
cccc s all inclusive na pláži v Mexiku, služby 
česky mluvícího delegáta v Havaně i v Mexiku
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění a osobní výdaje
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj
možnost připlatit si ubytování v ccccc hotelu 
individuální prohlídka Havany s obědem  
s česky mluvícím průvodcem 115 USD 
celodenní výlet do krasové oblasti Viñales 179 USD
celodenní výlet do Chichén Itzá 129 USD
celodenní výlet do Tulumu 129 USD
SLEVY:  
3. osoba 10 %
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

  Zažijte neopakovatelnou atmosféru 
Havany

  Zatančete si s Kubánci na Malecomu

  Běžte po stopách mjr. Zemana 
ve Viñales 

  Zazpívejte si s mexickými mariachi

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Cancún

celoročně (na vyžádání) od 47 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Havana
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Za mayskými památkami Yucatanem a relax u moře
MEXIKO

1. DEN Odlet z Prahy, přílet do Cancúnu. Po příletu 
do Mexika se přesunete do nádherného koloniálního 
městečka Valladolid, kde načerpáte síly na cestu 
po poloostrově Yucatan. Ubytování v hotelu ccc.
2. DEN Po snídani uděláme krátkou prohlídku 
Valladolidu, kde můžete ochutnat místní speciality, jako je 
chicharon nebo marquesitas. Povíme si například, proč byla 
původní valladolidská katedrála zbourána a nahrazena novou 
a proč jsou všude obrazy černé Panny Marie. 
Poté se pojedeme ochladit do cenote Samula, jedná se 
o vápencovou jeskyni s křišťálově čistým jezírkem s tyrkysovou 
vodou. Koupání v osvěžující vodě je úžasný zážitek.
Následně jako bonus navštívíme i tequilerii 
s výkladem a ochutnávkou tequily a přejedeme 
do nádherného koloniálního města Mérida.
Mérida je hlavní město nejen státu Yucatan, ale co 
do obchodního významu i celého poloostrova. Zde 
se budete moci projít po hlavním náměstí Plaza de la 
Constitución nebo také Plaza Mayor. Toto starobylé srdce 
města obklopují nejstarší méridské pamětihodnosti v čele 
s katedrálou San Idelfonso. Možnost projížďky drožkou 

zvanou calesa po Paseo de Montejo, což je široká 
třída, po jejíchž stranách stojí skvostná sídla bohatých 
méridských rodin. Ubytování v Méridě v hotelu ccc.
3. DEN Třetí den začneme prohlídkou mayského 
města Uxmal, kterému se co do velikosti a významu 
vyrovná pouze Chichén Itzá. Stejně jako ve všech 
yucatanských městech se i na uxmalských stavbách 
objevuje na každém kroku děsivá tvář boha deště Chaka. 
Byla mu zde i zasvěcena Pyramida kouzelníka. Dále tu 
uvidíte Nádvoří jeptišek, hřiště na pelotu či Palác vládce. 
Rovněž můžete vystoupit na vrchol Velké pyramidy.
Po návštěvě Uxmalu se přesuneme do nádherné 
haciendy Sotuta de Peón. Zde podnikneme 3hodinový 
okruh, kde nám vysvětlí proces výroby textilních vláken 
z agáve sisalové, projedeme se povozem taženým mulou, 
navštívíme staříka „Maya“, žijícího zde již několik desítek 
let a na závěr se vykoupeme v nádherné cenote Dzul-Ha.
Večer návrat do hotelu ccc do Méridy.
4. DEN Poslední den navštívíte nejslavnější 
mayské město Chichén Itzá, které je zapsáno 
na seznamu UNESCO. Chichén Itzá je nejslavnější, 

nejlépe zrekonstruované a nejnavštěvovanější mayské 
město. Toto město je zapsáno na seznamu UNESCO 
a patří mezi 7 novodobých divů světa. Uvidíte zde 
nejslavnější pyramidu Kukulkána (El Castillo), Chrám 
válečníků (Templo de los Guerreros), Caracol neboli 
mayskou observatoř, hřiště na míčovou hru (Juego 
de Pelota) a Cenote Sangrado neboli posvátnou 
cenote, která byla svědkem lidských obětí.
V odpoledních hodinách přesun do hotelu 
Catalonia Riviera Maya cccc nebo podobného 
a počátek čerpání programu all inclusive.
5.–7. DEN Pobyt v hotelu cccc s programem all 
inclusive. Sedmý den transfer na letiště, odlet z Cancúnu.
8. DEN Přílet do Prahy. 

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Cancún – 
Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci v hotelech ccc 
se snídaní, okruh na 4 dny dle programu, 4 noci nebo 
7 nocí v hotelu cccc s all inclusive na pláži, služby 
česky mluvícího průvodce během okruhu, služby 
česky mluvícího delegáta během pobytu u moře
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění a osobní výdaje
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:  
jednolůžkový pokoj
možnost připlatit si ubytování v hotelu cccc během 
okruhu nebo v hotelu ccccc během pobytu u moře
SLEVY:  
3. osoba 10 %
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 25 %
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 6
POZNÁMKA: Okruh je možno rezervovat také na 11 dní.  
5.–10. DEN Pobyt v hotelu cccc s programem all 
inclusive.  
10. DEN Transfer na letiště, odlet z Cancúnu.

  Prohlídka koloniálních měst 
Valladolid a Mérida

  Vykoupejte se v podzemních 
cenotes

  Ochutnejte mexickou kuchyni 
a tequilu

  Poznejte mayskou historii v Uxmalu 
a Chichén Itzá

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

Uxmal

Valladolid

Cancún

Riviera Maya

Chichén Itzá

NOVINKA



233

M
EX

IK
O

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

CENA OD: 35 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: XX/XX

Termíny na 8 dnů:
4. 12. – 11. 12. 2018 od 35 990 Kč 
24. 1. – 31. 1. 2019 od 36 990 Kč
Termíny na 11 dnů:
28. 2. – 7. 3. 2019 od 44 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz
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Cancún je místem, odkud se nebudete chtít vrátit. Patří k nejznámějším v Mexiku. Místní 
pláže se řadí k nejkrásnějším a voda k nejčistším v oblasti. Pokud vás na chvíli omrzí 
lenošení na pláži, máte celou škálu příležitostí k vodním sportům i výletům, obzvlášť 
za mayskými památkami. Cancún totiž není jen na poloostrově položená proslulá hote-
lová zóna, ale i město s historickými památkami a pravou mexickou atmosférou. Určitě 
nevynechejte ani ochutnávku mexické kuchyně. Možná vám přijde trochu ostřejší, určitě 
ale stojí za to.

1   Hotel Celuisma Dos Playas ccc str. 243
2   Hotel Beachscape Kin Ha Cancun ccc str. 242
3   Hotel Melody Maker ccccc str. 241
4   Hotel Sandos Cancún Lifestyle Resort ccccc str. 237
5   Hotel Secrets The Vine Riviera Cancún ccccc str. 238
6   Hotel RIU Dunamar ccccc str. 240

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště do hotelu cca 30 minut

Cancún

4
5

Playa del Carmen, srdce Mayské riviéry, kterou obklopují nejkrásnější pláže široko 
daleko, celá řada obchodů a samozřejmě restaurace, kavárny a bary, jež zavírají až 
s východem slunce. Playa del Carmen je ideální pro odpočinkovou i aktivní dovolenou. 
Vyzkoušejte potápění, adrenalinové aktivity, vyplujte na moře nebo se vypravte na výlet 
za poznáním historie jednoho z nejslavnějších národů. Většina hotelů leží v cca 3 km 
vzdálené hotelové zóně Playacar.

1   Hotel Grand Sunset & Riviera Princess All Suites  
Resort & Spa ccccc  str. 246 

2   Hotel Sandos Caracol Eco Resort ccccc str. 245
3   Hotel Allegro Playacar cccc str. 258
4   Hotel Sandos Playacar Beach Resort ccccc  str. 250
5   Hotel BlueBay Grand Esmeralda ccccc  str. 254

Doba transferu z letiště do hotelu cca 60 minut

2

Playa del Carmen / Playacar

3

1

 Pláž  Centrum turistického ruchu 
 Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

1

4

6

3

2

5
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Pobytové oblasti

Srdcem střediska Puerto Aventuras je velký jachetní přístav, ve kterém kotví  
na 300 jachet a kde najdete četné obchody a restaurace. Široká světlá písečná pláž 
Xpu-Há patří k nejhezčím na Mayské riviéře.

1   Hotel Catalonia Riviera Maya Resort & Spa cccc str. 256
2   Hotel Barceló Maya Palace Deluxe ccccc str. 248
3   Hotel Catalonia Royal Tulum 

Beach & Spa Resort ccccc str. 252

Doba transferu z letiště do hotelu cca 80 minut

2

1

Puerto Aventuras

Pláž ležící ve stínu mayských památek, to je kromě nádherné přírody ten největší poklad, 
jakým se může chlubit letovisko Tulum. Své návštěvníky překvapí i svou mezinárodní 
atmosférou a cca 5 km dlouhou písečnou pláží, která není tak frekventovaná jako pláže 
ve velkých letoviscích. Akumal je klidná pláž posetá palmami. Bude vyhovovat zejména 
těm, kteří milují dlouhé procházky po pláži.

1   Hotel Grand Bahia Principe Tulum ccccc str. 266
2   Hotel Grand Bahia Principe Coba ccccc str. 268
3   Hotel Luxury Bahia Principe Akumal ccccc str. 264
4   Hotel Dreams Tulum Resort & Spa ccccc str. 262
5   Hotel Unico 20 N 87 ccccc str. 260

Doba transferu z letiště do hotelu cca 100 minut

4

1

Akumal / Tulum

3

2
3

 Pláž  Centrum turistického ruchu 
 Obchodní středisko  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Puerto Morelos je malá poklidná rybářská vesnička v srdci Mayské riviéry zhruba 
na půli cesty mezi letovisky Cancún a Playa del Carmen, která se zatím úspěšně brání 
masivnímu turistickému ruchu a je známá svou rodinnou atmosférou. Místní vyhláška 
dokonce zakazuje stavbu budov, které by měly více než tři patra, aby zůstal zachován 
původní ráz místa. Klidné moře a blízký korálový útes jsou lákadlem pro všechny milov-
níky potápění. Překrásný úsek pláže Playa Maroma pak ve svém okolí nabízí kulturní 
a historické památky.

1   Hotel Catalonia Playa Maroma cccc str. 255

Doba transferu z letiště do hotelu cca 40 minut

Puerto Morelos / Playa Maroma

1

5
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Cancún
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POLOHA V klidné postranní ulici za rezidenčním 
komplexem. Překrásné výhledy na moře a lagunu 
Nichupté. Velká nákupní střediska, četné restaurace, 
bary, nákupní a zábavní možnosti v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ 213 pokojů (8 pater, výtahy), vstupní  
hala s recepcí, 5 restaurací, z toho 1 bufetová  
a 4 à la carte (gourmet, mezinárodní, japonská, italská),  
4 bary (1 s panoramatickými výhledy), obchůdky se 
suvenýry, kadeřnictví, konferenční místnosti. Venku 
3 infinity bazény, bary u bazénů, terasy na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. 
Obchod se suvenýry, půjčovna aut.
PLÁŽ Dlouhá světlá písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
župany), individuálně regulovatelná klimatizace,  
TV/sat., telefon, minibar, set na přípravu čaje a kávy, 
trezor, žehlicí prkno, žehlička. Přistýlka pro 3. osobu 
není k dispozici, na pokoji jsou pouze 2 širší postele 
typu double bed, velikost pokoje 42 m2. DRX: viz DRS, 
balkon s výhledem na moře nebo lagunu Nichupté.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
tenis, nemotorizované vodní sporty, ukázková 
lekce potápění (v bazénu) a další sportovní 
aktivity v rámci animačních programů. 
Za poplatek: potápění, motorizované 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Pravidelné denní animační a večerní The 
Rythm Experielce zábavné programy a show, živá hudba.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hlídání dětí 
za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 
na pokojích i v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

Hotel Sandos Cancún Lifestyle Resort ccccc
MEXIKO  CANCÚN

PROGRAM ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby včetně některých originálních značek 
(10.00–02.00 hod.)

  Snack a lehké občerstvení během dne

   Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem

   Pokojová služba 24 hodin denně

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, sauna, parní lázeň, 
jacuzzi, terapeutické, kosmetické a zkrášlující 
procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......................... DRS | DRX 

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 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel přímo u jednoho 
z nejkrásnějších úseků pláže 
v Cancúnu

  Vhodné pro náročné klienty, kteří 
chtějí kombinovat rušný život 
turistického letoviska s relaxačním 
pobytem u moře

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandos.com

4,5TripAdvisor
4 660 hodnotících
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Hotel Secrets The Vine Riviera Cancún ccccc
MEXIKO  CANCÚN

POLOHA V klidné postranní ulici za známým 
obchodním centrem Kukulcan s překrásnými 
výhledy na moře a lagunu Nichupté. 
Restaurace, bary a četné nákupní a zábavní 
možnosti v bezprostřední blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ 495 pokojů (18 pater, výtahy),  
vstupní hala s recepcí, 7 restaurací – 1 bufetová 
a 6 à la carte (gourmet, gril, asijská, steaková, 
italská, středozemní), 6 barů, business centrum 
a konferenční místnosti, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví. Venku 4 bazény (1 pro hosty Preferred 
Club), bary u bazénů, jacuzzi, terasy na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Dlouhá světlá písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
župany), individuálně regulovatelná klimatizace, 
TV/sat., telefon, minibar, trezor, žehlicí prkno, 
žehlička a balkon nebo terasa s výhledem na moře. 
Přistýlka pro 3. osobu není k dispozici, na pokoji 
jsou pouze 2 širší postele typu queen size bed.
DRPCO: viz DRSVX se službami Preferred Club.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®. Možnost 
dokoupení nadstandardních služeb Preferred Club.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, jóga, 
stolní tenis, plážový volejbal, aquaaerobik, fotbal, kurzy 
tance a další sportovní aktivity v rámci animačních 
programů, vybavení na šnorchlování, kajaky, golf  
(1 hra – 18 jamek – na osobu/den na hřišti Playa 
Mujeres Golf Club, povinné zapůjčení golfového 
vozíku za poplatek). Za poplatek: potápění.
ZÁBAVA Jemné denní animační a večerní 
zábavné programy a show, živá hudba.
PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje speciálně 
uzpůsobené pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 
na pokojích a v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
menu ve všech restauracích včetně à la carte

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých originálních značek

  Snack a lehké občerstvení během dne

  Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem

  Lekce míchání koktejlů, lekce tance

  Odborné ochutnávky vín s výkladem sommeliéra

WELLNESS & SPA
  Hotelové Secrets Spa by Pevonia na ploše 
12 580 m2

  Za poplatek: masáže, terapie, sauna, parní 
lázeň, kosmetické a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRSVX | DRPCO 

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově postavený designový hotel 
(2012) na jednom z nejkrásnějších 
úseků pláže

  Kvalitní resort pro nejnáročnější, 
určený pouze pro dospělé osoby

  Vlastní vinný sklep, který nabízí  
více než 3 000 druhů vín

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.secretsresorts.com

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

•  Separátní check-in a check-out
•   Služby komorníka
•  Preferred Club lounge denně 

s kontinentální snídaní, dezerty, likéry a PC 
s bezplatným přístupem k internetu

•  Rozšířený minibar
•   Oddělený bazén
•  Denní tisk (angličtina, španělština)

PREFERRED CLUB

4,5TripAdvisor
9 811 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. 360–361

POLOHA Resort se nachází u vlastní písečné 
pláže v oblasti Costa Mujeres. Centrum Cancúnu 
a hotelová zóna jsou vzdáleny 18 kilometrů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 740 pokojů  
v 5 patrových budovách, 5 restaurací (hlavní bufetová 
Isla Mujeres, italská Pompeya, asijská Bamboo, 
gurmánská Kulinarium, steakhouse Las Brasas),  
6 barů (lobby bar El Jardín, salonek Bolero, Sport bar, 
Plaza bar, swim-up bar v bazénu Tequila, swim-up bar 
Mezcal), 5 bazénů, dětský bazén, dětský aquapark (děti 
nad 120 centimetrů), konferenční místnost, jacuzzi, 
obchod se suvenýry, kadeřník, sluneční terasa.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a osušky zdarma.
POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, kávovar, minibar, trezor, 
žehlička, žehlicí prkno, balkon nebo terasa, boční 
výhled na oceán. Výběr z jedné postele king size 
(200 × 200 cm) nebo dvou twin (125 × 200 cm), 
odělená obývací část. DRSV: viz DRSS, výhled 
na oceán. DROF: viz DRSS, pokoje nejblíže oceánu.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, kajaky, 
katamarán, šnorchlování, úvodní lekce potápění. 
Za poplatek: motorizované sporty, potápění, golf (5 km).
ZVLÁŠTNOSTI Noční klub řetězce Pacha patřící 
k jednomu z nejluxusnějších a nejznámějších 
nočních klubů světa, původem z Ibizy.
ZÁBAVA Animace pro děti (4–7 let a 8–12 let 
v klubu RiuLand), denní zábavný program pro dospělé, 
večerní program, show a živá hudba. Noční klub, DJ.
PRO DĚTI Dětský bazén, aquapark, 
dětský klub RiuLand.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu 
hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel RIU Dunamar ccccc
MEXIKO  CANCÚN

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou amerického bufetu 
a kontinentální snídaně, live cooking

  Oběd formou studeného a teplého bufetu, 
live cooking

  Večeře formou bufetu a pokrmů připravených 
metodou live cooking v restauracích

  3× týdně tematické večeře

  Možnost rezervace v à la carte restauracích 
(Kulinarium, Bamboo, Pompeya, El Jardin)

  U večeře je vyžadováno formální oblečení (u pánů 
dlouhé kalhoty a rukávy)

  Snacky (24 hodin denně)

  Místní a vybrané mezinárodní nápoje  
(24 hodin denně)

  Minibar pravidelně doplňován

WELLNESS & SPA
  Zdarma: parní lázeň, jacuzzi, sauna 

  Za poplatek: zkrášlující procedury,  
masáže, kadeřník 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........  DRSS | DRSV | DROF 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý program all inclusive

  Nedaleko golfového hřiště

  Nově otevřený hotel vhodný  
pro páry i rodiny s dětmi

  Noční klub řetězce Pacha  
přímo v resortu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riu.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
167 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. 360–361

POLOHA Hotelový resort se nachází přímo 
u nádherné bílé písečné pláže v blízkosti 
oblíbeného města Cancún. Nákupní možnosti, 
bary a restaurace v pěší dostupnosti od hotelu.
VYBAVENÍ Recepce, lobby, 3 restaurace 
(bufetová, 2 à la carte – asijská, mexická), 
2 bary, bar u bazénu, 2 bazény, konferenční 
prostory, obchůdky se suvenýry, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u nádherné bílé písečné pláže. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DRSDN: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV, minibar, kávovar, telefon, trezor,  
výhled na lagunu. DRSOV: viz DRSDN, terasa 
s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 
Možnost dokoupení programu all inclusive VIP.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
aerobik, nemotorizované vodní sporty, šnorchlování. 
Za poplatek: potápění, motorizované sporty, golf.
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 
zábavné programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Melody Maker ccccc
MEXIKO  CANCÚN

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeře v à la carte restauraci 

  Místní alkoholické a nealkoholické nápoje

  Volný vstup do fitness

PROGRAM 
ALL INCLUSIVE VIP

  Privátní check-in / check-out

  Minibar (voda, nealkoholické nápoje, pivo, 
občerstvení a tequila)

  Alkoholické nápoje mezinárodních značek

  Odpolední čaj a káva, snack během dne

  VIP salonek

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRSDN | DRSOV 

HHhi | 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 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní resort na slavné  
pláži v Cancúnu

  Spojení umění, designu, skvělé 
hudby a gastronomie

  V okolí interaktivní akvárium, golfové 
hřiště a nákupní centra

  Vhodné pro rodiny i pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melodymakercancun.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
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. 360–361

POLOHA Resort se nachází v Cancúnu, zhruba 
3 minuty jízdy od golfového hřiště Pok-ta-Pok v severní 
části města a cca 20 km od letiště, přímo na pláži.
VYBAVENÍ 138 pokojů, vstupní hala 
s recepcí, 2 restaurace á la carte, plážový bar, 
bazén, fitness, wellness, obchod se smíšeným 
zbožím, zahrada, hřiště na plážový volejbal.
PLÁŽ Přímo na písečné pláži s pozvolným  
vstupem do vody.
POKOJ DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,  
telefon, trezor, kávovar, terasa s výhledem na krajinu.  
SU: viz DR, kuchyňský kout, mikrovlnná trouba, lednička,  
toustovač, myčka nádobí, žehlička, žehlicí prkno,  
terasa nebo balkon.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost dokoupení  
programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost uspořádání svatby, 
menších konferencí, pracovních mítinků.
ZÁBAVA V blízkém okolí hotelu bary, 
diskotéky, muzeum a obchody.
PRO DĚTI Dětský bazén.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici pokoje 
uzpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Beachscape Kin Ha Cancun ccc
MEXIKO  CANCÚN

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře v hotelové restauraci Albufera

  Občerstvení podávané u bazénu a na pláži

  Neomezená konzumace alkoholických  
i nealkoholických nápojů místní výroby 
 (11.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, procedury z citrusových 
plodů a čokolády 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHh | HHh | HHIi | HHi | HH | H

SUITE  ..............................................................  SU 

HHHh | HHh | HHIi | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vynikající poloha hotelu v hotelové 
zoně v Cancúnu

  Široká nabídka sportovních aktivit  
a možnosti výletů v okolí

  Výhodný poměr ceny a kvality

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.en.beachscape.com.mx

NOVINKA

4,0TripAdvisor
2 013 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Přímo u písečné pláže, v dostupné 
vzdálenosti od centra střediska. Do živého 
centra střediska s četnými bary, diskotékami, 
restauracemi a jinými nákupními a zábavními 
možnostmi cca 10 minut chůze.
VYBAVENÍ 129 pokojů ve 3 třípatrových budovách, 
vstupní hala s recepcí (trezory), hlavní restaurace, 
restaurace à la carte, bar, obchůdek se suvenýry. 
Venku 2 bazény, bar u bazénu a terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek. 
Přistýlka pro 3. osobu není k dispozici, na pokoji 
jsou pouze 2 širší postele typu double bed.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Občasné animační a zábavné programy. 
Četné zábavní možnosti v blízkém centru střediska.
PRO DĚTI Integrované brouzdaliště. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Celuisma Dos Playas ccc
MEXIKO  CANCÚN

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.00 hod.)  

  Lehký snack během dne (10.30–17.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti živého centra střediska 
s nákupními a zábavními možnostmi

  Vhodné pro strávení příjemné 
dovolené pro nenáročné klienty

  Dobrý poměr mezi kvalitou a cenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dosplayas.com

3,5TripAdvisor
1 855 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. 360–361

Playa Del Carmen /  
Playacar / Puerto Aventuras
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA U pláže v rozlehlé tropické 
zahradě, obklopený divokou přírodou, 
mangrovy a přírodními lagunami. Centrum 
střediska Playa del Carmen cca 8 km.
VYBAVENÍ 955 pokojů v 78 vilkách rozmístěných 
v zahradě. Vstupní hala s recepcí, 3 bufetové restaurace 
(mezinárodní, italská, mexická), 6 à la carte restaurací 
(středomořská, brazilská, japonská, steak house, 
italská, vegetariánská), 8 barů, obchůdky. V zahradě 
3 bazény, terasa na slunění, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma. Aquapark s 29 skluzavkami.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, bar na pláži. V blízkosti okraj korálového 
útesu (dobré podmínky pro šnorchlování a potápění).
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuálně regulovatelná klimatizace, stropní 
ventilátor, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon nebo 
terasa. Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici, 
na pokoji jsou pouze 2 širší postele typu queen size 
bed, výhled na bazén, do zahrady nebo do džungle.
FR: viz DR, oddělená místnost pro děti 
s patrovou postelí, 2 oddělené sprchy 
a WC, žehlicí prkno a žehlička.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,  
tenis, biliár, úvodní lekce potápění (v bazénu), 
nemotorizované vodní sporty na pláži  
a sportovní aktivity v rámci animačních programů.  
Za poplatek: motorizované vodní sporty 
na pláži, potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí unikátní program, 
který umožňuje hostům objevovat mayskou kulturu 
v charakteristickém přírodním prostředí, včetně 
možnosti koupání v Cenote. Aktivity zahrnují ekologické 
výlety a naučné stezky. Prostřednictvím dobrodružství 
v přírodě a ekologických aktivit tak motivuje své 
hosty, aby znovu navázali své spojení s přírodou.

ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 
programy. Diskotéka pro dospělé (do 02.00 hod.).
PRO DĚTI Aquapark s 29 skluzavkami, oddělené 
brouzdaliště, dětské hřiště, miniklub (4–12 let), 
teen klub (13–17 let), dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sandos Caracol Eco Resort ccccc
MEXIKO  PLAYA DEL CARMEN

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
v některé z restaurací à la carte (nutná rezervace)

  Snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(24 hodin denně)

  Minibar 3× týdně doplňován vodou, 
nealkoholickými nápoji a pivem

  Vstup do aquaparku

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, parní lázeň, masáže, 
relaxační a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHII | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHI | HHH | HHIII | HHII | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné přírodní písečné 
pláže

  Hotel v tropické zahradě, obklopený 
divokou přírodou, mangrovy 
a přírodními lagunami

  Hotelový aquapark potěší zejména 
rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandoshotels.com

4,0TripAdvisor
14 034 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. 360–361

Hotel Grand Sunset & Riviera Princess All Suites Resort & Spa ccccc
MEXIKO  PLAYA DEL CARMEN

POLOHA Hotelový resort se nachází pouhých 
pár minut od živého centra Playa del Carmen. 
Nákupní možnosti, bary a restaurace jsou 
v blízkosti hotelu. Vzdálenost od letiště 65 km.
VYBAVENÍ Skládá se ze dvou sesterských hotelů 
(Grand Sunset a Grand Riviera). Tato část má  
672 pokojů, vstupní halu s recepcí, 2 bufetové 
restaurace, 7 à la carte restaurací (italská, mexická,  
gril, asijská, švýcarská, mořské plody, gourmet),  
9 barů (1 v provozu 24 hodin denně), konferenční 
místnosti, hernu, obchody, prádelnu, zdravotnické 
zařízení. Venku 8 bazénů, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ JSX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., 2 telefony (na pokoji  
a v koupelně), trezor zdarma, minibar zdarma,  
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 
Hotel neposkytuje přistýlku pro 3. osobu, na pokoji 
je 1 king size bed nebo 2 double bed.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness  
centrum, multifunkční hřiště, 6 tenisových 
kurtů (osvětlení za poplatek), aerobik, šipky, 
stolní tenis, plážový volejbal, nemotorizované 
vodní sporty. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Denní a večerní zábavné programy,  
diskotéka.
PRO DĚTI 4 dětské bazény, dětský klub (4–12 let),  
minidisko, videohry, dětská postýlka zdarma  
(na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeře v à la carte restauraci 
(nutná rezervace)

  Lehký snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: salon krásy, sauna, masáže

JUNIOR SUITE  ................................................  JSX 

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

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rozsáhlý hotelový komplex

  Pestré sportovní vyžití  
a animační program

  12 bazénů

  S bohatým programem all inclusive

  Přímo u bílé písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.princess-hotels.com

Grand Sunset Grand Riviera
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,0TripAdvisor
9 906 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. 360–361

Hotel Barceló Maya Palace Deluxe ccccc
MEXIKO  PUERTO AVENTURAS

POLOHA V rozlehlé udržované tropické 
zahradě přímo u 2 km dlouhé písečné pláže. 
Středisko Playa del Carmen cca 15 km, jachetní 
přístav Puerto Aventuras cca 5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací 
(2 bufetové, 2 tematické – mexická, španělská – 
a 2 na pláži), 6 barů, konferenční místnost, salon 
krásy, obchod se suvenýry. Venku v zahradě  
2 bazény, bar u bazénu, jacuzzi, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž s jemným pískem přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župany), individuálně regulovatelná klimatizace, 
stropní ventilátor, TV/sat., telefon, set na přípravu 
čaje a kávy, žehlička a žehlicí prkno, minibar, trezor 
a balkon nebo terasa. Přistýlka pro 3. a 4. osobu 
není k dispozici, na pokoji jsou pouze 2 širší 
postele typu double bed.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis, 
stolní tenis, fotbal, plážový volejbal, basketbal, 
minigolf, aquaaerobik, aerobik, vodní pólo, 
lekce tance a další sportovní aktivity v rámci 
animačních programů, nemotorizované vodní sporty 
na pláži, úvodní lekce potápění (v bazénu).
Za poplatek: motorizované vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI V hotelovém areálu se 
nachází delfinárium přístupné exkluzivně hostům 
resortu. Možnost plavání s delfíny a účasti 
na dalším programu delfinária za poplatek.
ZÁBAVA Denní i večerní animační 
a zábavné programy a show, diskotéka.
PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, miniklub 
(4–12 let), teen klub, hlídání dětí za poplatek, 
minidisko, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost stravování v à la carte restauracích 
(3 večeře / 7 dní pobytu; nutná rezervace)

  Lehký snack během dne 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(24 hodin denně)

  Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem 

WELLNESS & SPA
  Hotelové spa centrum U-Spa na ploše 1 500 m2 

  Za poplatek: masáže, sauna, parní lázeň, 
floating, hydroterapie a další léčebné, relaxační 
a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel zasazený 
do rozlehlého tropického parku

  U dlouhé písečné pláže lemované 
korálovým útesem

  Ideální zázemí pro rodiny s dětmi

  Delfinárium přímo v areálu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.barcelo.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. 360–361

4,5TripAdvisor
8 685 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. 360–361

POLOHA Přímo u pláže v hotelové zóně Playacar.
VYBAVENÍ 819 pokojů v několika 3patrových 
budovách a vilách v tropické zahradě, vstupní hala 
s recepcí, 3 bufetové restaurace (mezinárodní, 
snack a italská), 7 à la carte restaurací (orientální, 
francouzská, brazilská, středozemní, mexická, 
steak house, vegetariánská), 8 barů, několik butiků. 
V zahradě 6 bazénů, terasy na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže. Lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, bar na pláži. Hotelová doprava 
na pláž zdarma (z pokojů umístěných dále od moře). 
V blízkosti hotelu okraj korálového útesu (dobré 
podmínky pro šnorchlování a potápění).
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuálně regulovatelná klimatizace, stropní ventilátor, 
TV/sat., telefon, trezor, minibar, set na přípravu čaje 
a kávy, balkon nebo terasa. Přistýlka pro 3. a 4. osobu 
není k dispozici, na pokoji jsou pouze 2 širší postele 
typu double bed. V části Select Club blíže k pláži, 
určené pouze pro dospělé osoby (od 1. 12. 2018).
JSFRI: viz DRS, opticky oddělená obývací místnost 
s rozkládací pohovkou pro 5. osobu na pokoji, žehlička, 
žehlicí prkno. V části Riviera Family (od 1. 12. 2018).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,  
tenis, minigolf, biliár, úvodní lekce potápění  
(v bazénu), nemotorizované vodní sporty na pláži 
a sportovní aktivity v rámci animačních programů.  
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty na pláži, potápění, golf.
ZÁBAVA Denní i večerní animační 
a zábavné programy. Diskotéka.
PRO DĚTI 2 oddělená a 1 integrované dětské 
brouzdaliště, dětské hřiště, miniklub (4–12 let), 
teen klub (13–17 let), dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sandos Playacar Beach Resort ccccc
MEXIKO  PLAYACAR

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
v některé z restaurací à la carte (nutná rezervace, 
3 rezervace/týden)

  Snack a lehké občerstvení během dne

   Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(08.00–02.00 hod.)

  Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, jacuzzi, parní lázeň

  Za poplatek: masáže, relaxační a zkrášlující 
procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHhi | HHh | HHii | Hhi | HH | H

JUNIOR SUITE  .............................................  JSFRI 

HHhii | HHhi | HHh | Hhiii | 
Hhii | Hhi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště do hotelu: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha přímo u písečné pláže

  Centrum střediska Playa del 
Carmen s nákupními a zábavními 
možnostmi v dostupné vzdálenosti

  18jamkové golfové hřiště u hotelu

  Část Select Club pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandoshotels.com
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4,5TripAdvisor
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Na klidném místě přímo u pláže 
Xpu-Há, obklopený tropickou vegetací s mangrovy 
a přírodními lagunami. Středisko Playa del Carmen 
a archeologické naleziště Tulum cca 25 km.
VYBAVENÍ 288 pokojů v 6 třípatrových budovách 
v zahradě, vstupní hala s recepcí, lobby bar, 2 hlavní 
restaurace, 6 restaurací à la carte (italská, mexická, 
asijská, gril a tapas), snack restaurace obchůdky 
se suvenýry, konferenční místnost. V zahradě 
bazén, bar u bazénu, 4 jacuzzi a terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u světlé písečné pláže. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
župany), individuálně regulovatelná klimatizace, 
stropní ventilátor, telefon, TV/sat., minibar, trezor, set 
na přípravu čaje a kávy, žehlička, žehlicí prkno, balkon 
nebo terasa. Přistýlka pro 3. osobu není k dispozici, 
na pokoji jsou pouze 2 širší postele typu double bed.
DRPRL: viz DRS, renovované, v budovách blíže 
k pláži. Možnost využití nadstandardních služeb 
Privilege (soukromý check-in, Privilege lounge se 
snacky, kávou a čajem, zvýhodněné ceny v hotelovém 
spa centru). Všechny pokoje jsou nekuřácké.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis, 
biliár, plážový volejbal a fotbal, šipky, aerobik, lekce tance, 
kánoe, kajaky, šnorchlování a další sportovní aktivity 
v rámci animačních programů. Za poplatek: potápění.
ZÁBAVA Pravidelné denní a večerní animační 
a zábavné programy a show. Diskotéka.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje připůsobené 
pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu 
a na pokojích. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort ccccc
MEXIKO  PUERTO AVENTURAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a oběd formou bufetu nebo v některé 
z restaurací à la carte (nutná rezervace)

  Večeře v některé z 5 restaurací à la carte  

  Snack během dne  

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–02.00 hod.)  

  Denně doplňovaný minibaru (voda, nealkoholické 
nápoje a pivo)

WELLNESS & SPA
  Hotelové spa centrum Alegría

  Za poplatek: různé druhy masáží, sauna, parní 
lázeň, relaxační a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRPRL 

HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  U překrásného úseku široké světlé 
písečné pláže Xpu-Há

  Hotel v typicky mexickém stylu, 
obklopený neporušenou přírodou

  Ideální výchozí pozice k poznávání 
kulturních památek Yucatánu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteles-catalonia.com

18+
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
7 963 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. 360–361

POLOHA Rozlehlý resort se nachází v krásné oblasti 
Riviera Maya, 15 min. od centra střediska Playa del 
Carmen. Transfer z letiště v Cancúnu 45 minut.
VYBAVENÍ 979 pokojů v 8 budovách, recepce,  
směnárna, 3 bazény, dětský bazén, 2 hlavní 
restaurace, 6 à la carte restaurací, bar, salon 
krásy, prádelna, centrum vodních sportů, business 
centrum, obchod se suvenýry, klenotnictví.
PLÁŽ Písečná pláž, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRGVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, DVD přehrávač, trezor 
za poplatek, kávovar, minibar, balkon nebo terasa,  
výhled do zahrady. DRSVX: viz DRGVX, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.  
U večeře vyžadováno formální oblečení.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
volejbal, aquaaerobik, stolní tenis, šachy, tenis. 
Za poplatek: vodní sporty, katamarán, rybaření, 
jízda na koni, golf, biliár, karaoke, potápění.
ZÁBAVA Živá hudba, disko, animační programy.
PRO DĚTI Dětský klub (2–12 let), dětské 
hřiště, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel BlueBay Grand Esmeralda ccccc
MEXIKO  PLAYA DEL CARMEN

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.00–17.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (18.00–22.00 hod.)

  Pozdní snack (23.00–01.00 hod.)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje

  6 à la carte restaurací (mexická, italská, 
francouzská, steak, seafood, asijská)

WELLNESS & SPA
  BlueBay Spa o rozloze 2 500 m2

  Za poplatek: masáže, terapie, procedury,  
salon krásy, kadeřnictví 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................  DRGVX | DRSVX 

HHhi | HHh | HHii | 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 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná cenová nabídka

  Přímo u písečné pláže  
s bílým pískem

  Bohatý program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluebayresorts.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
10 471 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. 360–361

POLOHA Obklopený tropickou přírodou, přímo 
u písečné pláže a v blízkosti druhého největšího 
korálového útesu na světě. Letovisko Playa del Carmen 
a rybářský přístav Puerto Morelos cca 20 km.
VYBAVENÍ 404 pokojů v 6 budovách v zahradě 
(2–3 patra, výtahy), vstupní hala s recepcí, lobby bar, 
hlavní restaurace, 4 restaurace à la carte (italská, 
mexická, steak, tapas), 2 bary, obchůdek se suvenýry. 
V tropické zahradě bazén, bar u bazénu a terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DRPRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, stropní ventilátor, TV/sat., telefon, trezor 
(zdarma), žehlička a žehlicí prkno, set na přípravu 
kávy, minibar a balkon nebo terasa s výhledem 
do zahrady. Možnost využití nadstandardních služeb 
Privilege (soukromý check-in, Privilege lounge se 
snacky, kávou a čajem, zvýhodněné ceny v hotelovém 
spa centru). Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici, 
na pokoji jsou pouze 2 širší postele typu „double 
bed“ nebo jedna „king size bed“. DRPOV: viz DRPRS, 
výhled moře. Všechny pokoje jsou nekuřácké.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis, stolní 
tenis, biliár, plážový volejbal, fotbal, aerobik, kurzy tance 
a další sportovní aktivity v rámci animačních programů, 
nemotorizované vodní sporty. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty na pláži, potápění.
ZÁBAVA Denní i večerní animační a zábavné 
programy a show. Diskotéka.
PRO DĚTI Integrované brouzdaliště, dětské hřiště, 
miniklub (4–13 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Catalonia Playa Maroma cccc
MEXIKO  PLAYA MAROMA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu  
nebo až 3× týdně v à la carte restauracích  
(nutná rezervace)

  Snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
a vybrané nápoje mezinárodní výroby 
(24 hodin denně)

  Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem

WELLNESS & SPA
  Hotelové spa Alegria

  Za poplatek: sauna, jacuzzi a masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRPRS 

HHH | HHii | HHi | HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRPOV 

HH | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště do hotelu: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v typickém mexickém stylu 
zasazený do tropické vegetace 

  Přímo u dlouhé písečné pláže 

  Ideální lokalita pro potápění 
v blízkosti druhého největšího 
korálového útesu na světě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteles-catalonia.com

4,0TripAdvisor
8 418 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. 360–361

POLOHA V hotelové zóně v blízkosti jachetního 
přístavu Puerto Aventuras s nákupními 
a zábavními možnostmi – cca 10 minut chůze. 
Středisko Playa del Carmen cca 20 km.
VYBAVENÍ 423 pokojů v hlavní budově a několika 
vedlejších budovách v zahradě (3–4 patra), vstupní 
hala s recepcí, lobby bar, 2 hlavní restaurace,  
5 restaurací à la carte (italská, mexická, asijská, gril, 
tapas), 7 barů, obchůdek se suvenýry, butik. V tropické 
zahradě 3 bazény, jacuzzi, bar u bazénu a terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže a laguny 
obzvláště vhodné pro děti. Lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuálně regulovatelná klimatizace, TV/sat., telefon, 
trezor zdarma a balkon nebo terasa s výhledem 
do zahrady. Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici, 
na pokoji jsou pouze 2 širší postele typu queen 
size bed nebo 1 king size bed. DRPCM: viz DRGV, 
možnost využití nadstandardních služeb Privilege 
(soukromý check-in, Privilege lounge se snacky, kávou 
a čajem, zvýhodněné ceny v hotelovém spa centru).
DRPRS: viz DRPCM, po renovaci, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,  
tenis, stolní tenis, plážový volejbal, fotbal,  
aerobik, kurzy tance a další sportovní aktivity  
v rámci animačních programů, nemotorizované vodní 
sporty, úvodní lekce potápění (v bazénu).  
Za poplatek: motorizované vodní 
sporty na pláži, potápění, golfový simulátor, 
9jamkové golfové hřiště v blízkosti.
ZÁBAVA Denní i večerní animační 
a zábavné programy a show. Diskotéka.
PRO DĚTI Integrované brouzdaliště, dětské hřiště, 
miniklub (4–13 let), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje speciálně 
uzpůsobené pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Catalonia Riviera Maya Resort & Spa cccc
MEXIKO  PUERTO AVENTURAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Možnost večeří v à la carte restauracích 
(3× týdně, nutná rezervace)

  Snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby včetně některých originálních značek 
(10.00–02.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Hotelové spa Alegría na ploše 3 900 m2

  Za poplatek: hydroterapeutický okruh, sauna, 
jacuzzi, různé druhy masáží a další relaxační 
a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......  DRGV | DRPCM | DRPRS 

HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti atraktivního jachetního 
přístavu a golfového hřiště

  Široká nabídka sportovních aktivit 
i možnost relaxace v hotelovém spa

  Oblíbený hotel klientů CK FISCHER

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteles-catalonia.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. 360–361

4,0TripAdvisor
10 102 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. 360–361

POLOHA V tropické zahradě u písečné 
pláže v hotelové zóně Playacar. Centrum 
střediska Playa del Carmen cca 2 km.
VYBAVENÍ 286 pokojů ve 38 dvoupatrových 
vilkách v polynéském stylu. Vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, 3 à la carte restaurace 
(mexická, italská), lobby, 4 bary, minimarket, 
obchůdek se suvenýry, konferenční místnost. 
V zahradě 2 bazény, terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma. Bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace, stropní ventilátor, TV/sat., telefon, trezor, set 
na přípravu čaje a kávy, žehlička, žehlicí prkno, balkon 
nebo terasa. Přistýlka pro 3. osobu není k dispozici, 
na pokoji jsou pouze 2 širší postele typu double bed.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis, 
stolní tenis, biliár, šipky, volejbal, úvodní lekce potápění 
(v bazénu), nemotorizované vodní sporty na pláži 
a sportovní aktivity v rámci animačních programů.
Za poplatek: motorizované vodní sporty 
na pláži, potápění, golfové hřiště v blízkosti.
ZÁBAVA Denní i večerní animační 
a zábavné programy. Diskotéka.
PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, dětské 
hřiště, miniklub (4–12 let), dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání). Hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ 4 pokoje speciálně 
uzpůsobené pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek, 
WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Allegro Playacar cccc
MEXIKO  PLAYACAR

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
v některé z restaurací à la carte (nutná rezervace)

  Snack a lehké občerstvení během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(07.00–02.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, masáže, relaxační 
a zkrášlující procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

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 zprávu

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený hotel v polynéském stylu 
uprostřed tropické zahrady 

  Přímo u dlouhé světlé písečné pláže 
a 18jamkového golfového hřiště

  Široká nabídka vodních sportů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.occidentalhotels.com

4,0TripAdvisor
5 889 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Akumal / Tulum
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel se nachází přímo na yucatanské 
riviéře cca 10 km od centra střediska Playa del 
Carmen. Letiště Cancún je vzdáleno přibližně 87 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 448 pokojů,  
4 tematické restaurace à la carte (mezinárodní, 
mexická, italská, japonská), 3 bary, bar u bazénu, 
kavárna, 3 bazény, konferenční prostory. 
Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.
PLÁŽ Soukromá písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ DRASK: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV, telefon, kávovar Nespresso, lednička,  
minibar, trezor, terasa s přímým vstupem do bazénu.  
DRAOK: viz DRASK, privátní jacuzzi, terasa s částečným 
výhledem na moře. DRAFK: viz DRAOK, panoramatický 
výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, jacuzzi, 
jóga, aerobik, tenisový kurt, basketbal, nemotorizované 
vodní sporty. Za poplatek: motorizované vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI Vrchní šéfkuchař Christian 
Bravo – šéfkuchař michelinských restaurací.
ZÁBAVA Sportovní animace během dne.  
Večerní hudební programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Unico 20 N 87 ccccc
MEXIKO  RIVIERA MAYA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v à la carte  
restauracích (nutná rezervace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých mezinárodních značek, koktejly, 
domácí vína

  Odpolení snack a káva

  Plážový servis včetně alkoholických nápojů  
a lehkých snacků

  Pokojový servis 24 hodin denně

  20% sleva na golfové balíčky a potápění 

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: velký výběr luxusních lázeňských 
procedur, plně vybavené vodoléčebné zařízení 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....  DRASK | DRAOK | DRAFK 

HHHH | HHH | HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Designový hotel jen pro dospělé  
s velkou nabídkou all inclusive

  Ideální místo k relaxaci přímo 
na riviéře Maya

  V blízkosti fascinujících mayských 
archeologických památek

  Hotel pro náročnou klientelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.unicohotelrivieramaya.com

NOVINKA

18+

Pouze pro dospělé osoby
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

4,5TripAdvisor
1 464 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. 360–361

POLOHA Na klidném místě v blízkosti střediska 
a archeologického naleziště Tulum s pyramidami (cca 6 km).
VYBAVENÍ 432 pokojů v několika 2–3patrových 
budovách (výtahy) v rozlehlé zahradě. Vstupní  
hala s recepcí, hlavní restaurace, 6 restaurací 
à la carte (italská, asijská, mexická, francouzská 
a japonská kuchyně, gril), kavárna, 7 barů, 
butik, konferenční místnost, bankomat. Venku 
2 bazény, bar u bazénu, terasa na slunění 
s lehátky, osuškami a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Bílá písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,  
župany), individuálně regulovatelná klimatizace, 
stropní ventilátor, TV/sat., minibar, DVD/CD 
přehrávač, dokovací stanice pro iPod, trezor, 
set na přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa. 
Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici, na pokoji 
jsou pouze 2 širší postele typu double bed. 
DRTX: viz DRX, v renovované části pouze pro dospělé.
STRAVOVÁNÍ Viz program Unlimited Luxury®. Možnost 
dokoupení nadstandardních služeb Preferred Club.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní tenis, 
tenis, úvodní lekce potápění v bazénu, aquaaerobik, 
aerobik, volejbal, nemotorizované vodní sporty, 
lekce tance a další sportovní aktivity v rámci 
animačních programů. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, rybaření, potápění, golf.
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 
a zábavné programy a show. Kino na pláži.
PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, dětské 
hřiště, miniklub (3–12 let), teens klub, hlídání dětí 
za poplatek. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje speciálně 
uzpůsobené pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, 
na pokojích a v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

Hotel Dreams Tulum Resort & Spa ccccc
MEXIKO  TULUM

PROGRAM UNLIMITED 
LUXURY®

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
menu ve všech restauracích včetně à la carte

  Snack a lehké občerstvení (24 hodin denně)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
včetně některých originálních značek

  Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem

  Pokojová služba (24 hodin denně)

WELLNESS & SPA
  Hotelové Dreams Spa by Pevonia na ploše 
12 916 m2

  Za poplatek: různé druhy masáží, hydroterapie, 
léčebné, kosmetické a zkrášlující procedury, 
sauna, parní lázeň

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHHI | HHH | HHii | HHi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRTX 

HHH | HH | 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 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel pro náročné klienty 
s vysokou úrovní ubytovacích 
i stravovacích služeb

  Klidná poloha uprostřed neporušené 
přírody u dlouhé písečné pláže

  Ideální spojení zábavy a relaxace 
s poznáváním

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dreamsresorts.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. 360–361
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Luxury Bahia Principe Akumal ccccc
MEXIKO  AKUMAL

POLOHA Na klidném místě přímo u dlouhé  
písečné pláže. Archeologické naleziště Tulum 
cca 20 minut jízdy.
VYBAVENÍ 758 pokojů ve 37 vilkách v tropické 
zahradě (3 patra). Vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, 6 restaurací, 12 barů. Venku 
v zahradě 4 bazény, jacuzzi, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. 
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže 
částečně chráněné korálovým útesem. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ JSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor zdarma, minibar 
zdarma, žehlička a žehlicí prkno, set na přípravu 
kávy a čaje, pohovka, balkon nebo terasa s výhledem 
do zahrady. Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici,  
na pokoji je pouze 1 king size bed (2 × 2 m)  
nebo 2 širší postele typu double bed (2 × 1,35 m).  
JSSV: viz JSS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness centrum, 
tenis (1 hodina/den), volejbal, basketbal, šipky, aerobik, 
lekce tance, kajaky, šnorchlování (1 hodina/den).  
Za poplatek: motorizované vodní sporty 
na pláži, rybaření, golf, potápěčské centrum.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost využití služeb sousedních 
hotelů Grand Bahia Principe Coba a Tulum.
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 
animační a zábavné programy. Vstup 
do nočního klubu Hacienda Dona Isabel.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (4–12 let),  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání), hlídání 
dětí za poplatek (na vyžádání). Aquapark pro děti 
v sousedním hotelu Grand Bahia Principe 
Coba zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání 12 pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Možnost večeří v à la carte restauracích  
(nutná rezervace)

  Snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–02.00 hod.)

  Minibar denně doplňován vodou,  
nealkoholickými nápoji a pivem

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, procedury,  
salon krásy, kadeřnictví

JUNIOR SUITE  ......................................  JSS | JSSV 

HHHI | HHH | HHii | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou zprávu

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel pro náročnější klienty přímo 
u nejhezčího úseku písečné pláže

  Možnost využití služeb sousedních 
hotelů v rámci resortu Bahia 
Principe Coba a Tulum

  Malý aquapark pro děti v sousedním 
hotelu Bahia Principe Coba

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.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. 360–361

4,5TripAdvisor
10 610 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. 360–361

POLOHA Na klidném místě přímo u dlouhé písečné 
pláže. Resort je součástí rozsáhlého hotelového komlexu. 
Archeologické naleziště Tulum cca 20 minut jízdy.
VYBAVENÍ 976 pokojů v 52 vilkách v tropické 
zahradě (3 patra). Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, 3 restaurace à la carte (brazilská, 
gurmánská, mexická), 10 barů. Venku v zahradě 
3 bazény, jacuzzi a terasa na slunění s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže částečně 
chráněné korálovým útesem. Lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma. Bar u bazénu.
POKOJ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuálně regulovatelná klimatizace, TV/sat., trezor 
za poplatek, minibar, telefon, set na přípravu čaje a kávy, 
žehlička a žehlicí prkno, terasa nebo balkon. Přistýlka 
pro 3. a 4. osobu není k dispozici, na pokoji jsou 
pouze 2 širší postele typu double bed. JSS: viz DRS, 
opticky oddělená obývací část, hydromasážní vana.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, biliár, 
lekce aerobiku a merengue, volejbal, dále 1 hodina 
sportovních aktivit denně: windsurfing, tenis (osvětlení 
za poplatek), šnorchlování, katamarán, kajaky, kola. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty na pláži, 
vyjížďky na koni, vyjížďky na jachtě, lekce windsurfingu, 
green fee/týden na hotelovém golfovém hřišti 
(povinné zapůjčení golfového vozíku za poplatek).
ZVLÁŠTNOSTI Možnost využití služeb 
sousedního hotelu Grand Bahia Principe Coba 
(kromě bufetových a gourmet restaurací).
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní animační 
a zábavné programy, diskotéka. Přímo u hotelu 
obchodní a zábavní centrum Hacienda Doña Isabel 
s množstvím obchůdků, barů a restaurací.
PRO DĚTI 2 oddělená brouzdaliště, dětské hřiště, 
dětský klub (4–12 let), dětská postýlka zdarma 

(na vyžádání). Hlídání dětí za poplatek. Aquapark pro děti 
v sousedním hotelu Grand Bahia Principe Coba zdarma.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje speciálně 
uzpůsobené pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (24 hod./pobyt). 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Grand Bahia Principe Tulum ccccc
MEXIKO  AKUMAL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Možnost večeří v à la carte restauracích 
(3× za pobyt, nutná rezervace) 

  Snack během dne 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.30 hod.) 

  Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, procedury, 
salon krásy, kadeřnictví

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHH | HHii | HHi | Hh | Hii | Hi | H

JUNIOR SUITE  ................................................  JSS 

HHHI | HHH | HHii | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže a v blízkosti 
golfového hřiště

  Možnost využití služeb sousedních 
hotelů v rámci resortu

  Hotel pro náročnější klienty 
s dobrým poměrem kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com
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POLOHA Na klidném místě u dlouhé písečné 
pláže. Resort je součástí rozsáhlého hotelového 
komlexu, pokoje cca 800 metrů od pláže. 
Archeologické naleziště Tulum cca 20 minut jízdy.
VYBAVENÍ 1 080 pokojů v 30 budovách v tropické 
zahradě (3 patra). Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, 9 restaurací à la carte (rybí, gourmet, 
italská, japonská, středozemní, mexická...), 13 barů. 
Venku v zahradě 2 bazény, jacuzzi a terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. 
Možnost využití služeb ostatních hotelů v rámci 
resortu (kromě bufetových a gourmet restaurací).
PLÁŽ U dlouhé písečné pláže částečně 
chráněné korálovým útesem. Lehátka, 
slunečníky a ručníky zdarma. Bar u bazénu.
POKOJ JSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
opticky oddělená obývací část, hydromasážní vana, 
individuálně regulovatelná klimatizace, TV/sat., trezor, 
minibar, telefon, set na přípravu čaje a kávy, žehlička 
a žehlicí prkno, terasa nebo balkon, velikost pokoje 
48 m2. Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici, 
na pokoji jsou pouze 2 širší postele typu double bed.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, biliár, lekce 
aerobiku a merengue, volejbal , dále pak 1 hodina 
sportovních aktivit denně: windsurfing, tenis (osvětlení 
za poplatek), šnorchlování, katamarán, kajaky, kola. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty na pláži, 
vyjížďky na koni, vyjížďky na jachtě, lekce windsurfingu, 
potápění, green fee/týden na hotelovém golfovém hřišti 
(povinné zapůjčení golfového vozíku za poplatek).
ZVLÁŠTNOSTI Možnost využití služeb 
sousedního hotelu Grand Bahia Principe Tulum 
(kromě bufetových a gourmet restaurací).
ZÁBAVA Pravidelné denní i večerní 
animační a zábavné programy, diskotéka.

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, malý aquapark, 
dětské hřiště, miniklub (4–12 let), teen klub, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání). Hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje speciálně 
uzpůsobené pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby (24 hod./pobyt). 
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Grand Bahia Principe Coba ccccc
MEXIKO  AKUMAL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

  Možnost večeří v à la carte restauracích 
(3× za pobyt, nutná rezervace) 

  Snack během dne 

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby 
(10.00–23.30 hod.) 

  Minibar denně doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, terapie, procedury, salon 
krásy, kadeřnictví

JUNIOR SUITE  ................................................  JSS 

HHHI | HHH | HHii | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 100 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  U písečné pláže částečně  
chráněné korálovým útesem

  Malý aquapark pro děti

  Množství sportovních aktivit a golfové 
hřiště pro příznivce aktivní dovolené

  Doprava v resortu golfovými vozíky

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bahia-principe.com
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Panama je bezpochyby nejrozmanitější zemí 
Střední Ameriky, která na malém území nabízí 
jedinečné cestovatelské zážitky. Zároveň je však 
ideálním místem pro relaxaci na nekonečných 
plážích Tichého oceánu. Výhodou Panamy je 
i stálé počasí bez velkých teplotních rozdílů. 
A pro maximální odpočinek jsou samozřejmostí 
komfortní hotely s kvalitními službami. Výběr z těch 
nejlepších najdete na následujících stránkách.

CHARAKTERISTIKA
Panama, skvost Střední Ameriky, je zemí jako stvořenou pro odpočinek na nekonečných 
plážích Tichého oceánu či romantických plážích Karibiku. Mozaika cestovatelských mož-
ností Panamy je však mnohem bohatší: hlavní město Panama s moderní částí plnou mra-
kodrapů a starou koloniální částí, Panamský průplav, rozmanitá příroda deštných pralesů, 
domorodé indiánské komunity či souostroví San Blas nebo Bocas del Toro v Karibiku.
Ačkoliv je dnes Panama moderním státem (země s největším ekonomickým rozvojem 
a nejvyšším indexem konkurenceschopnosti ve Střední Americe), překvapivě blízko 
moderního velkoměsta plného mrakodrapů najdete místa, která jsou moderním světem 
nedotčená. Ať už se rozhodnete pro poznání moderního hlavního města, vnitrozemí a tro-
pické přírody, panamských pláží, nebo okolních malebných rajských ostrůvků, nebudete 
chtít tato nadpozemsky úžasná místa opustit.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
K hlavním atrakcím a nejnavštěvovanějším místům patří jednoznačně hlavní město 
Panama, někdy označované také jako město mrakodrapů Latinské Ameriky, s moderní 
částí s největšími obchodními centry Střední Ameriky a starou koloniální částí, kterou 
kdysi dobyl známý pirát Morgan. Největším lákadlem je ale samozřejmě Panamský prů-
plav, spojující Panamskou šíji s Atlantským a Tichým oceánem.

Co by kamenem dohodil z centra města, roste deštný prales. Především kolem jezera 
Gatún je panamská příroda jedinečná. Na řece Chagres nebo San Juan žijí dodnes  
indiánské kmeny Emberá. Za návštěvu stojí i vesnička Valle Anton uprostřed vyhaslého 
kráteru, která je vyhledávána i kvůli tradičním trhům. Panamu jako na dlani budete mít, 
pokud zkusíte canopy – slaňování nad korunami stromů tropického pralesa.
Během své dovolené byste neměli opomenout karibské souostroví Bocas del Toro nebo 
San Blas. Asi na čtyřiceti malých ostrovech souostroví San Blas žijí dodnes indiáni 
z kmene Guna, mezi něž se s námi můžete také podívat. Na tomto souostroví poznáte 
jedinečný kout země, kde se panenská příroda zrcadlí v křišťálově čistých vodách Kari-
biku a kde budete mít pocit, že snad už nic krásnějšího nemůžete v životě vidět.

PRAKTICKÉ TIPY
Pokud vás baví nakupování a chcete si přivézt z dovolené něco hezkého, budete zde 
ve svém živlu. Hlavní město Panama je považováno za nákupní ráj Střední Ameriky. Právě 
zde se nacházejí největší obchodní centra Albrook Mall, Multiplaza a Multicentro, které 
přímo navazuje na hotely Radisson a Hard Rock Panama Megapolis. Nákupní horečky 
v Panamě vrcholí poslední víkend v listopadu začátkem předvánočních výprodejů, kdy 
na „černý pátek – Black Friday“ ceny začínají klesat na neuvěřitelné částky.
Pokud si budete chtít přivézt něco typického, mezi panamské suvenýry patří např. spe-
ciální výšivky mola, které vytvářejí indiáni Guna. Pro další z indiánských kmenů Emberá 
jsou typické vyřezávané sošky tagua či košíky z přírodních vláken.
Nedílnou součástí Panamy je i klobouk panama, tradiční klobouk vyrobený z vláken listů 
jednoho druhu palmy. A znalce rumu určitě potěší láhev místního rumu Abuelo.

Panama – mozaika jedinečných zážitků

TO NEJLEPŠÍ Z PANAMY

 Monumentální vodní dílo, přetínající americký kontinent

 Největší nákupní centra Střední Ameriky

 Teplé moře, písečné pláže, divoká příroda
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PANAMA

P A N A M AN I K A R A G U A

K O S T A R I K A

K O L U M B I E

K A R I B S K É  M O Ř E

T I C H Ý  O C E Á N

PANAMA

Playa Blanca
Playa Bonita

0 200 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

PANAMA CITY  Kontrast mezi koloniální částí města a moderní metropolí 
s mrakodrapy finančního centra. SUVENÝRY  Ze svých cest si nesmíte 
zapomenou dovézt suvenýry, jako jsou typické výšivky indiánského kmene Kuna 
či tradiční klobouk „panamák“. PANAMSKÝ PRŮPLAV  Fascinující stavba 
propojující Atlantský a Tichý oceán, je jednou z nejvýznamějších vodních cest 
na světě. BOCAS DEL TORO  Karibské souostroví nabízí křišťálové moře, velké
plochy deštných pralesů a fascinující podmořský život. SAN BLAS  Souostroví 
s více než 365 ostrovy v Karibském moři

Pa
na

m
a

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

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

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 26 27 27 27 26 27 27 26 27 27 27 27

TEPLOTA VODY (°C) 28 28 28 29 29 29 29 29 29 28 28 29
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Historická část a moderní 
čtvrti města Panama City

Celodenní výlet vám umožní poznat sta-
rou i novou část hlavního města Panamy 
a samozřejmě nebude chybět ani zastávka 
u Panamského průplavu. Navštívíte staré 
město Casco Viejo, uvidíte Zlatý oltář, 
náměstí Plaza de Francia a Las Bóvedas. 
Součástí programu je i panoramatická 
projížďka moderní Panamou a jednou 

z hlavních tříd – Balboa – s pomníkem 
Vasca Nuñeze de Balboa, objevitele Jižního 
moře. Největším zážitkem bude zastávka 
u zdymadel Miraflores, kde budete moci 
pozorovat jednotlivé fáze proplouvání lodí 
Panamským průplavem. V ceně výletu je 
oběd a vstupy.
DALŠÍ VARIANTY VÝLETŮ 
DO HLAVNÍHO MĚSTA:
•  Nákupy + návštěva Panamského průplavu
•  Plavba částí Panamského průplavu

Panama je pestrý kout světa, který neláká pouze nejkrásnějšími plážemi na světě a komfortními, kvalitními 
hotely. Nabízí hlavně nespočet možností objevování místních krás. Poznejte s námi Panamský průplav, 
historii starého města v hlavní metropoli, deštný prales a mnoho dalšího! 

  Nádherná kombinace dvou 
ekologických výletů během 
jediného dne

Lanovkou nad deštným pralesem vystou-
páte až na vyhlídkovou věž a budete moci 
za doprovodu místního specializovaného 
průvodce obdivovat tropický deštný 

prales, jeho faunu a flóru a obrovské 
jezero Gatún. Navštívíte malou botanickou 
zahradu orchidejí a poté následuje pro-
jížďka motorovým člunem částí Panam-
ského průplavu – vodními stezkami mezi 
ostrovy jezera Gatún, kde budete moci 
pozorovat nejrůznější druhy opic. V ceně 
výletu je oběd a vstupy.

  Železniční výprava po okolí 
průplavu a jezera Gatún

Výlet vás zavede do města Colón, druhé 
největší bezcelní oblasti světa. Navštívíte 
bývalou pevnost El Fuerte de San Lorenzo 
na řece Chagres. Tato pevnost je považo-
vána za jedno z nejdůležitějších opevnění 

z koloniální éry. Navštívíme také zdymadla 
Gatún, nejimpozantnější ze všech, kde 
uvidíte provoz průplavu. Oběd v místní 
restauraci a panoramatická prohlídka 
Colónu. Návrat do města Panama absol-
vujete prvním mezioceánským vlakem 
na světě, ve vagoně průplavové železnice 
Panama Canal Railway.

  Ideální kombinace několika 
výletů během jediného dne, 
která Vám ušetří opakované 
transfery do míst programu

Kromě výletu Lanovka + expedice jezero 
Gatún, budete mít možnost navštívit jednu 

z indiánských komunit kmene Emberá, 
kteří žijí na břehu řeky Chagres. Během 
návštěvy se seznámíte s jejich životem 
a tradicemi. Součástí výletu je také nepo-
vinný výstup k vodopádům Las Cascadas 
(obtížný terén, doporučujeme vhodnou 
obuv). Výlet zahrnuje vstupy a oběd. 

Prales & Indiáni kmene Embéra od 175 USD

Vlak Panama Express od 156 USD

Lanovka & expedice Gatún od 140 USD

Město & Panamský průplav od 110 USD
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Město Panama, San Blas a pobyt u Tichého oceánu
PANAMA

CENA OD: 46 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10

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

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

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Panama 
City – Praha, letištní a palivové taxy, transfery, 
ubytování na 2 noci v hotelu RIU Plaza Panama 
ccccc se snídaní, 2 noci v hotelu Yandup Island 
Lodge cccd s plnou penzí bez nápojů, 6 nocí v 
hotelu Royal Decameron Golf Beach Resort cccc 
se stravou all inclusive, služby česky mluvícího 
průvodce (pouze v oblasti Playa Blanca, tj. D5–D11)
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Hotel ve městě či u Tichého oceánu lze 
vyměnit za jiný. Cena a dostupnost na vyžádání. Kombinaci 
lze udělat také v opačném pořadí. Přelet na San Blas  
je uskutečněn prostřednictvím menšího letadla –  
váhové omezení pro zavazadla je 14 kg/osoba.

  2 noci na souostroví San Blas 
v Karibském moři

  Ostrůvky jsou osídleny pouze 
indiány kmene Guna Yala

  2 noci v hlavním městě Panama – 
ideální pro poznávání 

  6 nocí na pobřeží Tichého oceánu 
v hotelu s all inclusive

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 46 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

San Blas

Panama City

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

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Panama 
City – Praha, letištní a palivové taxy, transfery, ubytování 
3 noci v hotelu RIU Plaza Panama ccccc se snídaní, 
7 nocí v hotelu Royal Decameron Golf Beach Resort 
cccc se stravou all inclusive, služby česky hovořicího 
průvodce (pouze v oblasti Playa Blanca, tj. D4–D11).
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Hotel ve městě či u Tichého oceánu 
lze vyměnit za jiný. Cena a dostupnost na vyžádání. 
Kombinaci lze udělat také v opačném pořadí.

Město Panama a Tichý oceán
PANAMA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

  Ideální kombinace pro ty, kteří chtějí 
poznávat a zároveň relaxovat

  3 noci v hlavním městě Panama City

  7 nocí na pobřeží Tichého oceánu

  Možnost navštívit velkolepé vodní 
dílo - Panamský průplav

RELAX A POZNÁNÍ

celoročně (na vyžádání) od 35 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Panama City

Playa Blanca
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CENA OD: 35 990 Kč

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

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

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

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

  Ideální kombinace pro ty, kteří chtějí 
poznávat a zároveň relaxovat

  2 noci v hlavním městě Panama City

  2 noci v hotelu uprostřed deštného 
pralesa

  6 nocí na pobřeží Tichého oceánu

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Gamboa

Panama City

Playa Blanca

celoročně (na vyžádání) od 37 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

CENA OD: 37 990 Kč

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

1. DEN Odlet z Prahy do Panamy. V odpoledních 
hodinách přílet do hlavního města Panama 
City, transfer z letiště do městského hotelu 
Riu Plaza Panama ccccc se snídaní.
2. DEN Individuální program v Panama City (bez 
průvodce, možnost zakoupení jízdenky na autobus hop on 
hop off) – historická část s koloniálními budovami, přistav, 
nákupní možnosti, výborné restaurace a v neposlední 
řadě nejslavnější stavba Panamy – Panamský průplav.
3. DEN V brzkých ranních hodinách transfer z hotelu 
do přístavu a nalodění na plachetnici s kapitánem, 
plavba kolem karibských ostrůvků, plná penze včetně 
nealkoholických nápojů. Noc na plachetnici.
4. DEN Plavba kolem ostrovů v Karibiku v oblasti San 
Blas, možnosti potápění, šnorchlování, noc na plachetnici.
5. DEN Dopoledne ukončení plavby, vodní transfer 
do přístavu a pokračování pozemním transferem 
napříč Panamou do hotelu na pobřeží Tichého 
oceánu. Ubytování v hotelu Royal Decameron Golf 
Beach Resort & Villas Panama cccc s all inclusive.

6.–10. DEN Relaxace na pláži, informační 
schůzka s česky mluvícím delegátem.
11. DEN Volno do transferu na 
letiště, odlet zpět do Prahy.
12. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Panama 
City – Praha, letištní a palivové taxy, transfery, 
ubytování 2 noci v hotelu Riu Plaza Panama ccccc 
se snídaní, 2 noci na plachetnici s plnou penzí, 6 nocí 
v hotelu Royal Decameron Golf Beach Resort cccc 
s all inclusive, služby česky mluvícího průvodce 
(pouze v oblasti Playa Blanca, tj. D5–D10), anglicky 
a španělsky mluvícího kapitána na plachetnici
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, 
vstup do NP San Blas (25 USD)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: hotel ve městě nebo u Tichého oceánu 
lze vyměnit za jiný-cena na vyžádání; kombinaci lze 
libovolně obměňovat; na lodi může být více osob 
než dvě, cena pak následně klesá – lze vyžádat

  Kombinace města a koupání ve 
dvou oceánech

  Netradiční poznávání ostrovů 
v Karibiku

  2 noci v hlavním městě Panama City

  2 noci na plachetnici

  6 nocí na pobřeží Tichého oceánu

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

San Blas

Panama City

Playa Blanca

celoročně (na vyžádání) od 89 990 Kč / při 2 osobách
 od 77 690 Kč / při 4 osobách

TERMÍNY ODLETU A CENY
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CENA OD: 77 690 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/10
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To nejlepší z Panamy

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

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

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

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

2. 3. 2019 53 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

PANAMA

  Stoletá historie panamského 
průplavu

  Historická část Panama City

  Ochutnávka kávy

  Koupání na ostrovech v Karibiku

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

CENA OD: 53 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/10

Panama City

Valle de Anton
Boquete

Bocas del Toro
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Pobytové oblasti  Pláž
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Město Panama
Panama je hlavní město stejnojmenného státu a patří mezi nejrychleji se rozvíjející města 
Latinské Ameriky. Charakterizuje ho velké množství výškových budov. Hotely v této oblasti 
jsou vzdáleny od místního letiště zhruba 25 minut cesty.

1   Hotel RIU Plaza Panama ccccc str. 282
2   Hotel Las Américas Golden Tower ccccc str. 283

Souostroví San Blas
Několik ostrovů obklopujících panamské pobřeží. Jsou oblíbené zejména pro krásné moře.  
Transfer z letiště cca 30 minut.

3   Hotel Yandup Island Lodge ccc str. 295

Gamboa
Oblast je pokryta deštným pralesem a sousedí s množstvím přírodních rezervací. Vhodné 
pro ekologické výlety. Transfer z letiště cca 60 minut.

4   Hotel Gamboa Rainforest Resort cccd str. 296

Doba transferu z letiště do hotelu cca 25–120 minut

Panama

Playa Bonita
Od hlavního města je vzdálena cca 20 minut. Jedná se o luxusní oblast s pláží v zátoce. 
Transfer z letiště 45 minut.

5   Hotel The Westin Playa Bonita Panama ccccc str. 284
6   Hotel Dreams Delight Playa Bonita ccccc str. 286

Santa Clara
Od hlavního města je vzdálena 90 minut. Jedná se o oblast s dlouhou a pozvolnou pláží.

7   Hotel Sheraton Bijao Beach Resort cccc str. 294

Playa Blanca
Hotelová oblast na pobřeží Tichého oceánu v provincii Coclé. Transfer z letiště je  
cca 90–120 minut.

8   Hotel RIU Playa Blanca ccccc str. 288
9   Hotel Royal Decameron Golf Beach  

Resort & Villas Panama cccc str. 290
q   Hotel Playa Blanca Beach Resort cccc str. 292

~

1až2
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~
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~
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Moderní hotel se nachází v hlavní bankovní 
a obchodní čtvrti města Panama. Nejbližší obchodní 
centrum Multicentro je vzdáleno od hotelu 1 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí,  
3 restaurace, 3 bary, bazén, konferenční 
místnosti, obchody, business centrum.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, plazmová TV/sat., media hub, malá lednička, 
kávovar, trezor, žehlička, žehlicí prkno.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bohatého bufetu. 
Možnost dokoupení obědů formou bufetu a večeří 
formou bufetu nebo menu (dle obsazenosti hotelu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZVLÁŠTNOSTI Při registraci klientů je vyžadována 
blokace zálohy na kreditní kartě pro případnou konzumaci 
v hotelu. Částka je odblokována v den odjezdu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby i na pokojích.
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel RIU Plaza Panama ccccc
PANAMA  MĚSTO PANAMA

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
(masáže, různé relaxační procedury, jacuzzi, 
sauna, kadeřnictví)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHH | HHIi | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel s ideální polohou

  Kvalitní služby známého 
španělského řetězce RIU

  Zvýhodněná cena pro kombinace 
s pobytem v hotelu RIU Playa 
Blanca na pobřeží Tichého oceánu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riu.com

Bazén: 1

Noční život: 3 bary v hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

4,0TripAdvisor
2 913 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. 360–361

POLOHA Moderní hotel ve finanční čtvrti hlavního 
města. V těsné blízkosti hotelu obchodní centrum 
Multicentro, další obchody, bary a restaurace.
VYBAVENÍ 285 pokojů, vstupní hala s recepcí 
v 5. patře, 3 restaurace, 2 bary, konferenční 
místnosti, business centrum, parkování, 
krytý bazén, spa centrum, fitness.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, trezor, žehlička, žehlicí prkno, 
minibar, set na přípravu kávy a čaje, TV/sat., telefon.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení oběda a večeře formou bufetu nebo výběru 
z menu. Možnost dokoupení balíčku neomezené 
konzumace vybraných nápojů (12.00–20.00 hod.).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
ZVLÁŠTNOSTI Při registraci klientů je 
vyžadována blokace zálohy na kreditní kartě 
pro případnou konzumaci v hotelu.
ZÁBAVA Noční život v okolí hotelu 
a ve staré části města.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Las Américas Golden Tower ccccc
PANAMA  MĚSTO PANAMA

WELLNESS & SPA
  Centrum krásy a spa

  Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže, 
různé relaxační procedury, kadeřnictví 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHhi | HHh | HHii | HHI | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově otevřený luxusní hotel v centru

  U obchodního centra Multicentro

  Pobřežní pěší zóna Cinta Costera  
v docházkové vzdálenosti

  Panoramatické výhledy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lasamericasgoldentower.com

Bazén: 1 krytý

Noční život: 2 bary v hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

4,5TripAdvisor
792 hodnotících
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POLOHA Hotel se nachází v luxusní rezidenční 
oblasti Playa Bonita, od hlavního města Panama 
City je vzdálen cca 20 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací,  
z toho 4 à la carte, 4 bary, 4 bazény, obchody, 
business centrum.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
TV/sat., minibar, kávovar, trezor, žehlička, žehlicí prkno, 
balkon nebo terasa, jedna postel o šířce 180 cm nebo 
dvě postele o šířce 150 cm, není možnost přistýlek.
DRSVX: viz DRX, výhled na moře a Panamský průplav.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované 
vodní sporty na pláži (kajaky), fitness, plážový volejbal.
Za poplatek: potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Za poplatek: internetový koutek 
v business centru, WiFi na pokojích a v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel The Westin Playa Bonita Panama ccccc
PANAMA  PLAYA BONITA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a oběd formou bufetu

  Večeře formou bufetu nebo menu v restauracích 
à la carte (1× za 3 dny pobytu, nutná rezervace)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby, koktejly

  Nemotorizované vodní sporty (kajaky), plážový 
volejbal, fitness

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
Sensory Spa by Clarins (masáže, různé relaxační 
procedury, jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRSVX 

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

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel s kvalitními službami 
pro náročné hosty

  Výborná kuchyně

  Ideální poloha v blízkosti hlavního 
města a Panamského průplavu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.westin.com/playabonita
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POLOHA Hotel se nachází v luxusní rezidenční 
oblasti Playa Bonita, od hlavního města 
Panama City je vzdálen 20 minut jízdy.
VYBAVENÍ 307 pokojů, vstupní hala s recepcí,  
1 hlavní restaurace, 4restaurace  à la carte (italská, 
francouzská, mořské plody, gril), kavárna, 4 bary,  
obchod se suvenýry. Venku bázenový komplex,  
lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, set na přípravu  
kávy a čaje, žehlička, žehlicí prkno, terasa. Hotel 
neposkytuje přistýlku pro 3. osobu, na pokoji je 
1 king size bed nebo 2 double bed. DRSV: viz DR, 
výhled na moře, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ Viz program Defined Delights.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness centrum, 
stolní tenis, plážový volejbal, jóga, kajaky, aquaaerobik. 
Za poplatek: golf, rybaření, motorizované vodní sporty.
ZÁBAVA Denní aktivity a večerní zábava.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje pokoji 
přizpůsobenými pro handicapované klienty (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

Hotel Dreams Delight Playa Bonita ccccc
PANAMA  PLAYA BONITA

PROGRAM  
DEFINED DELIGHTS

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Možnost večeře v à la carte restauracích 
(kromě francouzské restaurace)

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní 
výroby včetně některých originálních značek

  Minibar doplňován vodou, nealkoholickými 
nápoji a pivem každé 2 dny

WELLNESS & SPA
  Dreams Spa by Pevonia

  Za poplatek: sauna, pára, hydroterapie,  
masáže a salon krásy 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

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

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s kvalitními službami

  Výborná kuchyně

  Ideální poloha v blízkosti hlavního 
města a Panamského průplavu

  Možnost využití Preferred Clubu

  Program Defined Delights

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.amresorts.com

•  Privátní bazén (pouze pro dospělé osoby)
•   Privátní lounge
•  Možnost večeří ve francouzské 

restauraci (pouze pro dospělé)
•   Luxusní toaletní potřeby v koupelně, župan, pantofle
•  WiFi na pokoji zdarma
•  Pokojová služba (18.00–22.00 hod.)

PREFERRED CLUB
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Hotel RIU Playa Blanca ccccc
PANAMA  PLAYA BLANCA

POLOHA Nově postavený hotel se nachází na pobřeží 
Tichého oceánu v provincii Coclé v hotelové oblasti 
Playa Blanca, nejbližší vesnice Rio Hato cca 4 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace,  
z toho 3 à la carte (italská, asijská, steak house),  
5 barů, 3 bazény (1 dětský s vodními skluzavkami), 
diskotéka, konferenční místnost, obchod.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, ventilátor, plazmová TV/sat., minibar, 
trezor, žehlička, žehlicí prkno, balkon nebo 
terasa. DRSV: viz DR, částečný výhled na moře. 
DROFT: viz DR, blíže k pláži, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované 
vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, 
dětský klub Riuland (4–8 let a 9–13 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: internetový koutek ve Sports Baru, 
WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a oběd formou bufetu

  Večeře formou bufetu nebo menu v restauracích 
à la carte (omezeno kapacitou, nutná rezervace)

  Občerstvení formou snacku (po celých 24 hodin)

   Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a originálních značek, koktejly

  Minibar (pravidelně doplňován, alkoholické 
i nealkoholické nápoje)

  Nemotorizované vodní sporty (windsurfing, 
kajaky, vybavení na šnorchlování), stolní tenis, 
plážový volejbal, aquaaerobik

  Hotelová diskotéka Pacha (6× týdně, vstup 
a konzumace)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............  DR | DRSV | DROFT 

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní služby známého 
španělského řetězce RIU

 All inclusive (24 hodin) v ceně

  Zvýhodněná cena pro kombinace 
s pobytem v hotelu RIU Plaza 
ve městě Panama

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riu.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut
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Hotel Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas Panama cccc
PANAMA  PLAYA BLANCA

POLOHA Rozsáhlý areál (49 třípatrových budov, 
852 pokojů) uprostřed tropické vegetace se nachází 
na pobřeží Tichého oceánu v provincii Coclé v hotelové 
oblasti Playa Blanca, nejbližší vesnice Farallon 1 km.
VYBAVENÍ 3 vstupní haly s recepcemi, 
10 restaurací, z toho 8 à la carte, 11 barů, 
10 bazénů (1 se skluzavkami), diskotéka, 
konferenční místnost, obchody, spa centrum.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor za poplatek, telefon, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, v horních patrech 
s výhledem na moře. DRSF: viz DR, v budovách, které 
se nacházejí nejblíže u pláže (od pláže je oddělují pouze 
bazény). DRS: viz DR, prostornější renovované pokoje, 
součástí vybavení i minibar (pravidelně doplňovaný).
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní 
sporty, potápění, golf, paintball.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost dokoupení služeb Premium.
ZÁBAVA Denní a večerní animační 
programy, diskotéka, venkovní kino.
PRO DĚTI Dětské bazény, dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: internetový koutek 
na recepcích, WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC. 

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně a oběd formou bufetu

  Večeře formou bufetu nebo menu v restauracích 
à la carte (omezeno kapacitou, nutná rezervace)

  Občerstvení formou snacku (po celých 24 hodin)

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby a originálních značek, koktejly

  Nemotorizované vodní sporty (kajaky, šlapadla), 
tenis, plážový volejbal, fitness

  Hotelová diskotéka (vstup a konzumace)

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
(masáže, různé relaxační procedury, kadeřnictví)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............... DR | DRSV | DRSF 

HHH | HHIi | HHi | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHHH | HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Jeden z nejnavštěvovanějších 
hotelů v oblasti Střední Ameriky

  Kvalitní služby řetězce Decameron

  All inclusive (24 hodin) v ceně

  Přímo u jedné z nejkrásnějších pláží 
na pobřeží Tichého oceánu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.decameron.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

•  Prioritní check-in a check-out
•  Trezor na pokoji zdarma
• Jeden klíč navíc
•  Voda v minibaru je doplňována každé dvě noci
•  Koš ovoce na pokoji v den příjezdu
• Upgrade do pokoje vyšší kategorie (dle dostupnosti)
•  Vyhrazená místa na pláži
•  Prioritní rezervace v restauracích à la carte

PREMIUM
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Hotel Playa Blanca Beach Resort cccc
PANAMA  PLAYA BLANCA

POLOHA Hotel s největším bazénem 
ve Střední Americe se nachází 120 kilometrů 
od mezinárodního letiště v oblasti Coclé.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, 4 à la carte restaurace, 8 barů, 
obchody, parkování. Venku 3 bazény (1 se slanou 
vodou) s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Přírodní písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., kávovar, trezor, balkon 
nebo terasa s výhledem na bazén. Hotel nedisponuje 
přistýlkami pro 3. a 4. osobu. Na pokoji je 1 king size 
bed nebo 2 double bed, vstup do velkého bazénu 
za poplatek. DRSVX: viz DRX, vstup do velkého 
bazénu zdarma, výhled na oceán. SUX: viz DRX, 
vstup do velkého bazénu zdarma, výhled na bazén 
nebo lagunu s pláží, doprava turistickým vláčkem.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness 
centrum, plážový volejbal, tenisový kurt, kajaky. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA Denní a večerní animační program 
diskotéka.
PRO DĚTI Minizoo, dětské hřiště, hlídání dětí 
za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek a WiFi v lobby. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

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

  Alkoholické a nealkoholické nápoje místní výroby

WELLNESS & SPA
  Hotelové spa

  Za poplatek: salon krásy, masáže, sauna

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRSVX 

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

SUITE  ............................................................. SUX 

HHHH | 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 150 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Největší bazén ve Střední Americe

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Přímo u písečné pláže

  Optimální poměr mezi  
kvalitou a cenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.playablancaresort.com
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Hotel Sheraton Bijao Beach Resort cccc
PANAMA  SANTA CLARA 

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Lehký snack během dne 

  Vybrané alhoholické a nealkoholické nápoje 
mezinárodní i místní výroby 

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, sauna, parní lázně, 
jacuzzi, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRGV | 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

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Golfové hřiště u hotelu

  Přímo u písečné pláže

  Spa centrum v hotelu

  V blízkosti střediska Santa Clara

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.starwoodhotels.com/sheraton/property/
overview/index.html?propertyID=3693

POLOHA Hotel umístěný ve městě Santa 
Clara, 97 km od hlavního města Panama 
City. V blízkosti hotelu golfové hřiště.
VYBAVENÍ Hotelový komplex s 394 pokoji, vstupní 
hala s recepcí, směnárna, výtah, společenské prostory, 
taneční sál, konferenční místnosti, půjčovna aut, 
hlavní restaurace, 3 restaurace à la carte (italská, 
japonská, gril), bary, kavárna, obchod, kadeřnictví, 
prádelna, minimarket. Venku zahrada, sluneční 
terasa, 4 bazény, snack bar u bazénu, parkoviště.
PLÁŽ Přírodní písečná pláž přímo u hotelu. 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, lednička za poplatek, 
kávovar, balkon nebo terasa. Hotel neposkytuje přistýlky 
pro 3. a 4. osobu. Na pokoji je 1 king size bed nebo 
2 double bed. DRSV: viz DR, některé pokoje mají 
místo balkonu francouzské okno, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
tenis, plážový volejbal, stolní tenis, aerobik, 
vybrané nemotorizované vodní sporty. 
Za poplatek: golf, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy,  
diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, miniklub (5–11 let),  
zábava pro děti, hlídání dětí za poplatek, dětská 
postýlka na vyžádání.
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů 
pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

3,5TripAdvisor
1 712 hodnotících
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POLOHA Lodge se nachází na soukromém 
ostrově komunity Ukupseni (Playa Chico).
VYBAVENÍ Areál tvoří 10 chatek a restaurace.
PLÁŽ Malá písečná pláž s jemným pískem přímo 
na ostrově. Možnost dopravy lodí na ostatní neosídlené 
ostrovy s překrásnými plážemi a palmami.
POKOJ DRSV: ubytování v chatkách s výhledem 
na moře, koupelna/WC, stropní ventilátor, 
moskytiéra, balkon ze závěsným lehátkem.
BGWR: viz DRSV, chatky nad vodou.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře 
formou menu. Nápoje nejsou v ceně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčení 
vybavení na šnorchlování.
ZVLÁŠTNOSTI Součástí pobytu jsou denně dva lodní 
výlety na okolní ostrovy (koupání, pěší túry apod.). Přelet 
na San Blas je uskutečněn prostřednictvím menšího 
letadla – váhové omezení pro zavazadla je 14 kg/osoba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA Lodge.
PLATEBNÍ KARTY Nejsou přijímány, 
platba možná pouze v hotovosti.

Hotel Yandup Island Lodge ccc
PANAMA  SAN BLAS

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

VODNÍ BUNGALOV  ...................................... BGWR 

HHH | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Exotika korálových útesů, ostrůvků 
a bílých písečných pláží

  Ostrovy jsou osídleny pouze indiány 
kmene Guna Yala, kteří se starají 
i o chod lodge

  Ideální kombinace s pobytem 
ve městě Panama

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.yandupisland.com 
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POLOHA Hotel se nachází na okraji deštného 
pralesa uprostřed národního parku Soberanía 
na březích řeky Chagres a Panamského průplavu. 
Vzdálenost od města Panama cca 30 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 
z toho 2 à la carte, 2 bary, bazén, obchod, 
business centrum.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar za poplatek, kávovar, 
trezor, telefon, balkon nebo terasa se závěsným 
lehátkem, dvě postele o šířce 150 cm nebo jedna 
postel o šířce 180 cm (hotel neposkytuje přistýlky).
STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení 
programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis.
Za poplatek: rybolov, kajaky.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí bohatý výběr 
ekologických výletů za poplatek v oblasti Gamboa: 
lanovka nad korunami pralesa, lodní výlety 
na jezeře Gatún, pozorování ptactva apod.
ZÁBAVA Občasné večerní programy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.  
Za poplatek: internetový koutek 
v business centru, WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Gamboa Rainforest Resort cccd
PANAMA  GAMBOA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje 
místní výroby (10.30–23.00 hod.)

  Fitness, kajaky

WELLNESS & SPA
  Hostům je k dispozici centrum krásy a spa 
Sensory Spa by Clarins (masáže, různé relaxační 
procedury, jacuzzi, sauna, kadeřnictví)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s jedinečnou polohou 
na okraji deštného pralesa

  Ideální místo pro nejrůznější 
ekologické výlety

  Kombinace k pobytu v Panamě 
a na plážích Tichého oceánu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gamboaresort.com

Bazén: 1

Noční život: 2 bary v hotelu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 60 minut
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3,5TripAdvisor
1 872 hodnotících



298

Nádherné pláže s jemným pískem, průzračné vody 
a tropická divoká příroda pod modrou oblohou 
zalitou sluncem. Bahamy jsou jako krajina z vašich 
snů o dovolené u moře. 

CHARAKTERISTIKA
Bahamy jsou konstituční monarchie, hlavou je britská královna Alžběta II., kterou zastu-
puje generální guvernér. Také proto na vás dýchne nefalšovaná koloniální atmosféra při 
procházkách hlavním městem Nassau. 
Bahamské souostroví se nachází v Atlantském oceánu a tvoří je 30 hlavních a přibliž-
ně 700 menších ostrovů nazývaných „keys“. Kryštof Kolumbus při své plavbě, která 
vedla k objevení „nové země“, přistál v roce 1492 na jednom z ostrovů Baham, který 
pojmenoval San Salvador. Právě touto událostí začalo dobývání amerického kontinentu 
evropskou civilizací.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Nejoblíbenější mezi návštěvníky Baham je menší ostrov New Providence s hlavním měs-
tem Nassau. New Providence nabízí nejen kvalitní ubytování v hotelech všech kategorií, ale 
i krásné pláže a azurové moře. Je znám piniovými háji, pěstováním cukrové třtiny a agáve.
V hlavním městě Nassau, které láká na nákupy, hudbu a gastronomické zážitky, žije 
až 70 % obyvatel Baham. Ve městě s krásnou karibskou atmosférou stojí za pozornost 
koloniální architektura vládní čtvrti, pevnosti Charlotte a Fincastle a také třeba barevný, 
často bouřlivý trh s hlasitým smlouváním Straw Market. Nejlepší nákupy jsou na Bay 
Street, a to díky cenám osvobozeným od cla. 
Ostrov Paradise Island, který je spojen silničním mostem s New Providence, je oblí-
beným místem těch, kdo hledají nejen odpočinek u moře, ale také vodní parky, golfová 
hřiště a zábavu. Ostrov se stal skutečným rájem pro rodiny díky komplexu hotelů Atlan-
tis. Za návštěvu určitě stojí park Versailles Gardens s francouzským klášterem. Ambity 
kláštera sem z Francie v roce 1920 nechal přesunout vydavatel William Randolf Hearst. 
Kdo navštívil jeho Hearst Castle na březích Tichého oceánu v Kalifornii, ten si dokáže 
představit, jak bláznivé myšlenky byl schopen zrealizovat. 

Nenechte si také ujít možnost navštívit Harbour Island, k čemuž vám postačí jedno-
denní výlet. Ostrov je znám nejen jako ideální místo pro plávání a šnorchlování, ale pře-
devším pro své neobyčejné pláže s narůžovělým pískem, které byly časopisem Forbes 
označeny jako jedny z nejkrásnějších na světě. 

PRAKTICKÉ TIPY
Bahamy jsou ekonomicky silně spojeny s USA, proto jsou vedle bahamských dolarů 
ve všech obchodech, barech a restauracích přijímány i americké dolary.
Bahamská kuchyně je velmi rozmanitá, co však určitě musíte ochutnat, je rumový koláč, 
který seženete jak v obchodech se suvenýry, tak ve specializovaných prodejnách. Rum 
je pro celý Karibik typický, proto nezapomeňte některý z těch bahamských ochutnat.
Řada ostrovů je vhodná pro jednodenní výlety. Navštivte například ostrov Exuma, kde 
objevíte další krásné pláže stíněné palmami. Uvidíte také nekonečné mangrovy, které 
tvoří pobřežní pásy některých ostrovů s bohatým mořským životem, faunou a flórou. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Hotely Atlantis na Paradise Island jsou opravdovým rájem pro rodinnou dovolenou. Pokud 
chcete navštívit jeden z nejkrásnějších vodních parků světa, ubytujte se právě zde. Vodní 
park Aquventure je doslova zaplaven atrakcemi. Oblíbené jsou především prudké tobo-
gany, kterými se budete prohánět i pod hladinou. Zažijete jízdu na líné řece, která se 
v délce jedné míle táhne parkem. Jsou zde výstavní laguny s 50 tisíci mořskými živoči-
chy. Velkou atrakcí je také The Dig – nekonečné bludiště chodeb a místností ve stylizo-
vaném zpodobnění bájné Atlantidy.

Kouzelné Bahamské souostroví

TO NEJLEPŠÍ Z BAHAM

 Exotické pláže s bílým pískem a azurovým mořem

 Přívětivost obyvatel a přátelská atmosféra

 Hotelové resorty na Paradise Island
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

HLAVNÍ MĚSTO NASSAU  Koloniální město s živou atmosférou, čilým 
obchodním ruchem a rušnými bary. HOTEL ATLANTIS  Komplex pěti hotelů 
s aquaparkem Aquaventure na ostrově Paradise Island. HARBOUR ISLAND  
Azurové moře s krásnými plážemi je typické pro tento ostrov. PŘÍSTAV PARADISE 
ISLAND  Na ostrově se nachází hotely všech kategorií. ROZCESTNÍK  Tipy na 
další výlety na Bahamských ostrovech.
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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) 21 21 22 23 25 27 28 28 27 25 23 22

TEPLOTA VODY (°C) 25 25 25 26 27 28 29 29 29 28 27 26
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat anglicky hovořící delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

 Koupání a odpočinek

Půldenní výlet na ostrov Rose Island, který 
leží nedaleko ostrova Providence. Ideální 
pro ty, kteří si chtějí užít nedotčené pláže, 

šnorchlování nebo se projet na mořském 
kajaku. Cena výletu zahrnuje welcome 
drink, oběd a šnorchlování s průvodcem.

Bahamy jsou známé jako souostroví, které nabízí nekonečné pláže s bílým pískem a palmami, jež příjemně 
stíní při odpočinku na březích průzračného moře. Je to souostroví, které vzbuzuje pocit, že se nacházíte 
ve skutečném ráji. Buďte vítáni na jednom z nádherných výletů, během něhož můžete zažít zábavu ve vodním 
světě Aquaventure na ostrově Paradise Island, nebo se vydejte objevovat ostrovy Atlantiku. 

  Objevování podmořského 
světa

Zátoka vybízí k potápění v křišťálové vodě 
v blízkosti korálového útesu a vraků lodí. 

Výlet je možno zakoupit v různých kombi-
nacích, od jednoduchého šnorchlování až 
po celodenní nebo noční potápění. 

 Celodenní zábava

Aquaventure je světovou ikonou mezi 
vodními parky. Další kopii tohoto neko-
nečného vodního světa naleznete v Dubaji 
ve Spojených arabských emirátech. 

Celodenní zábava na toboganech, vnitř-
ních skluzavkách nebo jízda na 1 míli 
dlouhé divoké řece s peřejemi bude 
pro vás a vaše děti nezapomenutelným 
zážitkem.

 Plavba nejen za historií

Harbour Island je znám pro svůj narůžo-
vělý písek na plážích, které se nachází 
na východě ostrova. Vydejte na cestu 

katamaránem, který vás zaveze do pří-
stavu města Dunmore Town. Součástí 
výletu je také procházka mezi koloniálními 
budovami města. Cena zahrnuje rovněž 
autentický bahamský oběd. 

 Katamaránem na Exumu

Celodenní výlet na souostroví Exuma, 
vzdálené 38 km od hlavního města 
Baham Nassau. Navštívíte jedno z nej-
krásnějších souostroví v této části světa. 

Budete si užívat šnorchlování, koupání, 
budete pozorovat mořský život. Během 
celého dne vám bude k dispozici nápojový 
bar. Oběd a nápoje jsou zahrnuty v ceně 
výletu.

Fantastický ostrov Exuma od 199 USD

Rychlolodí na Harbour Island od 190 USD

Aquaventure� od 154 USD

Potápění ve Stuartově zátoce od 119 USD

Rose Island od 84 USD
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Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Paradise Island
Ostrov spojený dvěma mosty s blízkým ostrovem New Providence a městem Nassau. 
Krásné pláže, vodní atrakce, zábava, golfové hřiště a široká nabídka hotelů, to všechno 
je Paradise Island.

1   Hotel Atlantis Royal Towers ccccd str. 302
2   Hotel RIU Palace Paradise Island cccc str. 308

New Providence
Ostrov, na kterém se nachází hlavní město Nassau. Přestože se nejedná o velký ostrov, 
nabízí řadu výletů do okolí. V oblasti je vhodné vypůjčit si auto, kterým můžete objevovat 
opuštěné pláže a tropickou floru. Nassau nabízí zábavu, nákupy, tradiční trhy a procházky 
mezi koloniálními budovami.

3   Hotel Sandals Royal Bahamian Spa  
Resort & Offshore Island ccccc str. 304

4   Hotel British Colonial Hilton cccc str. 307
5   Hotel Breezes Resort & Spa Bahamas cccd str. 310

Doba transferu z letiště do hotelu cca 30–120 minut

Bahamy

~

1až2

Pobytové oblasti

Great Exuma
Největší ostrov Bahamského souostroví, který je spojen mostem s menší Little Exuma. 
Ostrov je oblíbeným místem pro jachting, jízdu na kajaku, potápění, šnorchlování na 
korálových útesech nebo opalování na nekonečných plážích.

6   Hotel Sandals Emerald Bay ccccc str. 306

Grand Bahama
Ostrov, který se nachází pouhých 90 mil od pobřeží Floridy. Celý ostrov je obklopen 
korálovým útesem a pláže s bílým pískem jsou na mnoha místech stíněny palmami. 
Pobřežní pás často tvoří mangrovy, ve kterých můžete obdivovat vodní rostliny. Neopo-
meňte navštívit mořské jeskyně.

7   Hotel Memories Grand Bahama Beach  
and Casino Resort cccc str. 309

7

6

~
3až5
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POLOHA Hotel je situován 10 minut 
jízdy od Nassau, golfové hřiště 3 km.
VYBAVENÍ 1201 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
kasino a herna, obchody, duty free obchodní zóna, 
knihovna, restaurace s celodenním stravováním,  
35 à la carte restaurací, bary, noční bar, 11 bazénů, 
terasa na slunění s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma. Vodní park a akvárium.
PLÁŽ Privátní 1 míli dlouhá písečná pláž 
v blízkosti hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, LCD TV/sat., DVD přehrávač, 
minilednička, trezor, set na přípravu kávy a čaje, 
žehlička a žehlicí prkno, pohovka, francouzský balkon, 
výhled na ostrov. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost dokoupení polopenze.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
tenisové kurty, vodní park Aquaventure.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel umožňuje ubytovat až 4 dospělé 
osoby v pokoji. Program polopenze zahrnuje i konzumaci 
nealkoholických nápojů během snídaně a večeře.
ZÁBAVA Bezplatný vstup do hotelového divadla 
Atlantis Movie Theatre a jedna lekce v kasinu.
PRO DĚTI Dětský klub a bazény.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Atlantis Royal Towers ccccd
BAHAMY  PARADISE ISLAND

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHHH | HHH | HHII | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel je součástí komplexu hotelů 
Atlantis na ostrově Paradise Island 

  Hosté mohou bezplatně využívat 
vodní svět Aquaventure, akvárium 
a celé rekreační zázemí hotelu 
Atlantis s rozlehlými zahradami

  Vhodné pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atlantisbahamas.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut
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4,0TripAdvisor
6 778 hodnotících
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POLOHA Luxusní hotel leží přímo u písečné 
pláže. Město Nassau 7 km od hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby  
barem, 7 restaurací (francouzská, pizzerie,  
bahamská, asijská, italská, gril, mezinárodní),  
8 barů, diskotéka, směnárna, půjčovna aut, obchod 
se suvenýry. Venku 7 bazénů, 6 jacuzzi, terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky, bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel leží přímo u krásné písečné pláže.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar, TV/sat., CD přehrávač, telefon, 
trezor a internet. DRSVX: viz DRGV, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pouze osoby 
starší 18 let.
ZÁBAVA V hotelu probíhá bohatý 
animační program. Živá hudba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island ccccc
BAHAMY  NEW PROVIDENCE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Alkoholické a nealkoholické nápoje a koktejly  
(24 hodin denně)

  Možnost večeří v restauracích à la carte (nutná 
rezervace na recepci, vyžadováno formální 
oblečení)

  Vodní sporty na pláži (windsurfing, kajaky, 
šnorchlování, šlapadla)

  Tenis, stolní tenis, plážový volejbal, basketbal, 
biliár, tenis 

   Posilovna, jacuzzi, aerobik
DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRGV | DRSVX 

HH

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

   Ideální poloha v blízkosti hlavního 
města Nassau

  Pobyty pouze pro dospělé páry 

  Překrásné pláže z bílého písku

 Deset restaurací

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandals.com

WELLNESS & SPA
  Red Lane Spa

   Široká nabídka procedur, jako jsou švédské 
masáže, aromaterapie, bylinné zábaly, 
eukalyptová pára a další

  Služby spa nejsou součástí all inclusive

18+
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4,0TripAdvisor
9 482 hodnotících
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POLOHA Hotel přímo u pláže ostrova Great Exuma. 
Hlavní město Nassau je vzdáleno asi hodinu letu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, piano bar,  
hlavní bufetová restaurace, 4 tematické restaurace  
à la carte (italská, francouzská a karibská kuchyně, 
anglický pub, s mořskými plody, pizzerie), 6 barů,  
3 bazény, několik vířivek, terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, služby butlera a bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel leží přímo u pláže z bílého písku, lehátka 
a osušky zdarma, služby butlera, restaurace na pláži.
POKOJ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., stropní ventilátor, trezor, telefon, minibar 
a balkon nebo terasa. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: kurzy potápění, 18jamkové 
golfové hřiště navržené Gregem Normanem 
a považované za jedno z nejlepších v Karibiku.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel akceptuje pouze páry 
(muž a žena) starší 18 let.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sandals Emerald Bay ccccc
BAHAMY  GREAT EXUMA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo 
v restauraci à la carte

  Snack (10.00–06.00 hod.)

   Alkoholické a nealkoholické nápoje 

  Tenis, volejbal, fitness centrum, biliár

   Windsurfing, kajaky, šlapadla

WELLNESS & SPA
  Hotelové centrum Red Lane Spa

  Masáže (romantická pro páry, západoindická, 
sportovní), zábaly (káva, zázvor), scrub

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRSVX 

HH | H

H dospělá osoba

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidné prostředí ostrova 
Great Exuma

  Přímo na písečné pláži

  Golfové hřiště

  Resort pouze pro dospělé páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sandals.com

18+
4,5TripAdvisor

4 331 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. 360–361

POLOHA Hotel je situován v centru města.
VYBAVENÍ 288 pokojů a suite, vstupní hala 
s recepcí, výtahy, hlavní restaurace, 2 bary (gril 
a patio), konferenční místnost. V zahradě bazén, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Krásná privátní písečná pláž 
u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRCV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, 32" LCD TV/sat., telefon, 
minilednička, trezor, set na přípravu kávy a čaje, 
žehlička a žehlicí prkno, výhled na město.
DRSV: viz DRCV, výhled na moře a přístav.
STRAVOVÁNÍ Snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
kajaky, šlapadla.
ZVLÁŠTNOSTI Pro děti do 4 let zcela zdarma.
V historické budově hotelu probíhalo 
natáčení dvou filmů Jamese Bonda. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel British Colonial Hilton cccc
BAHAMY  NEW PROVIDENCE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRCV | DRSV 

HHII | HHi | HH | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s koloniální atmosférou 
v centru hlavního města

  Nákupní pasáž, tržnice a restaurace 
v pěší vzdálenosti od hotelu

  Ideální poloha na privátní pláži

  Pro děti do 4 let zcela zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hiltoncaribbean.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

3,5TripAdvisor
399 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. 360–361

POLOHA Hotel je situován 10 minut jízdy od Nassau.
VYBAVENÍ 379 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, hlavní restaurace s celodenním stravováním, 
4 restaurace à la carte (japonská, mezinárodní, steak 
house a asijská), 2 bary (u bazénu a sportovní), 
diskotéka. V zahradě bazény (300 m2), jacuzzi, terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Krásná privátní písečná pláž 
u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ JUSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, LCD TV/sat., CD přehrávač, 
telefon, minilednička, trezor, žehlička a žehlicí 
prkno, balkon, částečný výhled na moře.
JUSV: viz JUSS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. Hotel vyžaduje 
po pánech dlouhé kalhoty v à la carte restauracích.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive. Za poplatek: vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI Dítě do 2 let zcela zdarma.
ZÁBAVA Večerní představení a živá hudba.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel RIU Palace Paradise Island cccc
BAHAMY  PARADISE ISLAND

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Stravování ve všech restauracích

  Neomezená konzumace nealkoholických 
a alkoholických nápojů včetně mezinárodních 
značek alkoholu a vína

  Bezplatné využití fitness, tenisového 
a basketbalového hřiště, sauna, whirlpool

  Večerní představení, diskotékaJUNIOR SUITE  ....................................  JUSS | JUSV 

HHH | HHII | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo na pláži Paradise Island

  All inclusive (24 hodin) s širokou 
nabídkou sportovních aktivit

  Prostorné junior suite pro rodiny

  V blízkosti hotelu Atlantis,  
restaurací a obchodů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.riu.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 25 minut

3,5TripAdvisor
5 098 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. 360–361

POLOHA Na ostrově Grand Bahama přímo 
u krásné písečné pláže nedaleko přístavu Port 
Lucaya Marina s tržištěm, bary a restauracemi. 
Centrum města Freeport cca 7 km. V blízkosti 
hotelu se nachází 18jamkové golfové hřiště.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace 
(mezinárodní, italská, japonská, steak house),  
6 barů (z toho 1 u bazénu a 1 na pláži), 
kavárna, kasino, bazén, jacuzzi.
PLÁŽ Přímo u krásné pláže s jemným světlým 
pískem, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRX: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar, trezor, telefon, TV/sat., 
kávovar, žehlička a žehlicí prkno.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program 
all inclusive.
ZÁBAVA Hotel pořádá denní animační 
programy a večerní show. Kasino.
PRO DĚTI Dětský bazén se skluzavkami, 
dětské hřiště. Dětský klub (2–12 let) a teen 
klub (13–17 let). Dětský bufet.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, Diners Club.

Hotel Memories Grand Bahama Beach and Casino Resort cccc
BAHAMY  GRAND BAHAMA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Občerstvení formou snacku po celý den

   Alkoholické a nealkoholické nápoje  
(24 hodin denně) 

  Možnost večeří ve specializovaných restauracích

  Pravidelně doplňovaný minibar (voda, pivo, 
nealkoholické nápoje)

  Denně nabídka různých sportovních aktivit

  Nemotorizované vodní sporty 

  Green fee na 18jamkovém golfovém hřišti Reef 
Club Golf Course (nezahrnuje povinný pronájem 
golfového vozíku)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: centrum krásy a relaxační centrum 
nabízí masáže, spa terapie, salon krásy, vířivku, 
saunu a parní saunu

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHHH | HHHI | HHH | HHII | 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 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Široká nabídka sportovních aktivit

  Green fee na 18jamkovém 
golfovém hřišti zdarma 

  WiFi na pokojích zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.memoriesresorts.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. 360–361

POLOHA Hotel je situován 10 minut jízdy 
od Nassau, 20 min od golfového hřiště.
VYBAVENÍ 391 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, hlavní restaurace s celodenním stravováním, 
3 restaurace à la carte (mořské plody, italská 
a asijská), 4 bary (gril a patio), diskotéka. 
V zahradě 3 bazény, jacuzzi, terasa na slunění 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Krásná privátní písečná pláž 
u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
individuální klimatizace, LCD TV/sat., CD přehrávač, 
telefon, minilednička, trezor, žehlička a žehlicí prkno, 
výhled do zahrady. DRSV: viz DRGV, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program  
all inclusive.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel je určen pro osoby starší 14 let.
ZÁBAVA Diskotéka.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Breezes Resort & Spa Bahamas cccd
BAHAMY  NEW PROVIDENCE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Stravování ve všech restauracích

  Neomezená konzumace nealkoholických 
a alkoholických nápojů včetně prémiových 
značek alkoholu a vína

  Bezplatné využití fitness, tenisového 
a basketbalového hřiště, stolní tenis, kulečník, 
kajaky, windsurfing

  Večerní představení, diskotéka

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRGV | DRSV 

HHH | HH | H

H dospělá osoba

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel u písečné pláže Cable Beach

  All inclusive resort s širokou 
nabídkou sportovních aktivit

  Bezplatná organizace svatebních 
obřadů

  V blízkosti restaurace a bary

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hiltoncaribbean.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 15 minut

14+
4,0TripAdvisor

8 074 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. 360–361

Bahamy
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Existuje nekonečně mnoho způsobů, jak si užít 
dovolenou v USA. Fascinující příroda s národními 
parky střežícími přírodní bohatství. Městské 
aglomerace s moderní architekturou, velkolepé 
výstavní galerie, muzea a další kulturní instituce. 
Obchodní centra a shopping malls pro ty, kdo hledají 
nákupy za hubičku a neokoukané zboží, které 
v Evropě nekoupíte. Nádherné pláže, obří zábavní 
i vodní parky s atrakcemi pro děti i dospělé. Bohaté 
zázemí pro nejrůznější sporty všeho druhu. A ještě 
mnohem víc. Přijeďte se přesvědčit na vlastní oči.

FLORIDA
Jihovýchod USA, to jsou především písečné pláže a teplé počasí lákající návštěvníky snad 
ze všech koutů světa. Na Floridě najdete krajinu řek a jezer, mokřadů, lesů, národních 
parků s divokou zvěří a vzácným ptactvem i živý korálový útes. K typickým zástupcům 
floridské fauny patří aligátoři, krokodýli, mořské želvy, vzácné ptactvo a spousta druhů 
ryb. Nejznámější město Floridy Miami nabízí tropické pláže, pobřežní promenády i bohatý 
noční život. Přibližně 50 kilometrů severně leží Fort Lauderdale, označovaný za „Benátky 
Ameriky“. Užijte si výlet na gondole či plachetnici nebo zamiřte na některou z vyhlášených 
pláží. Souostroví Florida Keys, táhnoucí se jihozápadně od pevniny, známé díky korálovému 
útesu Florida Reef, tvoří 200 kilometrů dlouhý pás s více než deseti tisíci ostrůvky. Oblast 
vyhledávají milovníci šnorchlování, rybolovu a potápění. Jedno z největších lákadel Floridy 
najdete v Orlandu, městě s největší hustotou tematických a zábavních parků na světě.

ZÁPAD USA
Rozmanitost a bohatství západu Spojených států jsou prakticky nevyčerpatelné. Na po-
břeží Kalifornie budete obdivovat úspěch a bohatství Los Angeles i uvolněné klima San 
Franciska. V Nevadě zase podlehnete hráčské vášni, až ve světové metropoli hazar-

du Las Vegas zkusíte své štěstí. Během několika dní stihnete koupání na některé z pro-
sluněných kalifornských pláží, túru do Skalistých Hor (Rocky Mountains) i výlet do Údolí 
smrti (Death Valley), nejsuššího a nejteplejšího místa Severní Ameriky. Do hor na západě 
USA každoročně míří miliony rekreantů, milovníků přírody, horolezců, cyklistů i přízniv-
ců raftingu a kajaků sjíždějících horské řeky a bystřiny. Známý je Velký kaňon (Grand 
Canyon) o délce bezmála 450 kilometrů, který během milionů let stvořila magická řeka 
Colorado. Častým cílem turistů je i Monument Valley s charakteristickými červenými 
pískovcovými skalními útvary. Nelze vynechat ani úžasný národní park Yosemite, zapsaný 
do seznamu světového dědictví UNESCO či národní park Sequoia, kde vás ohromí celé 
lesy gigantických stromů.

VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
Když se řekne Východní pobřeží, nejspíš si představíte světovou metropoli New York, 
které se přezdívá „Velké jablko“ (Big Apple) nebo také „Město, které nikdy nespí“. Mezi 
jeho hlavní turistické taháky patří Socha Svobody, Broadway a na ni navazující křižovatka 
Times Squarre, ohromný Central Park, elegantní Empire State Building, Ground Zero, 
Metropolitní muzeum, Brooklynský most či Wall Street. Málokdo také odolá lákadlům 
fantastických nákupů, kterými je New York jako centrum módy proslulý. Severně od New 
Yorku se nachází další cíl mnoha turistů, město Boston. Povinnou zastávkou v tomto 
cípu USA jsou Niagarské vodopády zasahující na území Kanady, odkud už není daleko 
do kanadského Toronta. Turisticky atraktivními místy jsou nepochybně také hlavní město 
Spojených států Washington s Bílým domem a Kongresem.

Splňte si svůj „americký sen“!

TO NEJLEPŠÍ Z USA

 New York - město, které nikdy nespí

 Prosluněná Florida s neopakovatelnou atnosférou

 Velkolepé národní parky na západě USA
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Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně.

LOS ANGELES  Pulzující hospodářské a kulturní centrum Kalifornie. LAS 
VEGAS  Hlavní město hazardu. MIAMI BEACH  Pohodová atmosféra 
na floridských plážích. NEW YORK  Slavný Central park uprostřed Manhattanu. 
FORT LAUDERDALE  Pobřežní promenáda s palmami. FLORIDA  Fascinující 
hra světel a stínů v tomto NP v Arizoně.

U
S
A

PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

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

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 23 24 25 27 29 30 31 32 29 23 26 24

TEPLOTA VODY (°C) 22 23 24 25 26 27 28 29 25 24 24 23
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

New York s individuálním průvodcem
USA

CENA OD: 34 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/3

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

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

  Central Park – oáza klidu v jinak 
rušném velkoměstě

  Ráj pro ty, kdo rádi nakupují

  Soukromý průvodce – prohlídka 
města šitá na míru

  Neopakovatelná atmosféra  
nočního Times Square

KULTURA A PAMÁTKY

celoročně (na vyžádání) od 34 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.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. 360–361

New York pro nejnáročnější
USA

CENA OD: 45 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 5/3

1. DEN Odlet z Prahy do New Yorku, transfer do hotelu.
2. DEN Dopoledne setkání s průvodcem v hotelu, první 
prohlídka města – plavba lodí okolo Manhattanu –  
výhledy na Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, 
Staten Island a sochu Svobody. Po vylodění Times 
Square, Broadway, Empire State Building a kultovní 
Iron Building. Odpoledne vstup do muzea a památníku 
9/11 Groud Zero (prohlídka v angličtině).
3. DEN Dopoledne setkání s průvodcem v hotelu, 
druhá procházka po městě – horní Manhattan, 
Central Park, Dakota, Plaza Hotel, Pátá avenue, 
které se říká nákupní míle, chrám svatého Patrika, 
Rockefeller Center. Procházka bude ukončena obědem 
v Hard Rock Café na Times Square. Odpoledne let 
helikoptérou nad Manhattanem a sochou Svobody 
a následně individuální volno na prohlídky muzeí a galerií.
4. DEN Volno na poslední nákupy, 
transfer na letiště, odlet zpět do ČR.
5. DEN Přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – New 
York – Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci 
v hotelu ccc se snídaní, služby česky mluvícího 
průvodce – 2× půlden, let helikoptérou, oběd 
v Hard Rock Café, vstup do 9/11 Ground Zero 
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY: 
jednolůžkový pokoj od 7 990 Kč 
vstupenka na muzikál od 2 700 Kč 
SLEVY:  
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob 4 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, poplatek za ESTA 
(cca 14 USD), spropitné, jízdenky na hromadnou dopravu 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Pobyt v New Yorku lze libovolně prodloužit, 
zvýšit kategorii hotelu, prodloužit o pobyt v Miami nebo 
Washingtonu. Doporučujeme prosincové pobyty v New 
Yorku na adventní výzdobu a předvánoční nákupy.

  Program doplněný o atrakce 

  Soukromý průvodce – prohlídka 
města šitá na míru

  Let helikoptérou nad Manhattanem

  Návštěva Hard Rock Café

  Ground Zero

  Ubytování se snídaní

KULTURA A PAMÁTKY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 45 990 Kč

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

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

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

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

To nejlepší ze západního pobřeží USA
USA

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Sequoia NP

Capitol Reef

Los Angeles

Grand Canyon

  Los Angeles a San Francisco

  Grand Canyon a Údolí smrti

  Yosemitský národní park

  Las Vegas – hlavní město hazardu

  Vyhlídková silnice California Central 
Coast

FLY & DRIVE

Phoenix

Monument Valley

Las Vegas

Yosemite NP
San Francisco

celoročně (na vyžádání) od 62 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY
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CENA OD: 62 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 22/20
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Colorado a Skalisté hory
USA

CENA OD: 64 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 20/18

1. DEN Let Praha/Vídeň – Denver, 
převzetí auta a ubytování.
2. DEN Alamosa.
3.–4. DEN Národní park Mesa Verde.
5. DEN Grand Junction.
6.–7. DEN Moab – národní park Arches.
8. DEN Salt Lake City.
9. DEN Horské středisko Jackson 
Hole v pohoří Teton Mountain.
10. DEN Celodenní program v NP Yellowstone.
11. DEN Cody.
12. DEN Sheridan.
13.–14. DEN Medora.
15. DEN Deadwood.
16. DEN Rapid City.
17. DEN Cheyenne.
18. DEN Návrat do Denveru.
19. DEN Odlet domů.
20. DEN Přílet do Prahy/Vídně.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha/
Vídeň – Denver a zpět (v optimální knihovací třídě), 
letištní taxy a další poplatky, 18× ubytování v hotelu 
cc až ccc ve dvoulůžkovém pokoji, pronájem vozu 
na celou dobu pobytu s neomezenými kilometry 
(v kalkulaci základní typ Chevrolet Spark), mapy 
a podklady k cestě (v angličtině), 24hodinovou 
nehodovou asistenci, navigační systém v autě 
SLEVY:  
dítě 2–16 let v doprovodu 2 dospělých osob 38 500 Kč
3. a 4. dospělá osoba ve společném autě 18 500 Kč
CENA NEZAHRNUJE: stravování, pohonné 
hmoty, parkovné, cestovní pojištění, individuální 
vstupy, poplatek za ESTA (cca 14 USD)
POZNÁMKA: V případě zájmu o jiný typ vozu, než je 
v kalkulaci, je cena na vyžádání. Pro zapůjčení auta 
je nutný mezinárodní řidičský průkaz, cestovní pas 
a platební karta na stejné jméno, jako je řidičský průkaz. DETAILNÍ PROGRAM 

A AKTUÁLNÍ CENY 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.fischer.cz

  Denver - brána do Skalistých hor

  Národní park Yellowstone

  Národní park Arches

  Salt Lake City a jeho spirituální život

FLY & DRIVE

celoročně (na vyžádání) od 64 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Denver

Cheyenne

Medora

NP Yellowstone

AlamosaNP Mesa 
Verde

Salt Lake City
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Na pohodu Floridou
USA

CENA OD: 47 490 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 16/14

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

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

  Slavná pláž Miami Beach

  Orlando – centrum zábavního 
průmyslu

  Vesmírné centrum na mysu 
Canaveral

  NP Everglades s aligátory

  Pobřežní silnice na Key West

FLY & DRIVE

celoročně (na vyžádání) od 47 490 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Cape Canaveral

Fort
Lauderdale
Miami

Orlando

St. Augustine

Saint Petersburg

NP Everglades

Key West
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Florida
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POLOHA Hotel leží v nové části na módní West 
Avenue jen pár minut od rušného centra South Beach.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, venkovní 
bazén, terasa, sluneční terasa, restaurace, 
spa, sauna, obchod, bar u bazénu, noční 
klub, fitness centrum, business centrum.
PLÁŽ Hotel je od pláže vzdálen cca 20 minut chůze.
POKOJ ST: koupelna/WC, kuchyňský kout,  
lednička, klimatizace, TV, DVD/CD přehrávač,  
trezor, telefon, minibar.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: vodní sporty na blízké pláži.
PRO DĚTI Bazén a pískoviště.
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: na recepci. 
Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Mondrian South Beach ccccd
USA  FLORIDA  MIAMI

WELLNESS & SPA
  Spa centrum s šesti místnostmi na procedury 
a privátní relaxační terasou

  Různé druhy masáží (medová, mléčná)

  Sauna

STUDIO  ............................................................ ST 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Unikátní designový hotel

  Vhodné pro náročnou klientelu

  Klidné prostředí

  Spa se soukromou terasou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mondrian-miami.com/en-us/

4,5TripAdvisor
4 129 hodnotících
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POLOHA Hotel přímo na pláži Miami Beach u zastávky 
autobusu do centra Maimi, 6 km od South Beach.
VYBAVENÍ 3 bazény (z toho 1 pouze pro dospělé), 
vířivky, à la carte restaurace, 2 bary, nonstop fitness 
centrum, knihovna, wellness & spa centrum.
PLÁŽ Téměř 15 kilometrů dlouhá písečná pláž 
Miami Beach.
POKOJ SU: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., lednice, trezor, 
kávovar, balkon. SUSV: viz SU, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování. 
Možnost dokoupení snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.  
Za poplatek: vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI Velký výběr outdoorových sportů, 
šnorchlování, windsurfing a mořský rybolov.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Grand Beach Miami cccc
USA  FLORIDA  MIAMI

SUITE  ....................................................  SU | SUSV 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na soukromé pláži 
Miami Beach

  Zrekonstruovaný hotel v roce 2015

  Prostorné pokoje s krásným výhledem

  Bazén v 7. patře s výhledem 
na Atlantik

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.miamihotelgrandbeach.com

4,0TripAdvisor
5 770 hodnotících



323

U
S

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Hotel Solé on the Ocean cccd
USA  FLORIDA  MIAMI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HH | hi

APARTMÁ  ....................................................... AP2 

HHHHHH | HHiiii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha u obchodů  
a restaurací

  Privátní vstup na pláž

  Bazén s výhledem na moře

  20 minut jízdy od čtvrti Art Deco

POLOHA Hotel leží severně od Miami Beach 
na Sunny Isles Beach. V jeho okolí naleznete bary, 
taneční kluby, restaurace. V nedalekém okolí 
se nachází Sawgrass Mills, jeden z největších 
outletů na světě, a pěší zóna Lincoln Road.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, business centrum, 
restaurace, bazén, terasa na slunění, spa, posilovna, bar.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
kávovar, TV, telefon, klimatizace a balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
AP2: viz DR, plně vybavená kuchyně.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness s možností 
osobního trenéra za poplatek. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, potápění (Tenneco, největší umělý 
útes východního pobřeží USA), golf (3 km).
ZVLÁŠTNOSTI Check-in a check-out 
musí provádět osoba starší 21 let.
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.soleontheocean.com

4,0TripAdvisor
2 031 hodnotících
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POLOHA Hotel přímo na pláži Sunny Islands Beach 
5 km od nákupního centra Aventura Mall,  
autobusová zastávka u hotelu.
VYBAVENÍ 339 pokojů a suite, vstupní hala 
s recepcí, 5 restaurací a barů, bazén pro dospělé 
a samostatný dětský bazén, dětské hřiště.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Sunny Islands Beach.
POKOJ DR: koupelna/WC (masážní vana, 
vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., 
lednice, mikrovlnná trouba, trezor. SU: viz DR, 
balkon. SUSV: viz SU, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí celodenní 
stravování v à la carte restauracích.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Newport Beachside Hotel & Resort ccc
USA  FLORIDA  SUNNY ISLES BEACH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

SUITE  ....................................................  SU | SUSV 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na písečné pláži

  Moderní resort situován 3 minuty 
chůze od historického mola 
v Newportu

  Ideální pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.newportbeachsideresort.com

WELLNESS & SPA
  Seven Seas Spa & Salon

  Za poplatek: masáže, terapie, salon krásy

3,5TripAdvisor
3 756 hodnotících
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POLOHA Hotel přímo na pláži Miami Beach 15 minut 
od centra Miami Beach, golfové hřiště cca 3 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 6 restaurací  
a barů, bazén, fitness centrum, wellness centrum.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Miami Beach.
POKOJ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor. DRSV: viz DR,  
balkon, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování. 
Možnost dokoupení snídaně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované 
a nemotorizované vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí organizování 
svateb a poskytuje slevy pro novomanžele.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Deauville Beach Resort Miami ccc
USA  FLORIDA  MIAMI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na písečné pláži

  Možnost dokoupení snídaně

  Cenově výhodná nabídka

  Bazén s výhledem na moře

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.deauvillebeachresortmiami.com

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

WELLNESS & SPA
  Zdarma: fitness

  Za poplatek: masáže a terapie

3,0TripAdvisor
4 733 hodnotících
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POLOHA Hotel přímo na pláži Sunny Isles Beach 
10 minut jízdy od nákupního centra Aventura 
Mall, několik golfových hřišť v blízkosti hotelu, 
minimarket a restaurace v pěší vzdálenosti.
VYBAVENÍ 180 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
restaurace a 2 bary, bazén, dětský bazén.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Sunny Isles Beach.
POKOJ DR: koupelna/WC (masážní vana, vysoušeč 
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., trezor.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis, stolní 
tenis, motorizované a nemotorizované vodní sporty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Days Hotel Thunderbird Beach Resort ccc
USA  FLORIDA  SUNNY ISLES BEACH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | Hhii | Hhi | Hh | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo na písečné pláži

  Cenově výhodná nabídka

  Hotelová doprava k turistickým 
atrakcím zdarma

  Resort pro méně náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

3,0TripAdvisor
1 203 hodnotících
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POLOHA Hotel se nachází v oblasti Fort Lauderdale 
přibližně 100 m od pláže North Beach. V blízkosti hotelu 
naleznete obchody, mnoho restaurací, kaváren a barů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, obchod, spa centrum, kadeřnictví, 
parkování za poplatek, bazén, terasa na slunění 
s lehátky, vířivka, fitness, konferenční sál.
PLÁŽ Hotel leží přibližně 100 m od pláže s bílým 
pískem, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/sprcha/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, kávovar, kuchyňský 
kout s malou ledničkou, sporákem a mikrovlnnou 
troubou, žehlička, trezor a balkon.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, sauna, 
plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, pronájem kol.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Hilton Fort Lauderdale Beach Resort ccccc
USA  FLORIDA  FORT LAUDERDALE

WELLNESS & SPA
  Spa s vnitřním i venkovním prostorem

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHH | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 17 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Elegantní prázdninový hotel

  Poloha u vyhlášené pláže

  Prestižní ceny za servis v cestovním 
ruchu

  Unikátní spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hilton.com

4,5TripAdvisor
5 680 hodnotících
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POLOHA Hotel leží v severní části Fort Lauderdale, 
přímo u pláže. V okolí hotelu se nacházejí obchody, 
restaurace a bary. Las Olas Boulevard je vzdálen 
cca 5 km. V případě příletu do Miami je doba 
transferu z letiště do hotelu cca 60 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 
bar, venkovní vyhřívaný bazén s barem, bistro, 
wellness & spa, obchod se suvenýry, WiFi, 
parkování za poplatek, konferenční sál.
PLÁŽ Pláž se zlatavým pískem se nachází 
pouze přes pobřežní promenádu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, žehlička, žehlicí 
prkno. DRX: viz DR, lepší poloha v rámci hotelu.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness centrum.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Check-in a check-out 
musí provádět osoba starší 21 let.
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: na recepci i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, Diners Club, MC, VISA.

Hotel B Ocean Fort Lauderdale cccc
USA  FLORIDA  FORT LAUDERDALE

WELLNESS & SPA
  Unikátní spa

  Různé druhy masáží (pro páry, thajská,  
lávovými kameny)

  Hydroterapie

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRX 

HHH | HHi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Poloha u pláže

  Pokoje s výhledem na moře

  Hotelový servis na nejvyšší úrovni

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bhotelsandresorts.com/ 
b-ocean-fort-lauderdale/

3,5TripAdvisor
4 354 hodnotících
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Hotel Sheraton Vistana Resort cccc
USA  FLORIDA  ORLANDO

APARTMÁ  ....................................................... AP1 

HHhh | Hhii

APARTMÁ  ....................................................... AP2 

HHHHHHhh | Hhhhiiii

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 40 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vysoký standard služeb

  Dostupnost zábavních parků

POLOHA Hotel se nachází jen pár minut 
od Disney Worldu, mořského světa a dalších 
atrakcí. Golfové hřiště 3 km od hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, minigolf, 
volejbalové hřiště, kulečník, obchod s potravinami, 
dětské hřiště, herna, 7 vyhřívaných venkovních bazénů,  
9 venkovních jacuzzi, bar u bazénu, spa, osvětlené 
tenisové kurty, restaurace, snack bar, parkoviště zdarma.
POKOJ AP1: koupelna/WC, obývací pokoj  
s pohovkou, TV, DVD/CD přehrávač, plně vybavená 
kuchyně (lednička, myčka nádobí, set na přípravu  
kávy a čaje, toustovač), jídelní kout, pračka, 
sušička, terasa nebo balkon, trezor. Velikost 
pokoje cca 44 m2. AP2: viz AP1, prostornější 
(cca 95 m2), druhá koupelna, jacuzzi.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
basketbal, volejbal, minigolf, biliár, stolní 
tenis. Za poplatek: kola, tenis.
PRO DĚTI Dětský klub s pravidelným 
programem. Dětské hřiště a herny.
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.starwoodhotels.com

4,5TripAdvisor
7 178 hodnotících
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Již při vyslovení jmen jako Tahiti, Bora Bora či 
Moorea se každému vybaví ráj, kde tančí exotické 
tanečnice, hraje hudba, jí se lahodné jídlo, 
odpočívá se ve stínu kokosových palem a koupe 
v nádherném tyrkysově zbarveném teplém moři. 
Představu ráje dokreslují překrásné západy slunce, 
věčně zelené vrcholky pokryté bujnou vegetací 
a příroda oplývající všemi barvami od modré 
po zelenou. A nejsme daleko od pravdy, takto 
to skutečně ve Francouzské Polynésii je, musíte 
si však umět najít to správné místo. Krásným 
a luxusním zážitkem je ubytování v bungalovech 
nad vodou, které najdete jen na několika málo 
místech naší planety. 

CHARAKTERISTIKA
Díky poloze na jižní polokouli zde panuje léto v období našich zimních měsíců, nicméně 
ani v době místní zimy zde není žádné období monzunových dešťů.
Francouzská Polynésie, známá také jako Tahiti, a její ostrovy jsou francouzským zámoř-
ským územím, které leží ve střední a jižní části Tichého oceánu, přesně na poloviční cestě 
mezi Austrálií a Jižní Amerikou, na ploše větší než čtyři miliony kilometrů čtverečních. 
Souostroví Francouzské Polynésie tvoří více než 120 ostrovů a atolů, mezi nejznámější 
patří Tahiti, Moorea a Bora Bora.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Tahiti, „ostrov lásky“, s administrativním centrem Papeete je největší ze všech poly-
néských ostrovů. Majestátní hory, které najdete ve vnitrozemí, dosahují až dvou tisíc 

metrů nad mořem. Údolí jsou pak pokryta deštným pralesem a v něm šumí kaskády 
vodopádů. Není bez zajímavosti, že pohádková krása ostrova Tahiti inspirovala francouz-
ského malíře Paula Gauguina, který zde žil a maloval na konci 19. století. 
Pouhých několik minut letu dělí ostrov Moorea od Tahiti. Podle prastaré legendy loďka 
s bájnou zlatou ještěrkou ztroskotala na útesu Emeho a bohové ji přeměnili v překrásný 
ostrov. Nejvyšší vrchol ostrova Moorea se jmenuje Tohivea a je po většinu roku zahalen 
v oblacích, ale na jeho stráních rostou nádherné tropické květiny, stromy a keře, jejichž 
barevné porosty sahají až ke krásným plážím s jemným bílým pískem.
Ostrov Bora Bora leží 240 km severozápadně od Tahiti a je oázou klidu a míru. Obklopuje 
ho korálový útes, který ohraničuje překrásnou lagunu. Podle legendy byl ostrov stvořen 
polynéským bohem Tarou jako první a teprve po něm přišly na řadu ostatní ostrovy. I Bora 
Bora vás okouzlí nádhernými plážemi s bílým pískem lemovanými tropickou vegetací.

PRAKTICKÉ TIPY
Polynéská kuchyně potěší každého, oplývá množstvím ryb a darů moře i spoustou roz-
todivného exotického ovoce.
Pokud neplánujete do tohoto koutu země vyrazit několikrát, doporučujeme během 
jednoho pobytu zkombinovat různé ostrovy – poznáte tak nejlépe rozdíly mezi 
jednotlivými oblastmi.

Objevte neopakovatelnou atmosféru Tichomoří

TO NEJLEPŠÍ Z FRANCOUZSKÉ POLYNÉSIE

 Celková výjimečnost lokality v samém středu Pacifiku

 Kulturní i přírodní rozmanitosti mezi ostrovy

 Pověstná atmosféra klidu a lásky
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MOOREA

TAHITI

SPOLEČENSKÉ 
OSTROVY

F R A N C O U Z S K Á
P O L Y N É S I E

PAPEETE

BORA BORA

0 50 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně.

TICHOMOŘÍ  Tradiční polynéská kuchyně. FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE   
Bohatý podmořský život. BORA BORA  Ubytování ve vodních vilách. 
TICHOMOŘÍ  Ostrovy jsou jedna velká botanická zahrada. BORA BORA   
Impozantní panorama ostrova Bora Bora.
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PRŮMĚRNÉ NEJVYŠŠÍ TEPLOTY V PRŮBĚHU ROKU

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

DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 27 27 27 27 26 25 25 24 25 26 27 26

TEPLOTA VODY (°C) 28 28 29 29 28 28 27 27 26 26 27 28
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Bora Bora, Moorea a Tahiti
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

CENA OD: 139 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 12/9

1. DEN Odlet z Prahy do Papeete (mezipřistání 
v USA, nutná ESTA nebo vízum).
2. DEN Přílet do Papeete, přivítání anglicky hovořící 
asistencí, předání letenek na následující úseky. 
Poté budete pokračovat vnitrostátním přeletem 
na Bora Bora (cca 45 minut). Na Bora Bora budete 
ubytováni v hotelu Le Méridien Bora Bora ccccc 
(popis na str. 284) se snídaní, volný program.
3.–4. DEN Relaxace na pláži, volný program.
5. DEN V dopoledních hodinách transfer na letiště, 
přelet na ostrov Moorea, transfer do hotelu Sofitel 
Moorea Ia Ora Beach Resort cccc (popis na str. 344) 
se snídaní, ubytování, volný program.
6.–7. DEN Relaxace na pláži, volný program.
8. DEN V dopoledních hodinách transfer 
na letiště, přelet na Tahiti, transfer do hotelu 
Le Méridien Tahiti cccc (popis na str. 336) 
se snídaní, ubytování, volný program.
9.–10. DEN Relaxace na pláži, volný program.
11. DEN Brzy ráno transfer na letiště,  
odlet zpět do Prahy.

12. DEN Ve večerních hodinách přílet do Prahy.

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

  Kombinace nejznámějších ostrovů 
ve Francouzské Polynésii

  3 noci na ostrově Bora Bora

  3 noci na ostrově Moorea

  3 noci na ostrově Tahiti

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

Tahiti

celoročně (na vyžádání) od 139 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

Moorea

Bora Bora
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Bora Bora a Tahiti

1. DEN Odlet z Prahy do Papeete (mezipřistání 
v USA, nutná ESTA nebo vízum).
2. DEN Přílet do Papeete, přivítání anglicky hovořící 
asistencí, předání letenek na následující úseky. 
Poté budete pokračovat vnitrostátním přeletem 
na Bora Bora (cca 45 minut). Na Bora Bora budete 
ubytováni v hotelu Le Méridien Bora Bora ccccc 
(popis na str. 284) se snídaní, volný program.
3.–6. DEN Relaxace na pláži, volný program.
7. DEN V dopoledních hodinách transfer 
na letiště, přelet na Tahiti, transfer do hotelu 
Le Méridien Tahiti cccc (popis na str. 336) 
se snídaní, ubytování, volný program.
8.–9. DEN Relaxace na pláži, volný program.
10. DEN Brzy ráno transfer 
na letiště, odlet zpět do Prahy.
11. DEN Ve večerních hodinách přílet do Prahy.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Papeete – 
Praha, přelet Papeete – Bora Bora – Papeete, letištní 
a palivové taxy, transfery, anglicky hovořící 

asistenci na letišti, ubytování na 5 nocí v hotelu 
Le Meridien Bora Bora ccccc se snídaní, 3 noci 
v hotelu Le Meridien Tahiti cccc se snídaní
CENA NEZAHRNUJE: poplatek za ESTA/vízum do USA, 
místní pobytovou taxu (cca 1,64 EUR), spropitné, pojištění.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Na vnitrostátních přeletech je 
váhový limit omezen na 23 kg/osoba. ESTA či 
vízum do USA  si zařizuje klient individuálně.

  Kombinace dvou ostrovů

  5 nocí na ostrově Bora Bora

  3 noci na ostrově Tahiti

  Možnost ubytování ve vodních 
bungalovech

RELAX A POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

celoročně (na vyžádání) od 145 990 Kč

TERMÍNY ODLETU A CENY

FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE

CENA OD: 145 990 Kč

POČET DNÍ/NOCÍ: 11/8

Tahiti

Bora Bora
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

Moorea
Ostrov Moorea nabízí úchvatnou přírodu a bílé pláže. Je velmi podobný ostrovu Bora 
Bora.

1   Hotel Moorea Pearl Resort & Spa cccc str. 345
2   Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort cccc str. 344

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 5–120 minut

4
3

1

Moorea / Tahiti 

Jeden z nejkrásnějších ostrovů světa. Luxusní resorty, křišťálově čisté moře a bílé pláže. 
Je oblíbený zejména u novomanželů.

1   Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa ccccd str. 341
2   Hotel Matira cc str. 342 
3   Hotel Maitai Polynesia ccc str. 342
4   Hotel Le Méridien Bora Bora ccccc str. 340

Doba transferu z letiště cca 10–40 minut

3

Bora Bora

5

 Pláž  Centrum turistického ruchu  
 Supermarket  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

2

Tahiti
Tahiti je největším ostrovem Francouzské Polynésie. Doporučujeme ho kombinovat 
s Bora Bora či Mooreou.

3   Hotel Le Méridien Tahiti cccc str. 336
4   Hotel Manava Suite Resort ccc str. 338
5   Hotel Vanira Lodge cc str. 338

4

1

2
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Tahiti
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Moderní hotel leží podél bílé pláže 
s výhledem na ostrov Moorea. Malé obchodní 
centrum je vzdáleno 15 minut od hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová 
restaurace, à la carte restaurace, 2 bary (z toho  
1 u bazénu), konferenční místnost, čistírna, bazén.
PLÁŽ Písečná pláž se nachází přímo 
u hotelového resortu. Lehátka a osušky zdarma.
POKOJ DRGVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., set na přípravu kávy  
a čaje, minibar (prázdný, doplnění za poplatek),  
trezor, balkon nebo terasa. Přistýlka pro 3. osobu  
není k dispozici, na pokoji je 1 king size bed nebo  
2 double bed. Pokoje jsou situovány v přízemí či  
prvním patře s výhledem do zahrady. BGWR: viz DRGVX,  
prostornější, bungalov nad vodou (bez přímého vstupu  
do laguny). Hloubka vody u bungalovů cca 2,5 metru.  
Na pokoji je 1 king size bed a 1 pohovka.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou bufetu nebo výběru z menu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: pétanque, 
volejbal, stolní tenis, tenisový kurt, kánoe, 
kajaky, vybavení na šnorchlování. 
Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště 
vzdálené 20 minut jízdy od hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se konají 
symbolické svatební obřady. Právně platné 
lze uskutečnit pouze na místní radnici.
ZÁBAVA Lekce vaření za poplatek.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: přístup k hotelovým počítačům 
v lobby (internet 30 minut na pobyt). Za poplatek: WiFi 
v areálu hotelu a na pokojích (34 €/den).
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Le Méridien Tahiti cccc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  TAHITI

WELLNESS & SPA
  Masáže, procedury a terapie

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRGVX 

HHH | HHI | HH | HI | H

VODNÍ BUNGALOV  ...................................... BGWR 

HHH | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel přímo u pláže

  Možnost stravování dle programu  
all inclusive

  Golfové hřiště 20 minut od hotelu

  Hotel s vodními bungalovy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lemeridien.com

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (06.30–11.00 hod.)

  Oběd formou výběru z menu (12.00–14.30 hod.)

  Večeře formou bufetu nebo výběru z menu 
(19.00–22.00 hod.)

  Nápoje během jídla v restauraci, poté v barech 
(voda, nealkoholické nápoje, místní pivo)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

3,5TripAdvisor
1 919 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. 360–361

Hotel Manava Suite Resort ccc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  TAHITI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: molo u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 5 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v blízkosti letiště vhodný 
pro nenáročnou klientelu

  Infinity bazén, golfové hřiště 
vzdáleno 30 minut jízdy

POLOHA Menší hotel, který se nachází 
pouhých 5 minut od letiště. V blízkém okolí 
nákupní možnosti. Vhodný především pro 
nenáročné klienty či obchodní cesty.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,  
bar, konferenční místnost, bazén. Lehátka 
a slunečníky u bazénu zdarma
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., DVD přehrávač, set na 
přípravu čaje a kávy, minibar (prázdný, naplnění za 
poplatek), žehlička,1 láhev vody denně, trezor.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness centrum, 
Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště vzdálené  
30 minut jízdy od hotelu.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.manava-suite-resort-tahiti.com

Hotel Vanira Lodge cc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  TAHITI

BUNGALOV  .....................................................  BG 

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 9 let

Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Unikátní systém bungalovů 
uprostřed hor s výhledem na lagunu

  Vhodné pro individuální turistiku, 
dobré podmínky pro surfování

POLOHA Atypický penzion je situován v 
klidné lokalitě daleko městského ruchu. Malý 
obchod s potravinami 15 minut od hotelu. 
Nejbližší vesnice je vzdálena 14 kilometrů.
VYBAVENÍ Penzion sestává z 9 přírodních 
bungalovů, recepce, TV místnosti, restaurace a baru.
PLÁŽ Nejbližší pláž je vzdálena 15 minut 
a je vhodná zejména pro surfování.
POKOJ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
větrák, lednice, moskytiéra, terasa.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost 
dokoupení večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol,  
kajaky, surfing, šlapadla, lekce jógy, masáže.
ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem k odlehlé poloze 
penzionu doporučujeme zapůjčení automobilu.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vaniralodge.com

4,0

4,0

TripAdvisor
1 664 hodnotících

TripAdvisor
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. 360–361

Bora Bora
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Luxusní resort se nachází na jižní straně 
a je obklopený nejkrásnější lagunou na ostrově.
VYBAVENÍ Recepce, směnárna, obchod se  
suvenýry, bazén, 3 restaurace (z toho 2 à la carte),  
2 bary, prádelna. Transfer z letiště lodí.
PLÁŽ Resort je lemován krásnými písečnými plážemi.
POKOJ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, ventilátor, TV, CD, DVD, trezor, 
minibar (prázdný), set na přípravu kávy a čaje.  
BGWR: viz BG, skleněné dno, přímý vstup do laguny.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kajaky, 
kánoe, šlapadla, vybavení na šnorchlování, 
fitness centrum, plážový volejbal, stolní tenis. 
Za poplatek: motorizované vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nachází želví 
rezervace, kde je možné plavat s želvami v jejich 
přirozeném prostředí. Hotel nabízí plavání 
s želvami, možnost krmení rejnoků a žraloků.
PRO DĚTI Hotel pořádá různé aktivity pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: na pokojích 
a ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Le Méridien Bora Bora ccccc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  BORA BORA

WELLNESS & SPA
  Masáže, procedury a terapie

BUNGALOV  .....................................................  BG 

HHH | HHi | HH | HI | H

VODNÍ BUNGALOV  ...................................... BGWR 

HHH | HHi | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Elegantní hotel vhodný  
pro náročnou klientelu

  Želví rezervace

  Krásné písečné pláže

  Hotel s vodními bungalovy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lemeridien.com

4,0TripAdvisor
2 809 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. 360–361

POLOHA Hotelový resort leží na soukromém ostrově 
Motu Toopua jihovýchodně od ostrova Bora Bora.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 
gril restaurace, 2 bary, konferenční místnost, obchod. 
Venku bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž se světlým pískem přímo u hotelu.
POKOJ SU: koupelna s vanou (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., CD a DVD přehrávač, set 
na přípravu kávy a čaje, minibar, trezor, telefon 
a balkon nebo terasa. BGWR: viz SU, za příplatek, 
průhledné dno, přímý vstup do moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, kajaky, 
kánoe, vybavení na šnorchlování, windsurfing.
ZÁBAVA Několikrát týdně živá hudba 
a večerní programy.
PRO DĚTI Hotel pořádá různé aktivity 
pro děti, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v okolí hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club, JCB.

Hotel Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa ccccd
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  BORA BORA

WELLNESS & SPA
  Nádherné spa centrum s výhledem na známou 
horu Otemanu, Tahaa a Raiatea nabízí jacuzzi, 
masáže a terapie

SUITE  ..............................................................  SU 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

VODNÍ BUNGALOV  ...................................... BGWR 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 15 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velké množství aktivit

  Suite a bungalovy v koloniálním 
i polynéském stylu

  Hotel s vodními bungalovy

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hilton.com

4,5TripAdvisor
291 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. 360–361

POLOHA Hotel ve známém středisku Matira Point. 
Hlavní budovy jsou od pláže odděleny pobřežní komunikací.
VYBAVENÍ Bar, 2 restaurace, butiky, společenská  
místnost pro 25 osob.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u malé pláže  
s jemným bílým pískem.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV, minibar, trezor. BGWR: viz DR, 
bez klimatizace (pouze ventilátor), přímý vstup do moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou menu o 2 chodech.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šnorchlování, 
nemotorizované vodní sporty na pláži (kajaky, kánoe).  
Za poplatek: potápění, rybaření.
ZÁBAVA Zábavné večery, tematické večeře 
s polynéskou show.

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, JCB, Diners Club, MC, AMEX.

Hotel Maitai Polynesia ccc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  BORA BORA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHi | HH | HII | HI | H

VODNÍ BUNGALOV  ...................................... BGWR 

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

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel přímo u pláže vhodný 
pro nenáročné klienty

  Vodní bungalovy se vstupem 
do moře (šnorchlování a potápění)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelmaitai.com

Hotel Matira cc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  BORA BORA

BUNGALOV  ...........................................  BG | BGBF 

HHHH | 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: nejsou

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u pláže

  Pro nenáročné klienty

POLOHA Ideální hotel pro nenáročné klienty 
přímo u bílé pláže. V okolí několik restaurací, 
obchodů, kavárna a půjčovna skútrů.
VYBAVENÍ Hotel sestává ze 14 dřevěných 
bungalovů, vstupní haly s recepcí, prádelny.
PLÁŽ Veřejná písečná pláž přímo 
u hotelu. Lehátka v zahradě.
POKOJ BG: koupelna/WC, set na přípravu kávy 
a čaje, malá lednička, terasa. Hotel neposkytuje 
přistýlky, na pokoji jsou pouze dvě postele typu 
double bed. BGBF: viz BG, situované přímo před 
veřejnou pláží s krásným výhledem na lagunu.
STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení  
oběda a večeře (hotel nemá vlastní restauraci,  
proto je nutné na oběd a večeři docházet  
do vedlejšího hotelu).

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc
INTERNET Za poplatek:  WiFi v areálu 
a na pokojích (34 € / 11 hodin).

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotel-matira.com

4,0

4,0

TripAdvisor
1 216 hodnotících

TripAdvisor
331 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. 360–361

Moorea
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel se nachází v severovýchodní části 
ostrova Moorea na pokraji rozsáhlé mořské laguny.
VYBAVENÍ Recepce, bazén, hlavní restaurace,  
restaurace à la carte, bar, směnárna, obchod  
se suvenýry, salon krásy.
PLÁŽ Hotel leží přímo u pláže s bílým pískem.
POKOJ BGGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, terasa 
s výhledem do zahrady. BGWRS: viz BGGV, nad vodou.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kánoe,  
pétanque, vybavení na šnorchlování, stolní tenis. 
Za poplatek: golf 3 km od resortu (18jamkové hřiště), 
golfové lekce, jízda na koni, šnorchlování a potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Ubytování ve stylových 
polynéských bungalovech nad vodní hladinou.
ZÁBAVA Večerní polynéské show.
PRO DĚTI Dětské menu v restauracích, 
hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu  
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Hotel Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort cccc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  MOOREA

WELLNESS & SPA
  V hotelu je k dispozici wellness & spa

 Za poplatek: masáže, solárium, jacuzzi

BUNGALOV  .................................................  BGGV 

HHH | HHI | HH | HII | HI | H

VODNÍ BUNGALOV  ....................................  BGWRS 

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 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné pláže

  Výhled na ostrov Tahiti

  V blízkosti letiště

  Golfové hřiště 3 km od hotelu 

  Ideální poloha pro výlety do hor

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sofitel.com

4,5TripAdvisor
3 120 hodnotících



345

FR
A

N
C

O
U

ZS
K

Á
 P

O
LY

N
ÉS

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 360–361

POLOHA Hotel se nachází na severním 
pobřeží ostrova Moorea.
VYBAVENÍ Recepce, bazén, butiky, 2 restaurace, 
bar, konferenční místnost, internet, jacuzzi.
PLÁŽ Hotel leží přímo u pláže s bílým pískem.
POKOJ DR: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
minibar, TV, set na přípravu kávy a čaje, trezor, telefon.  
BGWR: viz DR, přímý vstup do moře, vana.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vybavení 
šnorchlování, volejbal, badminton, kajaky, stolní 
tenis. Za poplatek: potápěčské centrum, rybaření, 
vodní lyže, jízda na koni, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost pozorování 
delfínů a velryb za poplatek.
ZÁBAVA Hotel pořádá tematické 
večeře, polynéskou show.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu 
a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, JCB.

Hotel Moorea Pearl Resort & Spa cccc
FRANCOUZSKÁ POLYNÉSIE  MOOREA

WELLNESS & SPA
  V hotelu je k dispozici spa centrum Manea – 
masáže, pára

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHi | HH | HII | HI | H

VODNÍ BUNGALOV  ...................................... BGWR 

HHh | HHii | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Transfer z letiště: cca 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální podmínky pro potápění

  Pláže s bílým pískem

  Možnost pozorování delfínů 
a velryb

  Golfové hřiště 5 minut od hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pearlresorts.com

4,0TripAdvisor
2 013 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.

Dominikánská republika

Kapverdy

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Barceló Bavaro Beach ccccc A – 60
Barceló Bavaro Palace Deluxe & Club Family ccccc A 4 2–13 let 58
Be Live Collection Canoa cccc A 2 2–12 let 110
Be Live Experience Hamaca cccc A 2 2–12 let 116
Breathless Punta Cana ccccc K – 98
Catalonia Bavaro Beach & Golf Resort ccccc A 2 2–13 let 70
Catalonia Gran Dominicus cccc A 2 2–13 let 106
Catalonia Royal Bavaro ccccc A – 85
Catalonia Royal La Romana ccccc A – 104
Dreams Dominicus La Romana cccc K 2 2–13 let 105
Dreams La Romana Resort & Spa ccccc K 2 2–13 let 108
Dreams Palm Beach ccccc K 2 2–13 let 73
Excellence El Carmen ccccc A – 100
Fantasia Bahia Principe Punta Cana ccccc A 2 2–12 let 76
Grand Bahia Principe Aquamarine ccccc A – 77
Grand Bahia Principe La Romana ccccc A 2 2–13 let 115
Grand Bahia Principe Punta Cana ccccc A 2 2–13 let 78
Grand Bahia Principe Turquesa ccccc A 2 2–13 let 79
Grand Memories Punta Cana cccc A 2 2–13 let 87
Grand Palladium Bavaro Resort & Spa ccccc A 2 2–15 let 86
Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana ccccc A 2 2–18 let 62
Chic Punta Cana by Royalton ccccc A – 99
Iberostar Bavaro Suites ccccc A 2 2–13 let 80
Iberostar Dominicana ccccc A 2 2–13 let 82
Iberostar Grand Bavaro ccccc A 2 56
Iberostar Hacienda Dominicus ccccc A 2 2–13 let 102

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

ClubHotel RIU Funana ccccc A 1 2–12 let 39
Dunas de Sal cccc S, P, PP 1 2–12 let 43
Hilton Resort Cabo Verde Sal Resort ccccc S, P, PP 2 2–12 let 28
Melia Dunas Beach Resort & Spa ccccc A 2 2–13 let 34
Melia Llana ccccc A – 30
Melia Tortuga ccccc A 2 2–13 let 32
RIU Palace Cabo Verde ccccc A 1 2–12 let 38
Sol Dunas ccccc A 2 2–13 let 36
VOI Vila de Farol cccc A 1 2–12 let 40
Leme Bedje ccc S 1 2–12 let 45
Odjo D´Aqua cccc S, P – 42
Sal Vila Verde cccc S, A 1 2–12 let 44

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě,  
hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené;  vhodné pro novomanžele 

KLUBOVÁ DOVOLENÁ

TYP DOVOLENÉ HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Klubová dovolená Hotel Funtazie klub Sol Dunas ccccc A 2 2–13 let 18
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Dominikánská republika

Kuba

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Allegro Palma Real cccc A 2 2–12 let 168
Barceló Solymar cccc A 1 2–12 let 170
Be Live Turquesa cccc A 1 2–12 let 178
Be Live Varadero cccc A 1 2–12 let 179
Blau Marina Varadero cccc A 1 2–12 let 174
Club Tropical ccd A 1 2–12 let 182
Grand Memories Varadero ccccc A 2 2–12 let 158
Iberostar Bella Vista Varadero ccccc A 2 2–12 let 154
Iberostar Daiquiri cccc A 2 2–12 let na telefonu 193
Iberostar Ensenachos ccccc A 2 2–12 let na telefonu 184
Iberostar Laguna Azul ccccc A 1 2–12 let 152
Iberostar Mojito cccc A 2 2–12 let na telefonu 192
Iberostar Parque Central ccccc S, P 2 2–12 let na telefonu 138
Iberostar Playa Alameda ccccd A 2 2–12 let 164
Iberostar Playa Blanca ccccc A 2 2–12 let na telefonu 198
Iberostar Playa Pilar cccc A 2 2-12 let na telefonu 194
Iberostar Tainos cccc A 2 2–12 let 162
Iberostar Varadero ccccc A 2 2–12 let 148
Melia Las Americas ccccc A 150
Melia Las Dunas ccccc A 2 2–12 let na telefonu 189
Memories Caribe Beach Resort cccc A 2 2–12 let na telefonu 195
Memories Flamenco Beach ccccc A 2 2–12 let na telefonu 191
Memories Paraiso Azul ccccc A 2 2–12 let na telefonu 188
Memories Varadero Beach Resort cccc A 2 2–12 let 166
NH Capri cccc S, P 1 2–12 let na telefonu 139
Occidental Arenas Blancas cccc A 2 2–12 let 172
Ocean Varadero El Patriarca ccccc A 2 2–12 let 156
Ocean Vista Azul ccccc A 2 2–12 let 160
Paradisus Princessa del Mar ccccc A – 144
Paradisus Varadero Spa ccccc A 2 2–12 let 146
Royalton Cayo Santa Maria ccccc A – na telefonu 186
Royalton Hicacos Resort & Spa ccccc A – 142
Sol Cayo Largo cccc A 1 2–12 let na telefonu 197
Sol Palmeras cccc A 2 2–12 let 177
Sol Sirenas Coral cccc A 2 2–12 let 176
Starfish ccc A 1 2–12 let 180
Tryp Habana Libre cccc S, P 2 2–12 let na telefonu 140
Villa Tortuga ccc A 1 2–12 let 181

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, K – unlimited Luxury. 

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Iberostar Punta Cana ccccc A 3 2–13 let 81
Lopesan Costa Bavaro ccccc A 2 2–12 let 72
Luxury Bahia Principe Ambar ccccc A – 74
Luxury Bahia Principe Bouganville ccccc A – 114
Luxury Bahia Principe Esmeralda ccccc A 2 2–12 let 75
Now Larimar & Now Garden Punta Cana ccccc K 2 2–13 let 68
Now Onyx Punta Cana ccccc K 2 2–13 let 96
Occidental Caribe cccc A 2 2–13 let 91
Occidental Punta Cana cccc A 2 2–13 let 90
Paradisus Punta Cana Resort ccccc A 2 2–12 let 66
Paradisus Palma Real Resort ccccc A 2 2–12 let 54
RIU Republica A – 84
Royalton Punta Cana Resort & Casino ccccc A 2 2–13 let 64
Secrets Royal Beach Punta Cana ccccc K – 67
Sunscape Bavaro Beach Punta Cana cccd A 2 2–13 let 92
The Reserve Paradisus Palma Real Resort ccccc A 2 2–12 let 55
Tropical Princess cccc A 2 2–13 let 93
Viva Wyndham Dominicus Beach cccd A 2 2–12 let 112
Viva Wyndham Dominicus Palace cccc A 2 2–12 let 111
Whala!Bávaro ccc A 2 2–12 let 94
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Jamajka

Karibské ostrovy

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Grand Bahia Principe Jamaica ccccc A 2 2–12 let 220
Legends Beach Resort ccc S, A 1 2–12 let 212
Merril’s Beach Resort ccc A 1 2–12 let 211
RIU Club Negril cccc A 2 2–12 let 210
Royal Decameron Caribbean Club ccc A 2 2–12 let 221
Royal Decameron Montego Bay ccc A 2 2–12 let 218
Royalton Negril ccccc A 2 2–12 let 208
Royalton White Sands ccccc A 2 2–12 let 216
Sandals Negril ccccc A – 206
Secrets St. James / Wild Orchid ccccc A – 214

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Sandals Grande Antigua Resort & Spa ccccc A – 224
Occidental Grand Aruba ccccc A 2 2–12 let 225
Papagayo Beach cccc S, P 2 2–12 let 226
Sandals Regency La Toc Golf Resort & Spa ccccc A – 227

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě,  
hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené;  vhodné pro novomanžele 
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Mexiko

Panama

Bahamy

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Allegro Playacar cccc A 1 2–13 258
Barceló Maya Palace Deluxe ccccc A 2 2–13 248
Beachscape Kin Ha Cancun cccc A 2 2–13 242
Blue Bay Esmeralda ccccc A 2 2–13 254
Catalonia Playa Maroma cccc A 2 2–13 255
Catalonia Riviera Maya Resort & Spa ccccc A 2 2–13 256
Catalonia Royal Tulum Beach & Spa Resort ccccc A – 252
Celuisma Dos Playas ccc A 1 2–12 243
Dreams Tulum Resort & Spa ccccc A 2 2–13 262
Grand Bahia Principe Coba ccccc A 2 2–14 268
Grand Bahia Principe Tulum ccccc A 2 2–14 266
Grand Sunset & Riviera Princess All Suites Resort & Spa ccccc A 2 2–12 246
Luxury Bahia Principe Akumal ccccc A 2 2–13 264
Melody Maker Cancun ccccc A 2 2–13 241
RIU Dunamar ccccc A 2 2–13 240
Sandos Cancún Lifestyle Resort ccccc A 1 2–13 237
Sandos Caracol Eco Resort cccc A 3 2–13 245
Sandos Playacar Beach Resort ccccc A 3 2–13 250
Secrets The Vine Riviera Cancún ccccc A – 238
Unico 20 N 87 ccccc A – 260

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Dreams Delight Playa Bonita ccccc A 2 2–12 286
Gamboa Rainforest Resort ccccc S, A 2 2–12 na telefonu 296
Playa Blanca Beach Resort cccc A 2 2–12 292
RIU Playa Blanca ccccc A 2 2–12 288
RIU Plaza Panama ccccc S 2 2–12 na telefonu 282
Las Americas Golden Tower ccccc S 2 2–12 na telefonu 283
Royal Decameron Golf Beach Resort & Villas Panama cccc A 2 2–12 290
Sheraton Bijao Beach Resort cccc A 2 2–12 294
The Westin Playa Bonita Panama ccccc A 2 2–12 284
Yandup Island Lodge ccc PP 1 2–12 na telefonu 295

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Atlantis Royal Towers ccccc S, P 2 2–12 let 302
Breezes Resort & Spa Bahamas ccc A – 310
British Colonial Hilton ccc S, P 2 2–13 let 307
Memories Grand Bahama Beach and Casino Resort cccc A 2 2–12 let 309
RIU Palace Paradise Island cccc A 2 2–12 let 308
Sandals Emerald Bay ccccc A – 306
Sandals Royal Bahamian Spa Resort & Offshore Island ccccc A – 304

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, K – unlimited Luxury. 
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USA

Francouzská Polynésie

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

B Ocean Fort Laurderdale cccc BS 1 2–17 let 328
Days Hotel Thunderbird Beach Resort ccc BS 2 2–12 let 326
Deauville Beach Resort Miami ccc BS, S 2 2–12 let 325
Grand Beach Miami cccc BS, S 2 2–12 let 322
Hilton Fort Lauderdale Beach Resort cccc BS 2 2–18 let 327
Modrian South Beach ccccd BS 1 2–18 let 321
Newport Beachside Hotel & Resort ccc BS 2 2–12 let 324
Sheraton Vistana Resort cccc BS 4 2–18 let 329
Solé on the Ocean cccd BS 4 2–12 let 323

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

ČESKY MLUVÍCÍ 
PRŮVODCE STRANA

Hilton Bora Bora Nui Resort & Spa ccccd S, P, PP 2 2–15 let 341
Le Méridien Bora Bora ccccc S, P, PP 1 2–15 let 340
Le Méridien Tahiti cccc S, P, AI 1 2–15 let 336
Maitai Polynesia ccc S, P, PP 2 2–15 let 342
Manava Suite Resort ccc S, P, PP 1 2–14 let 338
Matira cc S, P, PP 2 2–12 let 342
Moorea Pearl Resort & Spa cccc S, P, PP 2 2–15 let 345
Sofitel Moorea Ia Ora Beach Resort cccc S, P, PP 1 2–12 let 344
Vanira Lodge cc S, P 1 2–9 let 338

h – jednolůžkový pokoj bez příplatku, hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě,  
hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  – pokoje pro tělesně postižené;  vhodné pro novomanžele 
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TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS STRANA

Kombinace New York a Dominkánská republika 11/10 město, zábava a moře čeština 49
Plavba Plavba po Malých Antilách a pobyt v Dominikánské republice 12/10 příroda, pobyt u moře angličtina 50

Dominikánská republika

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS STRANA

Okruh Malý okruh Kubou 13/11 příroda, kultura, pobyt u moře čeština 122
Okruh Velký okruh Kubou 16/14 příroda, kultura, pobyt u moře čeština 124
Kombinace Havana + Varadero 13/11 město, kultura a moře čeština 128
Kombinace Havana + Cayo Santa Maria 13/11 město, kultura a moře čeština 131
Kombinace Havana + Cayo Coco 13/11 město, kultura a moře čeština 130
Kombinace Havana + Cayo Largo 13/11 město, kultura a moře čeština 129
Okruh Havana, Údolí Viňales a pobyt u moře 8/7 město, kultura a moře čeština 123
Okruh Havana, Trinidad a Cayo Santa Maria 13/11 město, kultura a moře čeština 126
Plavba Kuba, Belize, Honduras a Mexiko na MSC Opera 8/7 příroda, kultura, pobyt u moře angličtina 132
Plavba Kuba, Jamajka, Kajmanské ostrovy a Mexiko na MSC Opera 8/7 příroda, kultura, pobyt u moře angličtina 134

Kuba

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS STRANA

Okruh Za mayskými památkami Yucatanem a relax u moře 8/7 příroda, kultura, pobyt u moře čeština 232
Kombinace Havana a pobyt na plážích v Mexiku 11/10 město, kultura, pobyt u moře čeština 231

Mexiko

TYP ZÁJEZDU DESTINACE POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA
PRŮVODCOVSKÝ  
SERVIS STRANA

Kombinace Město Panama a Tichý oceán 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 274
Kombinace Město Panama, Gamboa a pobyt u Tichého oceánu 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 276
Kombinace Město Panama, San Blas a pobyt u Tichého oceánu 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 273
Kombinace Město Panama, plachetnice a pobyt u Tichého oceánu 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 278
Kombinace To nejlepší z Panamy 12/10 město, nákupy, kultura a moře čeština 280

Panama

Přehled okruhů a kombinací

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, K – unlimited Luxury. 
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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.

ORIENTAČNÍ POPIS ZÁKLADNÍCH DRUHŮ UBYTOVÁNÍ
Popis se liší dle specifik 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
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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.fischer.cz/ online/cz/informace/informace/Podminky-pro-cestujici.htm, ve vybraných případech 
vám budou předány v pobočce. 

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu,  potvrzené ze strany CKF. 
CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření písemné 
potvrzení o zájezdu. Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen uhradit cenu zájezdu dle podmínek 
a ve lhůtách stanovených níže. Nákup zájezdů přes internetové stránky CKF probíhá následujícím 
způsobem. Nabídka zájezdů prezentovaná na internetových stránkách CKF představuje sortiment 
zájezdů a zákazník si může vybrat konkrétní zájezd včetně parametrů (jako je termín zájezdu, počet 
cestujících, doprava, strava aj.). Poté, co si takto zákazník specifikuje vybraný zájezd, dává CKF návrh 
na uzavření smlouvy o zájezdu (tzv. nabídka). Smlouva o zájezdu vzniká až následným potvrzením 
nabídky zákazníka ze strany CKF a zaslání potvrzení o zájezdu zákazníkovi (tzv. akceptace). CKF tímto 
vylučuje aplikaci ustanovení  § 1732 odst. 2 občanského zákoníku. 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 uve-
dené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, 
služby delegáta) 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 prováděna 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 destinace 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. 2018
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 9. 2018 
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2018 
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 11. 2018 

Odlet v období 1. 5. 2019–31. 10. 2019
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 11. 2018
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 12. 2018 
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 28. 2. 2019
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 3. 2019

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 zákazník povinen zaplatit konečnou cenu zájezdu při uzavření smlouvy 
o zájezdu. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou splatné 
ihned. V případě sjednání cestovního pojištění Fischer Plus, Fischer Exotika Plus, Fischer Light a Fis-
cher 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 uhra-
zenou okamžikem připsání příslušné částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením 
v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce 
CKF je oprávněn od zákazníka převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník 
vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF 
oprávněna od smlouvy o zájezdu odstoupit. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech uhradit 
odstupné ve stejné výši a za stejných podmínek, jako je 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. Možnost zajištění požadovaného ubytování podléhá 
potvrzení ze strany CKF. CKF je povinna zákazníkovi sdělit, zda došlo k potvrzení požadovaného uby-
tování 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. Bonifikované poukazy, Slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, 
slevami a bonusy (není-li uvedeno jinak). 

5.  NAVÝŠENÍ CENY A CENOVÁ GARANCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE 
FISCHER, A. S.

Ceny zájezdů CKF byly kalkulovány na základě kurzů paliva a měn ze dne 20. 4. 2018. CKF disponuje 
mechanismy, které tlumí dopad výkyvů jednotlivých měn na ceny zájezdů, a je schopna z vlastních 
zdrojů a na základě vysokých akontací v zahraničí absorbovat až 10 % poklesu kurzu české koruny 
oproti stavu k 20. 4. 2018. CKF je oprávněna jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu uvede-
nou v smlouvě o zájezdu, pokud písemné oznámení o zvýšení ceny odešle zákazníkovi nejpozději 
do 21 dní před zahájením zájezdu na emailovou adresu uvedenou v smlouvě o zájezdu, pokud není  
uvedena, tak dopisem 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 průměru o více než 10%, 
pokud k této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu; a pokud zároveň přesně stanoví 
způsob výpočtu zvýšení ceny. 

Způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu:
Ad a) zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot CKF je oprávněn při splnění podmí-
nek dle § 2530 občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) zvýšit cenu leteckého zájezdu, zvýší-li se 
cena dopravy včetně ceny pohonných hmot, takto:1) letecké nebo lodní zájezdy s termínem nástupu 
1. 11. 2018 nebo později. Ceny zájezdu byly kalkulovány při ceně pohonných hmot – ropa typu 
Brent 74 USD/barel (zdroj: www.kurzy.cz). Pokud dojde ke zvýšení ceny pohonné hmoty – ropy nad 
81,4 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 81,4 USD/
barel bude 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 přesáhne 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, bezpečnostních a přístavních poplatků, 
které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, je CKF oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu o částku odpo-
vídající 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 zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena cena služeb, je 
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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 autorizovaného 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 uve-
dené obdobně. CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené záloze, resp. zapla-
cené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy 
„na vyžádání“. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu odstoupení 
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, Fischer Lighta Fischer Medical: V pří-
padě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného 
pojištění. 
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna osoby, která 
má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zaknihovaného přípoje. 
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil plnou cenu 
green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další změny, jako např. změny 
časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč. 
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu ubytování v Praze, Brně 
a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 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 stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních aut, limuzín a mini-
vanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/pro-
nájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu. 
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního poplatku. 
g) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100% ceny. 
h) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu (vč. sportovního vybavení): 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 možnosti uplatnění slev last minute nebo jiných 
slev (nevztahuje se na změnu jména). Za uvedené změny jsou účtovány manipulační poplatky dle tarifů 
jednotlivých 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 prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlouvou 
o zájezdu a že splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné potvrzení ze 
strany hotelu a dopravce. V případě změny všech jmen na jedné ubytovací jednotce je tato změna posuzována 
jako storno a nové přihlášení, t.j. CKF účtuje stornopoplatky dle bodů 6 a 7 těchto podmínek.
b) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí zaplatit zbý-
vající 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 zkrá-
cení 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 účtujeme 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 
knihování a odstoupení od smlouvy (storno) jsou splatné ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů 
objednaných z tohoto katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 8a až 8d. Veškeré požado-
vané změny jsou závislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů. 
e) Změna termínu nebo destinace před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové 
přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek. Změnu je možné provést 
pouze v rámci nabídky Exotická dovolená 2017-2018, ze kterého byl zájezd původně zakoupený.
f) Změna hotelu před odletem je posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje storno-
poplatky 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 dohod-
nutých podmínek, a je-li tak nucena z objektivních důvodů před zahájením čerpání služeb změnit pod-
mínky smlouvy, je povinna takové změny oznámit zákazníkovi bez zbytečného odkladu a navrhnout 
mu změnu smlouvy. Pokud navrhovaná změna smlouvy vede i ke změně ceny služeb, je CKF povinna 
v návrhu změny smlouvy novou cenu uvést. Zákazník má právo se rozhodnout, zda se změnou smlouvy 
bude souhlasit, či zda od smlouvy odstoupí. 
i) Pokud zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy neodstoupí, má 
se za to, že s její změnou souhlasí. Jestliže změna smlouvy vede i ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník 
povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při poru-
šení 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 doru-
čení 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 při-
bližující původně dohodnutým podmínkám (tzn. zejména zabezpečit ubytování v hotelu stejné kategorie, 
zabezpečit zachování rozsahu zaplacené stravovací služby – tj. plné penze či polopenze). K tzv. přek-
nihování může dojít i na část pobytu. U dodatečně vypsaných a zvláštních nabídek „FISCHER HOTEL, 
APARTMÁ“ apod. je garantována pouze kategorie ubytovacího zařízení, název hotelu a jeho polohu se 
zákazník dozví po příletu do cílové oblasti. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit 
jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu, je CKF povinna vrátit 
zákazníkovi rozdíl v ceně. Pokud nelze pokračování zájezdu či čerpání služeb zajistit ani prostřednictvím 
služeb nižší kvality než uvedené v smlouvě o zájezdu nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je 
CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V případě, že součástí zájezdu je 
i doprava, je CKF povinna poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné místo 
návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného náhradního ubytování a stravování. Pokud je 
doprava uskutečněna jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna podle smlouvy, 
je CKF povinna v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně 
a v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků.

c) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
CKF si vyhrazuje právo na upřesnění či změnu letových časů, které nejsou součástí smlouvy o zájezdu, 
jedná se pouze o podrobný upřesňující údaj ve smyslu § 2529 OZ. V nutných případech (zejména 
v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, letecké společnosti, typu letadla, 
trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neodpovídá 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 dotčeného 
leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejména dle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 261/2004. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při 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 
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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 nečer-
pané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou finanční 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 zaháje-
ním 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 objektivních důvodů nemůže 
dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla CKF 
zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, jenž je 
předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude dosa-
ženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. Jestliže CKF 
zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto skutečnost zákazníkovi 
písemně oznámit nejpozději ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže CKF zájezd ze shora 
uvedených důvodů zruší, má zákazník právo požadovat, aby mu 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 
považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již uskutečněné platby, je CKF 
povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. Písemné oznámení o odstoupení 
od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy 
o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení. 

11. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména: 
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, přede-
vším uvést úplné a pravdivé údaje v smlouvě o zájezdu nebo objednávce, vč. jakýchkoliv změn takových 
údajů; uvést kontaktní telefon (případně e-mail či faxové číslo), na němž bude zákazník v případě potřeby 
k zastižení. 
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu 
smlouvy o zájezdu. 
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 zby-
tečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě jednoho měsíce od skončení zájezdu. Zákazník je povinen 
uplatnit reklamaci včas bez zbytečného odkladu u průvodce CKF nebo jiného pověřeného zástupce, 
tak aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě poskytované služby. Uplatnění rekla-
mace 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 zákaz-
ník 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 zákazníka, 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 spotřebitelského 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 Evrop-
ské pojišťovny a.s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer Medical. 
Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fischer.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. Nesjednáním 
pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti s neuzavřením 
tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde CKF není dodavatelem 
kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ nebo rozsah pojištění. 
Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší případnou pojistnou 
událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši uplatňovaných nároků 
z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen 
tuto skutečnost neprodleně 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 mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, 
příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou. 

14. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 
č. 159/1999 Sb. a u pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění 
podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.
cz), informace 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 cestovních podmínkách 
odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy v případě hotelů „na vyžá-
dání“ a CKF si vyhrazuje právo na jejich změnu. CKF si vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, 
termínů a dalších údajů v nabídce. Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené na platně 
uzavřené smlouvě o zájezdu. Tyto Podmínky pro cestující platí společně s Reklamačním řádem CKF. 

Případné nároky na náhradu škody jsou omezeny mezinárodními úmluvami, které jsou součástí práv-
ního 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 doru-
čování 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 2. 7. 2018, tímto dnem pozbývají 
platnosti Podmínky pro cestující v původním znění. 
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K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnic-
kých osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obsta-
raných 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 potvrzené služby. Cestovní 
kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných 
služeb. 

ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo 
z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona č. 89/2012 Sb., 
občansky zákoník. 

ČLÁNEK 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své právo 
z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“). 
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného jeho pod-
pisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby 
v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník 
povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit reklamaci 
neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též „průvodce“ nebo 
„delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě. 
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo pode-
psat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho 
měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká. 

ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu 
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby 
v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména povi-
nen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení reklamačního řádu se v tomto 
případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku. Reklamační řád dále odkazuje 
na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. 
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Ubyto-
vání), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezdu definovaných v sekci III – 
Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit 
mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veškerou součinnost za účelem 
sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci“. Pokud zákazník 
tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do ubytovací jednotky atd.), 
bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”. V případě, že delegát 
není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele (vadných) služeb 
o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla být vada dostatečně určitě 
popsána. V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou fotodokumentaci. Zmíněné potvrzení, 
případně fotodokumentaci je zákazník povinen předat po skončení zájezdu pracovníkovi cestovní 
kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla cestovní kanceláře. 
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je zákaz-
ník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu příslušnou 
vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi. 
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat 
pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení vzniku 
příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci, pokud 
je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen 
požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto potvrzení by měla být 
vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen předat po skončení zájezdu 
pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní 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, odpovídá procentu z ceny 
zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady bude 
v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha umož-
ňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují během 
celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí počtem dní odpovídajících 
trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala. 
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % z ceny 
zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný 
nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „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, letištních tax a dalších poplatků a palivového 
příplatku. Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby (pronájem auta, výlet, ...) 
8. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou. 
9. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář FISCHER, 
a.s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách cestovní kanceláře.

ČLÁNEK 5
1. Zákazník má právo uplatnit svou reklamaci písemnou formou – v tom případě je 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 pro-
tokolu stvrzeného svým podpisem. 
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci reklamovaných slu-
žeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně případných 
důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo účtu, 
na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve cestovní 
kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána. 
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpoz-
ději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak. 

ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u průvodce, může 
průvodce rozhodnout o reklamaci ihned. Jestliže není na základě uplatněné reklamace sjednána 
náprava ihned, pak má zákazník právo uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto 
reklamačního řádu. 

ČLÁNEK 7
Pro vyřizování reklamací týkajících se zahraničních nebo tuzemských dopravních cenin platí příslušné 
tarifní předpisy dopravních organizací. 

ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat infor-
mace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu, 
podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat si 
tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda. 

ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby a, 
je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. 
Není-li to možné, poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“. 

ČLÁNEK 10
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele institut 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních 
spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpo-
platněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode dne, kdy 
zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení 
jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. 
S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít 
platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny 
na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 2. 7. 2018, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační 
řád v původním znění. 

Reklamační řád
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Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Prosíme 
o pozorné pročtení následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti 
vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. stanoví Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře 
FISCHER, a.s. Nedílnou součástí výše uvedených podmínek jsou následující informace, upravující obsah našich 
služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech 
vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu je však také dobrá informovanost 
o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě 
ubytování. Představy a nároky běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění 
specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před rezervací svého 
zájezdu si pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace. 

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které jsou nutné pro cestu 
a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná 
pro vycestování do příslušné destinace. Před vycestováním doporučujeme zákazníkům ověřit si pasové a vízové poža-
davky, dále formality související se vstupem a pobytem v destinaci na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Ces-
tovní 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 neobsahuje 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. 

CESTOVÁNÍ DĚTÍ
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. Některé státy světa 
požadují písemný souhlas rodičů s cestováním dítěte do zahraniční, pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů. Pokud stát, 
o který se jedná, takového potvrzení vyžaduje, je to uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České 
republiky, v kapitole Informace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované konkrétnímu státu. 
Pro ověření či event. doplnění této informace je potřeba kontaktovat přímo velvyslanectví daného státu v České republice. 
I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučuje Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, 
aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla 
doprovázející osoba písemný souhlas rodiče s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je doporučováno dostatečně iden-
tifikovat dítě (jméno a příjmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), stejným způsobem i jeho doprovázející osobu, 
destinaci a přibližný termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá ověřit podpis pod tímto souhlasem u 
notáře nebo na obecním úřadě. U hodně malých dětí lze přiložit i fotokopii rodného listu. Kromě češtiny se písemný sou-
hlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, pro kterou je určený. Vzor takovéhoto souhlasu je zveřejněn 
na následujícím hypertextovém odkaze: https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské pojišťovny, a.s. Fis-
cher 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 pojištění 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 kancelář FISCHER 
není dodavatelem kombinace služeb. Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře. 

Fischer Exotika 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)
Fischer Sport  1 800 Kč/osoba

LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány z terminálu 2. Všechny lety nabízené 
naší cestovní kanceláří jsou provozovány 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 ces-
tovních dokladech. S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) 
nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní doklady. U přepážky 
odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. 
Po 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 
vstupence a informační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů se mohou 
uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posledních letech běžná. 

Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů. Cestovní kancelář FISCHER, a.s., usiluje 
o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše 
pochopení. Na letech společnosti Travel Service, a.s. má každý cestující zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla 
do max. váhy 15 kg, pokud není v cestovních 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 společně na jednoho cestujícího, přičemž musí být dodržen váhový 
limit na jednoho cestujícího. (tj. v případě, že dva zákazníci budou mít jedno zavazadlo do 30 kg, bude jim toto zavazadlo 
odbaveno zdarma) Maximální váha jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě, že celková váha zapsaného 
zavazadla překročí 32 kg, je nutné celkovou váhu zavazadla rozložit do nutného počtu zavazadel o max. možné hmotnosti 
32 kg. Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 8 kg (platí pro lety společnosti Travel Service) a nezapočítává se 
do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 15 kg. Děti do dvou let cestují charterovými lety za manipulační poplatek 
990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani na bezplatnou přepravu zavazadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezi-
národních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat předměty, které lze klasifikovat 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 podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné přepravní podmínky, obdrží zákaz-
ník 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 Evropské 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 cestujícím, 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. Pobytová 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 přepravy nebo z celého zájezdu, pokud svým 
jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat. Vyloučena je přeprava 
osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákazníci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají 
zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., nebo se vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. 
V případě vyloučení z přepravy nebo ze zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář 
FISCHER, a.s., prosí o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních 
cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během letecké přepravy 
zákaz kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 
10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení. 

PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 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. Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 
32 kg. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být 
potvrzena leteckou společností. 

PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken apod.) musí být nahlášena v ces-
tovní 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 pojiš-
tění 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 někte-
rých 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 hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo 
i zcela zasahovat do dne následujícího. 

Důležité informace
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UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá a bungalovy všech tříd. Turistické kategorie, 
stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u příslušných hotelových zařízení jsou 
stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu s právními předpisy příslušného státu a řídí 
se výlučně podle jejich národních 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 klasifikace 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 
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., nemusí být totožná s oficiální klasifikací ubytovacího zařízení na místě. 
Pokud se liší místní hodnocení hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., je uvedena v popisu oficiální třída. 

Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při 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 finančním možnostem. 
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě vysoká cena není vysoká v celosvěto-
vém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému 
ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubytováni v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. 
Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. 
plné penze či polopenze. Nebude-li rozsah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada. 
Klasifikace hotelů do tříd se liší i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše 
zařízeny. 
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy stejné. Ve většině ubytovacích 
zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hotelu a cestovní kancelář na ně nemá 
vliv. Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce hotelu požadovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity jako 
záloha na eventuální hotelovou útratu, popř. 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 příplatkem, jsou většinou velmi malé, často 
bez balkonu a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení dvoulůžkového pokoje jednou 
dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem. 

Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.

Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může být například 
pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení pokoje. Přistýlky neodpovídají 
vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Přidáním přistýlky do pokoje je nutné počítat 
s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normálních 
hotelových postelí většinou přistýlky. 

Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme sdělit příslušná přání již při 
objednávce. Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. Další pomůcky, které jsou pro malé děti 
obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou v hotelech většinou k dispozici. 

Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v některých případech již 
do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je v některých případech možné až po navazujícím úklidu, nejdříve po 14. 
hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se však snaží dát nově přijíždějícím hostům podle možností 
pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě nočních letů a zapla-
cení této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu 
ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo ubytovateli. 
V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, 
v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných místech. Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou 
odpovědnost. 

Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to, že splnění vašich přání záleží 
výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít 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 zařízení 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. odpovídajícím způsobem adaptované. Uby-
tovací kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou 
na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší kategorie. Přeprava hendikepovaných klientů a invalidních 
vozíků musí být nahlášena již při rezervaci zájezdu. V některých případech nelze klienty a vozíky přepra-
vit autobusy určenými pro transfer z/do hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady 
zákazníkem.

Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě technické závady, jako např. u výtahu 
nebo klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože nejsou v rekreačních oblastech vždy 
k dispozici. 

Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, mohou být nutné odpo-
vídající 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 
přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že zejména tyto okolnosti a požívání ledově chladných nápojů 
mohou vést k žaludečním potížím a onemocněním průjmem (cestovní diarrhea). 
Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji, odvodit z uvedených 
změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou zpracovaných potravin nebo nedosta-
tečnými 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 ubytovacím zařízení. Nárok na čerpání první 
a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího zařízení (check-in) a odhlášení se 
z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb s tím, že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou 
stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné 
a nepříliš bohaté. Pamatujte na to při výběru své dovolené. V určitých termínech může v restauracích a barech docházet 
k čekacím dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. 
Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách. 
U restaurací, které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může v závislosti na počasí dojít k ome-
zením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V případě skutečně nízkého počtu klientů vyu-
žívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu (červenec, srpen) může dojít ze strany hotelu ke změně typu 
stravy. V některých hotelech se podává kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu. 
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uvedena forma 
menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika možností. Čerpání první stravovací služby 
závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud je stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů 
ve většině hotelů nutné nosit plastikový náramek. Čerpání 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 programu all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný rozsah zahrnutých 
plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí také podle třídy hotelu. Navíc lze 
i v 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 časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. Informujte se v hotelu o možnosti 
balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. Vnášení potravin a nápojů 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 společenské 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.
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ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty) si uložte 
v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli během svého 
pobytu 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, speciální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, 
šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv odpovědnost. V pří-
padě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění. 

KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána 
centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu 
pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí 
nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. 
V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech 
a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. 
Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.

VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče jen odsolená mořská voda. 
Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem teče občas 
vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností docházet ke krátko-
dobým omezením. V některých 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 používat 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 poskytovaných služeb mentalitě obyvatelstva, a proto 
je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění povinností, ale na druhou stranu často s velmi 
přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, tak i za telefonování 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 místech v jednom zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných ranních hodinách. 

PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a 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, přičemž rodiče odpovídají za své děti. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný 
bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy je bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení 
hotelu. Počet lehátek a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních podmínek. Zejména prosíme, abyste 
zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dispozici všem hostům ve stejné míře. 
V 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 navyk-
lému standardu a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na spor-
tovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení hotelu 
zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí 
i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě klimatických podmínek může rychleji docházet k únavovým 
jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před použitím zkontrolovat. Při poško-
zení 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 tole-
rantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je 
v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou považovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou 
v hotelech respektovány, přestože to některým klientům může připadat nepatřičné. 

HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, aby se zabránilo obtěžování zápachem kvůli 
vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět bezhlučně, avšak je to ve vašem zájmu. 
V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina turistů letadlem, takže na letištích dochází k pravidelným 
letům. Určité omezení letovým hlukem nelze vyloučit. Přibližnou vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si, 
prosím, zjistěte z popisu. Mějte také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné k provozu hotelového zařízení někdy 
mohou vést ke vzniku hluku (dodavatelé, agregáty atd.). 

OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti žluté zimnici při příjezdu ze zemí 
s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika s odborným lékařem. Aktuální 
informace 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 dovolené spokojeni. V destinacích, kde nemá 
cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici na mobilním telefonu průvodce 
z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. Průvodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle 
časových možností, je však vždy k dispozici na mobilním telefonu. 

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných paměti-
hodností 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 neusku-
tečnění 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 fotografie mohou 
ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách 
obsažené v katalogu odpovídají informacím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a.s., si vyhrazuje právo 
na jejich změnu. Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu má pouze informativní charakter. 
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Česká republika
BEROUN 
K Havlíčkova 5, 266 01  Beroun; 
tel.: 311 611 611; beroun@fischer.cz

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

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

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

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

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

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

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

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

CHOMUTOV 
K  Zborovská 1510/1, 430 01 Chomutov;
tel.: 474 624 416, 739 316 940, 607 058 050; 
chomutov@fischer.cz

JIHLAVA 
K Benešova 2, 586 01  Jihlava; 
tel.: 774 629 009, 778 781 596;  
jihlava@fischer.cz

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

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

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

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

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

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

MLADÁ BOLESLAV 
K Krátká 904 (u KAUFLANDU), 293 01  Mladá Boleslav;  
tel.: 326 726 604;  
mlada.boleslav.kaufland@fischer.cz 
K T. G. Masaryka 1084, 293 01  Mladá Boleslav;  
tel.: 326 735 000, 737 258 112;  
mlada.boleslav@fischer.cz

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

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

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

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

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

OSTRAVA 
K Antonína Macka 122, 701 00  Ostrava; 
tel.: 596 100 100; prodej.ostrava@fischer.cz; 
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
K OC Futurum, Novinářská 6a, 702 00  Ostrava;  
tel.: 595 627 218, 731 427 076;  
ostrava.futurum@fischer.cz
K Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,  
702 00  Ostrava;
tel.: 597 499 970;  
ostrava.karolina@fischer.cz

OSTRAVA-TŘEBOVICE 
K OC Galerie Tesco, Sjízdná 5554/2,  
722 00  Ostrava-Třebovice; 
tel.: 596 941 334, 731 427 073;  
ostrava.tesco@fischer.cz

OSTRAVA-ZÁBŘEH 
K Avion Shopping Park, Rudná 3114/114,  
700 30  Ostrava-Zábřeh; 
tel.: 596 729 713, 775 876 266;  
ostrava.avion@fischer.cz

PARDUBICE 
K třída Míru 62, 530 02  Pardubice; 
tel.: 466 611 006, 731 427 084; pardubice@fischer.cz

PELHŘIMOV 
K Růžová 38, 393 01  Pelhřimov
tel.: 775 876 143, 778 781 599; pelhrimov@fischer.cz

PÍSEK 
K Havlíčkovo náměstí 95, 397 01  Písek; 
tel.: 737 587 857, 382 224 120; pisek@fischer.cz

PLZEŇ 
K Americká 46, 301 15  Plzeň; 
tel.: 377 236 538, 777 752 613; plzen@fischer.cz
K OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00,  Plzeň-Černice
tel. : 778 770 58-9, 378 770 058–59;  
plzen.olympia@fischer.cz

PRAHA 1 
K Národní třída 10, 110 00  Praha 1; 
tel.: 255 719 600; narodni@fischer.cz

K  Revoluční 5, 110 00  Praha 1;
tel.: 255 710 078; revolucni@fischer.cz

PRAHA 2 
K Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 10,  
120 00  Praha 2;  
tel.: 222 519 338; karlovo.nam@fischer.cz

PRAHA 4 
K GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 140 62  Praha 4; 
tel.: 234 071 500; prodej.pankrac@fischer.cz;  
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
K Centrum Chodov, Roztylská 2321/19,  
148 00  Praha 4; 
tel.: 255 719 630; chodov@fischer.cz

PRAHA 5 
K Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro),  
158 00  Praha 5 – Stodůlky; 
tel.: 251 512 648, 739 239 171; butovice@fischer.cz

PRAHA 9 
K Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6,  
190 00  Praha 9; 
tel.: 296 202 220; cerny.most@fischer.cz
K BILLA – Prosek, Vysočanská 382/20,  
190 00  Praha 9;
tel.: 283 880 986; prosek@fischer.cz
K Hypermarket Globus Čakovice, Kostelecká 823, 
196 00  Praha 9,  
tel.: 255 711 637; cakovice.globus@fischer.cz

PRAHA 10 
K Europark, Nákupní 389/3 (přízemí),  
102 00  Praha 10 – Štěrboholy; 
tel.: 272 651 892; europark@fischer.cz

PŘÍBRAM 
K Hypermarket ALBERT, Brodská 496/5,  
261 01  Příbram 8; 
tel.: 318 639 037–8, 775 876 065; pribram@fischer.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
K Nám. Míru 1005/100,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 
tel.: 778 781 563, 583 210 167; roznov@fischer.cz

ŠUMPERK 
K Obchodní centrum SAN, Hlavní tř. 20/3061,  
787 01  Šumperk; 
tel.: 583 210 167, 602 533 371; sumperk@fischer.cz

TÁBOR 
K tř. 9. května 1576, 390 02  Tábor; 
tel.: 774 629 010, 775 876 143, 778 781 595;  
tabor@fischer.cz

TEPLICE 
K ul. 28. října 780/10, 415 01  Teplice; 
tel.: 417 535 777; teplice@fischer.cz

TRUTNOV 
K Havlíčkova 9, 541 01  Trutnov; 
tel.: 777 602 004, 499 818 308; trutnov@fischer.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
K Zelný trh 1514, 686 01  Uherské Hradiště; 
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5;  
uherske.hradiste@fischer.cz

ÚSTÍ NAD LABEM 
K Mírové náměstí 3097/37, 400 01  Ústí nad Labem; 
tel.: 475 201 080, 775 876 105; usti@fischer.cz

ZLÍN 
K tř. T. Bati 481, 760 01  Zlín; 
tel.: 577 214 122–3, 608 241 977; zlin@fischer.cz
K Zlín Svit, J. A. Bati (areál Svit, budova č. 32),  
760 01  Zlín
tel.: 573 770 316, 576 770 319,  
778 781 594; zlin.svit@fischer.cz 

ZNOJMO 
K Velká Michalská 1, 669 01  Znojmo; 
tel.: 515 248 810; znojmo@fischer.cz
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 Autorizovaní prodejci
Česká republika  STŘEDOČESKÝ KRAJ K BENEŠOV K Václava Říhová – ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, info@adventureplus.cz, 317 726 677; KLADNO K LCK Plus s.r.o., P. Bezruče 3388, 

lck2@lck.cz, 773 788 699; KOLÍN K Jana Syřínková – ROJATOUR, Rubešova 61/62, info@rojatour.cz, 606 892 095; KUTNÁ HORA K Jaroslava Marešová – Kutnohorská CA, Palackého náměstí 330,  

kca@atlas.cz, 327 512 331; MLADÁ BOLESLAV K František Chmela, Železná 107, chmela.basket@seznam.cz, 326 722 666; NYMBURK K Terezia Farkašová – CA Tereza, Nerudova ul. 697, ad.farkasova@tiscali.cz,  

325 541 011; PRAHA-VÝCHOD K Olga Barešová Pavlisová – CK PAO, Komenského nám. 1267, info@ck-pao.cz, 326 902 848; PRAHA-ZÁPAD K CA AC s.r.o., Lidická 689, info@caac.cz, 233 313 819; 

PŘÍBRAM K Lucie Travel, spol. s r.o., Václavské náměstí 144, info@lucietravel.cz, 318 630 856; RAKOVNÍK K Jana Koutová – CA RASTA, Trojanova 37, rastaca@seznam.cz, 605 423 182; JIHOČESKÝ KRAJ K 

ČESKÉ BUDĚJOVICE K RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, roslo@roslo.cz, 386 355 932; JINDŘICHŮV HRADEC K Dana Hronová, Růžová 40/II, cadana@pel.cz, 602 720 262; PÍSEK K Alena Havlová 

CK SARGAS, Harantova 466/45, info@sargas.cz, 602 472 855; PRACHATICE K OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, prachatice@ca-ocean.cz, 388 318 746; STRAKONICE K Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., 

U Sv.Markéty 58, strakonice@ciao.cz, 383 323 450; TÁBOR K COMETT PLUS, spol. s r.o., tř. 9.května 1989, ck@comettplus.cz, 381 259657; PLZEŇSKÝ KRAJ K DOMAŽLICE K BENE cestovní agentura, 

Msgre. B. Staška 66, ca.bene.domazlice@iol.cz, 379 722 266; KLATOVY K Miloslav Jarošík Bc. – CA JAROŠÍK, Náměstí Míru 64, dovolena@cajarosik.cz, 376 310 279; PLZEŇ-JIH K Ing. Jaroslav Janeček – CA JANEČEK, 

Příchovice 237, ca.janecek@seznam.cz, 377 982 822; PLZEŇ-MĚSTO K Eva K. Houdková – IDEÁLNÍ ZÁJEZDY.CZ, Pražská 6, info@idealnizajezdy.cz, 377 224 953; PLZEŇ-SEVER K Dagmar Sojková – RODATOUR, 

Benešova 745, info@rodatour.cz, 377 932 266; ROKYCANY K Zdeněk Živný – ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, info@skodaaviatour.cz, 371 728 777; TACHOV K Zdeněk Černý – Západočeská CA, K. H. Borovského 520, 

info@zca.cz, 374 725 707; KARLOVARSKÝ KRAJ K CHEB K Alexandra Levorová, Svobody 144/27, cavrbova@centrum.cz, 354 426 107; KARLOVY VARY K Martina Krákorová – CA GUNEŠ, nám. Dr. Milady Horákové 2040, 

vary@gunes.cz, 353 224 788; SOKOLOV K Pavel Klepiš - M SPORT, Nám.Budovatelů 1407, camsport@seznam.cz, 733 537 287; ÚSTECKÝ KRAJ K DĚČÍN K JUDr. Josef Janů – CA JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, 

info@jatour.cz, 412 516 313; CHOMUTOV K Ing. Knopová Martina – K TRAVEL, Palackého 4467, k.travel@seznam.cz, 777 652 542; LITOMĚŘICE K Jiřina Topšová – CA TULIS, Novobranská 17, tulis.topsova@seznam.cz, 

416 733 355; LOUNY K Jan Gabriel – CA Tam i zpět, Vrchlického 781, gabrieljan@seznam.cz, 415 652 086; MOST K Aspen tour, Radniční 1/2, aspentour@seznam.cz, 476 000 027; TEPLICE K ASSIST – your way s.r.o., 

U Nemocnice 3064, info@i-assist.cz, 417 532 669; ÚSTÍ NAD LABEM K Mgr. Helga Hradecká – CK Special, Vaníčková 922/7, lacinova@ckspecial.cz; 475 210 600; LIBERECKÝ KRAJ K 

ČESKÁ LÍPA K Jitka Gottlieberová, náměstí T. G. Masaryka 172/24, gottlieberova@tiscali.cz, 487 823 155; JABLONEC NAD NISOU K Lenka Sedláková – CK HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ, Emilie Floriánové 810/2, 

ckjablonec@seznam.cz, 483 320 976; LIBEREC K CAT TOUR CZ s.r.o., Moskevská 55/26, info@cattour.cz, 485 113 132; SEMILY K Stanislav Kousal – CK ERIKA TOUR, Špidlenova 442, erika@erikatour.cz, 

481 623 637; KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ K HRADEC KRÁLOVÉ K Štěpánka Vítková, Opletalova 328/3, info@castepanka.cz, 604 276 574; JIČÍN K ZÁJEZDY Jičín, s.r.o., Židovská 68, info@zajezdyjicin.cz, 

724 787 978; NÁCHOD K Simona Gajdošová – CA TRAMTÁRIE, Wiesnerova 919, info@dotramtarie.cz, 604 990 101; RYCHNOV NAD KNĚŽNOU K Tomáš Zahálka – CA Eurocentrum, Svatohavelská 66, 

eurocentrum@eurocentrum.cz, 494 532 949; TRUTNOV K PaedDr. Lada Eidner – CK LADA, Bulharská 54, cklada@lada-trutnov.cz, 499 819 018; PARDUBICKÝ KRAJ K CHRUDIM K Agentura Štěpánka s.r.o., 

Břetislavova 61, info@castepanka.com, 469 622 768; PARDUBICE K David Čada – Agentura HaK, Smilova 308, dovolena@volny.cz, 466 610 234; SVITAVY K Alena Francová, Nám.Míru 89, palma@ck-palma.cz, 

461 541 000; ÚSTÍ NAD ORLICÍ K Lydie Sloupenská, Československé armády 1181, rezervace@cavia.cz, 733 781 781; KRAJ VYSOČINA K HAVLÍČKŮV BROD K Jana Fischerová – ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 

adatour@adatour.cz, 569 428 464; JIHLAVA K 3SYSTEMS s.r.o. – AC TOUR, Palackého 1659/51, actour@ji.cz, 567 300 069; PELHŘIMOV K Dana Veselá - CK IKÁRIA, Tylova 242, ikaria@ck-ikaria.cz, 565 326 167; 

TŘEBÍČ K ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, adriatictour@seznam.cz, 568 840 340; ŽĎÁR NAD SÁZAVOU K LOSENKA s.r.o. – TRANZITtour, Havlíčkovo nám. 152/4, info@tranzittour.cz, 566 620 102; 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ K BLANSKO K S - TOUR Blansko, s.r.o., Rožmitálova 2291/14, s-tour@iol.cz, 516 417 035; BRNO-MĚSTO K LAST MINUTE CENTRUM s.r.o., Náměstí Svobody 92/21, ca@lastminutecentrum.eu, 

542 210 040; BRNO-VENKOV K IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 1430/30, ivacar2000@seznam.cz, 546 451 933; BŘECLAV K Renata Strušková – CA JUNIOR, 17. listopadu 1a, ca.junior@email.cz, 777 339 117; 

HODONÍN K Jana Ryšavá – CA REDO, Dolní Valy 521/1, info@redo-ca.cz, 733 106 802; VYŠKOV K Josef Geryk - „SWISS SERVICE“, Masarykovo náměstí 390/42, info@swiss-service.com, 517 333 300; 

ZNOJMO K Jitka Nahodilová – CA JINÁ, Hakenova 690/25, ca.jina@centrum.cz, 515 227 147; OLOMOUCKÝ KRAJ K JESENÍK K MONDI-tour, s.r.o., Palackého 1333/1a, info@monditour.cz, 584 409 423; 

OLOMOUC K CK REKOS s.r.o., Slovenská 539/12, rekos@rekos.cz, 585 228 774; PROSTĚJOV K Ivana Valová, Svatoplukova 2595/19, aquatour@email.cz, 602 515 228; PŘEROV K CK SOUČEK s.r.o., 

Palackého 100/20, objednavky@cestovka.net, 581 110 110; ŠUMPERK K Helena Dokoupilová, DiS. – CA MOJE VOLNO, Palackého 2, info@mojevolno.cz, 777 675 658; MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ K 

BRUNTÁL K ATIS a.s., Fügnerova 108/7, dispecink@atis.cz, 554 787 111; FRÝDEK-MÍSTEK K Renata Sikorová – CA Sluníčko, Nádražní 1100, ca.slunicko@seznam.cz, 558 629 104; 

KARVINÁ K Danka Mertová – CA TOP TOUR, Karola Śliwky 128/14, info@toptour-karvina.cz, 596 315 010; NOVÝ JIČÍN K CESTOVNÍ AGENTURA LANDSON s.r.o., K Nemocnici 210/3, info@nabidkazajezdu.cz, 

556 70 10 30; OPAVA K Václav Holan – SLEZSKÁ CA, Husova 460/1, slezska.ca@volny.cz, 553 623 155 ; OSTRAVA-MĚSTO K AGENTURA Hana s.r.o., Čs.legií 7, info@agenturahana.cz, 596 120  694; 

ZLÍNSKÝ KRAJ K KROMĚŘÍŽ K Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95/1, cktina@cktina.cz, 573 342 244; UHERSKÉ HRADIŠTĚ K Veronika Střelcová – ITS Company, Josefa Stancla 153, info@ckits.cz, 

572 557 797; VSETÍN K VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o., nám. Svobody 1321, vs.travel@seznam.cz, 571 437 721; ZLÍN K Delta Reisen s.r.o., Bartošova 5532, info@deltareisen.cz, 577 700 888; 

Slovensko  BÁNOVCE NAD BEBRAVOU K CA ROYAL, 5. Apríla, celechovska@stonline.sk, +421 38 760 10 20; BANSKÁ BYSTRICA K FAMIKO, Dolná 68, famiko@famiko.sk, +421 48 414 15 00;  

BARDEJOV K OLIVIERI, Kellerova 1, info@olivierisro.sk, +421 90 834 68 58; BREZNO K CA KONO, nám. M. R. Štefánika 48, kono@kono.sk, +421 90 574 68 31; DETVA K CA AQUA, M. R. Štefanika 3186/70,  

info@agenturaaqua.sk, +421 45 545 96 96; DUBNICA NAD VÁHOM K SICA, nám. Matice Slovenskej 1298, info@sicaagentura.sk, +421 91 188 92 77; HUMENNÉ K GAMA Travel, nám. Slobody 28,  

gama.travel@stonline.sk, +421 57 775 07 00; ITT CESTOVNÁ AGNETÚRA, ul. 1. mája 20, ittca@stonline.sk, +421 90 348 17 34; KEŽMAROK K CA CEZ TATRY, Dr. Alexandra 4, ceztatry@ceztatry.sk,  

+421 91 848 50 42; LEVOČA K CA OÁZA, nám. M. Pavla 27, oaza@levonetmail.sk, +421 90 794 05 50; MARTIN K SOLARTOUR, námestie SNP 2, solartour@solartour.sk, +421 43 422 38 39; CA ŠÍP, Divadelná 5, 

sip@cksip.sk, +421 43 423 78 78; MICHALOVCE K AB-CENTRUM, Masarykova 57, abcentrum@abcentrum.sk, +421 90 335 33 65, +421 56 642 09 78; MYJAVA K CA ALA TOUR, M. R. Štefánika 931/52,  

alatour.my@gmail.com, +421 91 584 17 18; NÁMESTOVO K FIFO-NÁMESTOVO, Hviezdoslavovo námestie 220, fifono@orava.sk, +421 43 381 01 34; NOVÁ DUBNICA K ALBA, Mierové námestie 11,  

ckalba@slovanet.sk, +421 42 443 39 12; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K Katka Tours, Hviezdoslavova 20, katkatours@katkatours.sk, +421 32 771 51 22; NOVÉ ZÁMKY K ESSO TOUR, Podzámska 23/A,  

essotour@essotour.sk, +421 90 571 48 92; PEZINOK K VENTA, Holubyho 42, venta@ckventa.com , +421 33 641 39 72; PIEŠŤANY K CLUB TRAVEL, Winterova 5949/636, clubtravel@clubtravel.sk,  

+421 90 321 51 58; POPRAD K CK FAMILY s.r.o, Partizánska 677/17, ckfamily@ckfamily.sk, +421 90 362 16 14, +421 91 584 17 59; POPRAD K SORGER, Partizánska 705/43, sorger@sorger.sk, +421 90 366 40 14; 

POVAŽSKÁ BYSTRICA K E-TOURS, Dom Služieb Stred 39, etours@stonline.sk, +421 42 426 09 90; CK TRAVEL EXOTICA, Stred 48/8, ck.travelexotica@gmail.com, +421 91 776 62 07, +421 91 763 77 60; 

PREŠOV K CA TATRAGRAND, nám. Legionárov 5, tatragrand@tatragrand.sk, +421 51 772 11 33; PRIEVIDZA K CA PANORAMA, Hviezdoslavova 5, ckpanorama@stonline.sk, +421 46 542 78 19; CA BAMBYTOUR,  

nám. Slobody 1, bambytour.ca@mail.t-com.sk, +421 46 542 58 54; ROŽŇAVA K CA REGION TOUR, nám. Baníkov 1, stitnickamaria@stonline.sk, +421 58 732 80 52; RUŽOMBEROK K CA DOLCE VIA, Podhora 37,  

info@dolcevia.sk, +421 44 430 00 24; SENICA K HELLAS TRAVEL, J. Kráľa 739, hellastravel@hellastravel.sk, +421 91 584 17 76; SKALICA K AMA TRAVEL, Námestie slobody 32, amatravel@amatravel.sk, 

+421 34 668 29 64, +421 34 660 03 24; SNINA K CA UNITOUR, Strojárska 102, unitur@stonline.sk, +421 90 563 29 50; SPIŠSKÁ NOVÁ VES K CA OMEGA, Zimná 35, caomega@caomega.sk,  

+421 53 441 45 05; CA GALAXY TOUR, Mlynská 29, galaxy@galaxytour.sk, +421 91 782 25 71; STARÁ ĽUBOVŇA K CORADO, Levočská 3, coradosla@gmail.com, +421 90 579 57 98; ŠAŠTÍN–STRÁŽE K  

P-TOUR PODOLSKÝ, Hviezdoslavova 5, p.tour.podolsky2@gmail.com, +421 34 658 00 04; TOPOĽČANY K DAGITOUR – Dagmar Kozinková, nám. M. R. Štefánika 3512/20, dagitour@dagitour.sk, +421 91 095 53 31, 

+421 90 527 71 86; TREBIŠOV K KAMELOT, s.r.o., M. R. Štefánika 176, kamelot@kamelot.sk, +421 56 672 66 19; TRENČÍN K ARA TOUR s.r.o., Palackého 13, aratour@aratour.sk , +421 90 347 72 91;  

VRANOV NAD TOPĽOU K CORAL CA – Ing. Roško, nám. Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, +421 57 442 61 42; ŽIAR NAD HRONOM K JAMIKA – Ing. Katarína Petránová, nám. Matice slovenskej 6, jamika@jamika.sk, 

+421 90 782 21 94, +421 45 676 61 52

Slovensko
BANSKÁ BYSTRICA 
K Horná 13, 974 01  Banská Bystrica 1;  
tel.: +421 48 470 12 20; bystrica@fischer.sk 

BRATISLAVA 
K Lazaretská 13, 811 08  Bratislava;  
tel.: +421 2 52 731 264; bratislava@fischer.sk

KOŠICE 
K Alžbetina 22, 040 01  Košice;  
tel.: +421 55 622 66 08; kosice@fischer.sk

NITRA 
K Palárikova 8, 949 01  Nitra;  
tel.: +421 37 652 34 14; nitra@fischer.sk

TRNAVA 
K Hlavná 22, 917 01  Trnava;  
tel.: +421 33 593 66 96; trnava@fischer.sk

ŽILINA 
K Makovického 7/A, 010 01  Žilina;  
tel.: +421 41 568 02 05; zilina@fischer.sk

Kompletní seznam autorizovaných prodejců naleznete na www.fischer.cz/kontakty
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Proč je ERV Evropská 
správnou volbou?
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 100 let.  
Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center  
pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Milion klientů  
ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

To nejlepší 

pro klienty 

CK Fischer!

www.ERVpojistovna.cz na českém trhu

worldwide



LYŽOVÁNÍ A HORY

www.fischer.cz
 800 12 10 10

Vítejte ve světě  
skvělých zážitků!

BABY FUNTAZIE KLUB

EXOTICKÁ DOVOLENÁ

FUN & ACTIVE GOLF

FUNTAZIE KLUB

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SKI FUNTAZIE KLUB

EUROVÍKENDY FUNTAZIE TEENZ KLUB

DOVOLENÁ U MOŘE


