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úvodní slovo

Vážení klienti,
připravili jsme pro vás velmi pestrou nabídku zájezdů na pláže Indického
oceánu a do populárních asijských zemí. Ve všech naleznete
nádherné bílé písčité pláže, tyrkysové moře, koktejly neznámých
chutí a hřejivé paprsky nikdy nezapadajícího slunce.

REZERVUJTE NA FIRST MINUTE

Ostrovy v Indickém oceánu se řadí mezi nejkrásnější místa
naší planety. Vydejte se objevit Mauricius, Maledivy, Zanzibar
nebo Seychely, které jsou opravdovým synonymem romantiky.
V Indonésii vám bude nově k dispozici česky hovořící delegát, který
vám zprostředkuje jedinečný zážitek z této úchvatné země.
Na Zanzibaru se můžete těšit na nový 5* hotel Zuri Zanzibar,
který je nejluxusnějším resortem na celém ostrově. Tu správnou
exotickou atmosféru zažijete i při kombinovaném pobytu

ZA NEJLEPŠÍ
CENU!

v Indii v oblasti zlatého trojúhelníku, který zakončíte koupáním
na jedinečných plážích ve vyhlášené oblasti Goa.
Na africkém kontinentu si nenechte ujít dovolenou v Keni, kde
můžete navštívit safari v národním parku Masai Mara. Na Diani
Beach, Watamu a Malindi si můžete vybrat z rozšířené nabídky all

Vyberte si z naší široké nabídky nejoblíbenějších exotických
destinací do 31. 8. 2019 a využijte všech výhod First Minute.

inclusive hotelů. Pobyt lze spojit s výletem za gorilami do Ugandy.
1. VYUŽIJTE ATRAKTIVNÍ CENY
V rámci First Minute vám naše cestovní kancelář nabízí nejširší výběr

Užijte si pohodlí a nechte se hýčkat v 4c hotelu s all inclusive už za 30 990 Kč na osobu.

z nejžádanějších nabídek ubytování a termínů za ty nejlepší ceny.
Navíc máte díky tomuto včasnému nákupu bezplatné parkování

2. UBYTOVÁNÍ PRO DĚTI ZDARMA

nebo volný vstup do salonku na letišti v Praze. Na všechny zájezdy

Dopřejte dětem zážitek na celý život. Za ubytování až pro 2 děti do 14 let nezaplatíte ani korunu.*

můžete uplatnit možnost minimální zálohy 1 490 Kč. Až dvě děti

* Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně 2 dospělých osob.

do 14 let mají ubytování zcela zdarma a k zájezdům nad 50 000 Kč
získáte jako bonus pojištění Fischer Exotica Plus zdarma.

3. LETIŠTNÍ SALONEK NEBO PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ ZDARMA
Zpříjemněte si čekání na pražském letišti v salonku s občerstvením, WiFi a TV nebo si dojeďte na letiště

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

v Praze vlastním autem. Váš vůz bude po celou dobu dovolené v dobrých rukou.

naleznete mimo jiné lety nejprestižnějších světových společností.

Kapacita letištního salonku i množství parkovacích míst zdarma jsou omezeny a nabídka platí

Kvalitní služby můžete vyzkoušet nejen v oblacích, ale také před

pouze do vyčerpání kapacity.

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

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

na bezplatnou infolinku 800 12 10 10 nebo navštívit internetové stránky
www.ﬁscher.cz, kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.

5. POJIŠTĚNÍ ZDARMA
K zájezdům v ceně nad 50 000 Kč na osobu získáte navíc rozsáhlé cestovní pojištění

Vítejte ve světě vašich exotických zážitků!

Fischer Exotica Plus ZDARMA.
NABÍDKA PLATÍ PŘI UZAVŘENÍ SMLOUVY O ZÁ JEZDU DO 31. 8. 2019.
Podmínky a výše slev závisí vždy na konkrétní destinaci, hotelu, termínu a délce pobytu.
Veškeré výhody 1. momentu budou zákazníkovi přiznány při uzavírání smlouvy o zájezdu.
Nárokovat slevy zpětně nelze.

Jolana Zavadilová
ředitelka sekce exotických zájezdů
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Pro více informací navštivte kteroukoli naši pobočku, volejte infolinku 800 12 10 10 nebo jděte na www.ﬁscher.cz.
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PROČ NA DOVOLENOU
S CK FISCHER?

1. ŠIROKÉ PORTFOLIO ZÁ JEZDŮ

3. MÁME ZKUŠENÉ A KVALITNÍ DELEGÁTY

5. O SVÉ PENÍZE NIKDY NEPŘIJDETE

Naši delegáti se v destinaci postarají o váš komfort

Cestovní kancelář FISCHER je pojištěna proti úpadku.

Cestovní kancelář FISCHER je součástí FISCHER Group, největší

a pohodlí. Po celou dobu pobytu jsou vždy připraveni

To pro vás znamená jistotu, že nikdy nepřijdete o své peníze

cestovní skupiny v České republice. Máme dlouholetou tradici

vám s čímkoliv pomoci, poradit či doporučit, kam se

a že se vždy dostanete zpět domů. Máme pojistku proti

a nabízíme široké portfolio zájezdů – letní i zimní dovolené

podívat, co nakoupit nebo čeho se vyvarovat. Zkrátka

úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s. Ta vám garantuje

u moře, klubové dovolené s dětským klubem Funtazie nebo

udělají maximum pro vaši bezproblémovou dovolenou.

zajištění cesty z místa pobytu v zahraničí (pokud byla součástí

– NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ SKUPINA V ČR

vámi zakoupeného zájezdu) nebo ﬁnanční kompenzaci,

Fun & Active, exotické a poznávací zájezdy, eurovíkendy, plavby
4. GARANTUJEME VÁM NEJVYŠŠÍ KVALITU

Na míru pro vás zajistíme také zahraniční teambuildingové akce,

Spolupracujeme s více než 600 prověřenými hotely, které

svatbu a líbánky i jakoukoliv jinou dovolenou přesně podle

pravidelně navštěvujeme a kontrolujeme kvalitu jejich služeb,

vašeho přání. Máme také nejširší nabídku doplňkových služeb

abyste dostali vždy tu nejlepší nabídku zájezdu. V případě

od pojištění, parkování na letišti, možnosti rezervace míst v letadle

jakýchkoliv problémů přichází na řadu systém kompenzací, tzv.

Máme širokou síť poboček po celé České republice

až po zajištění speciálního vybavení na pokoj pro vaše nejmenší.

ITQ Standard – mezinárodní standard kvality cestovních služeb.

a na Slovensku. Svoji dovolenou si můžete vybrat, kdekoliv

V rámci reklamace vám může být vráceno až 100 % ceny zájezdu.

a kdykoliv se vám to hodí. Jsme vám k dispozici také

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

2. VŽDY AKTUÁLNÍ NABÍDKA

na bezplatné nonstop telefonní lince 800 12 10 10 a nově

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

také na chatu přímo na našich stránkách www.ﬁscher.cz.

nebo čekáte na skvělý tip last minute, vždy u nás najdete
rozmanitou, neustále aktualizovanou nabídku zájezdů.
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pakliže se zájezd uskuteční pouze částečně nebo vůbec.

i tematické zájezdy, jako jsou například dovolené s golfem.

hodnocení
hotelů
– názory
cestovatelů

qr kód – aktuální ceny
snadno a rychle
CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ CENY
A VOLNÉ TERMÍNY?
Všechny informace získáte rychle a pohodlně

VÁHÁTE, KTERÝ HOTEL VYBRAT?

pomocí svého mobilního telefonu. Každý hotel

Porovnejte hodnocení od cestovatelů a turistů z celého světa.

a nabídka mají svůj vlastní QR kód, který naleznete vždy
vpravo dole u daného hotelu či nabídky zájezdu.

HODNOCENÍ PORTÁLU TRIPADVISOR
TripAdvisor je největší cestovní portál na světě, kde najdete

CO POTŘEBUJETE K PŘEČTENÍ QR KÓDU?

recenze, hodnocení a fotograﬁe bezmála 1 milionu hotelů z celého

Mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečkou

světa. Využijte zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

QR kódů a připojení k internetu. Čtečka QR kódů je
aplikace, kterou nainstalujete pomocí služby pro stahování
aplikací příslušející vašemu chytrému telefonu.
JAK NAČÍST QR KÓD?

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

Stačí spustit aplikaci a načíst kód umístěný na okraji

4,5
TripAdvisor 4 450 hodnotících

stránky. Aplikace vás pak sama přesměruje
na internetovou stránku, kde naleznete potřebné
informace včetně aktuálních cen a volných termínů.
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FISCHER
SLUŽBY
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.

REZERVACE SEDADEL
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

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ

LETIŠTNÍ SALONKY

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

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

• Komplexní cestovní pojištění

• Denní tisk

• Pojištění léčebných výloh

• WiFi

• Pojištění storna a letenek

• Dětský koutek (Praha)

• Celoroční pojištění pro opakované cesty

• Individuální odbavení a bezpečnostní kontrola (Praha)

Cena od 300 Kč / osoba / pobyt
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Cena od 420 Kč / osoba

NADVÁHA ZAVAZADEL

PRONÁJEM AUT

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

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

Nechte starosti se zavazadly na nás!

• Prověřené a spolehlivé autopůjčovny

Cena od 680 Kč / 1 směr

Cena u prodejce / na webových stránkách

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

CATERING

Využijte cenově výhodné a pohodlné parkování
na/u letiště v Praze, Brně, Ostravě a Bratislavě.

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

• 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.

• Kompletní menu

• V Brně a Ostravě parkovací plochy v pohodlné vzdálenosti od odbavovací haly

• Teplá a studená jídla

• V Bratislavě parking v blízkosti letiště s bezplatným transferem na letiště a zpět.

• Dětská menu
• Nápoje

Cena od 580 Kč / 8 dní
Cena od 150 Kč / 1 let
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Cestovní pojištění
v nabídce naší kanceláře
Limity pojistného plnění v Kč
Léčebné a související výlohy

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

Asistenční služby

Aktivní asistence

Osobní věci

FISCHER
Exotica Plus

FISCHER
Sport

Svět

Svět

Svět

5 400 000
24 000
120 000
neomezeně

Převoz, přeložení a repatriace

1 000 000

Převoz tělesných ostatků

1 000 000

Opatrovník
Úraz

BASIC

150 000

Trvalé následky úrazu

300 000

Úmrtí následkem úrazu

200 000

Škoda na osobních věcech
Zpoždění zavazadel
Poskytnutí zálohy na pojistné plnění

Odpovědnost za škodu

Odjezd
Zrušení cesty
Nevyužitá dovolená

80 000

80 000

1)

10 000

2)

10 000

2)

100 €

100 €

Škoda na zdraví

6 000 000

6 000 000

Škoda na majetku

4 000 000

4 000 000

Právní zastoupení

200 000

200 000

Zmeškání

5 000

Zpoždění

5 000

3)

5 000

3)

Stornopoplatky

100 000

4)

100 000

4)

Přerušení cesty

50 000
15 000

Cesty autem

Spoluúčast při nehodě pronajatého vozidla

15 000

Rizikové sporty

Provozování rizikových sportů

Dítě do 15 let

5 000

50 000
5)

15 000

5)

ano

Škoda na sportovním vybavení

Osoba

200 000
1)

Nevyužitá dovolená

Zvýhodněná cena

300 000

10 000
BASIC
* zdarma k balíčku

FISCHER
Exotica Plus

6)

FISCHER
Sport

990 Kč

1 800 Kč

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

* Pokud si sjednáte pojištění FISCHER Exotica Plus a FISCHER Sport, CK Fischer Vám
poskytne pojištění BASIC zdarma.
Tato inzerce má pouze informativní charakter. Přesné znění pojistných podmínek obdržíte při sjednání pojištění.

www.ERVpojistovna.cz
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Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty CK Fischer

1

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.

4

2

Široký rozsah pojistné
ochrany

3

Naše cestovní pojištění má mnoho nadstandardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, vysoké limity léčebných výloh v zahraničí
(5,4 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na
zdraví (až 6 mil. Kč), pojištění osobních věcí
nebo pojištění nevyužité dovolené.

Delegáti CK Fischer díky dlouholeté spolupráci
a pravidelnému školení velmi dobře znají podmínky 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.

Helsinki
Moscow

Prague

5

New York

Vlastní celosvětová síť
pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických
destinacích na všech kontinentech síť
Euro-Center, která jsou připravena pomoci přímo v místě problému. Díky této síti
pravidelně prověřujeme kvalitu lékařských
zařízení a úroveň poskytované péče.

6

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.
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Pojištění, které delegáti
CK Fischer dobře znají

Téměř 100 %
spokojených klientů

99,4 % našich klientů je spokojeno se službami, které jim poskytujeme před cestou, během
ní i po návratu. Mezi všemi pojišťovnami máme
nejvíce klientů, kteří jsou ochotni nás doporučovat svým příbuzným a známým.

Madrid
Palma de
Mallorca

Sao Paulo

7

Istanbul
Larnaca

Bangkok

Cape Town

Nejlepší pojišťovna
v oboru

Již jedenáctkrát jsme byli členy Asociace českých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťovnou roku v kategorii „Specializované pojištění.“
Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutěži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlepším cestovním pojištěním v ČR.

Beijing

Sydney

8

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.
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Srozumitelné
pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné
a všechny případné výluky jsou barevně
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi
nic neskrýváme.

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.

AUSTRIAN AIRLINES
DESTINACE Thajsko – Bangkok, Phuket, Koh Samui, Krabi
TYP LETADLA Embraer 195 nebo De Havilland DHC–8 400 na letech z Prahy do Vídně
Boeing 777–200/200ER na letech z Vídně do Bangkoku
TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Vídně do Bangkoku, lety z Prahy
s přestupem ve Vídni (Bangkok), ostatní destinace s přestupem ve Vídni a Bangkoku
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu
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EMIRATES

TURKISH AIRLINES

DESTINACE Maledivy, Mauricius, Seychely, Srí Lanka,

DESTINACE Tanzanie – Zanzibar, Maledivy, Mauricius, Seychely

Indonésie – Bali (Denpasar), Thajsko – Bangkok

TYP LETADLA Airbus 321 nebo Boeing 737–900 na letech z Prahy do Istanbulu

TYP LETADLA Airbus 380–800, Boeing 777–300ER

Airbus 321 nebo Airbus 330–300 na letech z Vídně do Istanbulu

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Prahy s přestupem v Dubaji

Boeing 739–900 na letech z Istanbulu na Zanzibar

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

Airbus 330–300 na letech z Istanbulu na Mauricius, Maledivy a Seychely
TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Prahy nebo Vídně s přestupem v Istanbulu
OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

QATAR AIRWAYS

FLYDUBAI

DESTINACE Keňa – Mombasa, Thajsko – Phuket, Indie – Goa, Dillí, Indonésie – Bali (Denpasar)

DESTINACE Tanzánie – Zanzibar

TYP LETADLA Airbus 320–100/200 nebo Boeing 787–8 (Dreamliner) na letech z Prahy do Doha

TYP LETADLA Boeing 737 – 800

Airbus 320–100/200 na letech z Doha do Mombasy

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Bratislavy s přestupem v Dubaji

Boeing 787–8 (Dreamliner) nebo Boeing 777–300ER na letech z Doha na Phuket

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ Není v ceně zájezdu (teplé jídlo lze vyžádat

Boeing 787–8 (Dreamliner) nebo Airbus 321 na letech z Doha do Goy a Dillí

a zakoupit prostřednictvím cestovní kanceláře s dostatečným předstihem před odletem,

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Lety z Prahy s přestupem v Doha

možnost zakoupení nápojů a lehkého studeného snacku přímo na palubě letadla)

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu
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Přehled hotelů – Vyberte si ten svůj
Preferujete komfortní hotely vyšších kategorií s vynikajícím servisem a programem all inclusive? Jedete
s rodinou či sami? Hledáte hotel s pokoji upravenými pro handicapované klienty? Zajímáte se o výhodnou
nabídku promo pokojů? Níže naleznete přehledný seznam hotelů s podrobnými údaji, ze kterého si
vyberte ten pravý podle svých požadavků.

MAURICIUS
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

Ambre cccc

A

–

Andrea Lodge ccc

S, P

1

2–12 let
2–12 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

VĚK
DÍTĚTE

√

Aparthotel Be Cosy ccc

BS, S, P

1

Bubble Lodge cccc

S, P

–

C Palmar Mauritius cccc

A

1

2–13 let

Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa cccc

P, A

1

2–18 let

Coin de Mire Attitude cccd

P, A

2

2–13 let

Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa cccccd

S, P, EP

2

Émeraude Beach Attitude ccc

A

–

Heritage Awali ccccc

A

Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ccccc

S, P, G

La Pirogue Resort & Spa ccccd
Lagoon Attitude cccc

√
√

√
√

2–18 let

√

√

2

2–12 let

2

2–12 let

P, A

2

2–18 let

√
√
√

P, A

–

Lakaz Chamarel cccc

P

1

√
√
√
√
√

Le Palmiste Resort & Spa ccc

P, A

1

2–12 let

Long Beach ccccc

P, A

2

2–18 let

Lux* Belle Mare ccccc

S, P, A

2

2–18 let

Lux* Grand Gaube ccccc

S, P, A

1

2–18 let

Lux* Le Morne ccccc

S, P, A

1

2–18 let

√
√
√
√

Maritim Crystals Beach Resort & Spa cccc

P, A

2

2–18 let

Maritim Resort & Spa ccccc

P, A

2

2–18 let

Mauricia Beachcomber Resort & Spa cccc

P, A

1

2–18 let

Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa cccccd

S, P, EP

2

2–18 let

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√
√
√

2–13 let

Preskil Island Resort cccc

P, A

1

2–18 let

Radisson Blu Azuri Resort & Spa ccccd

P, A

1

2–12 let

Radisson Blu Poste Lafaytte Resort & Spa ccccd

P, A

–

Ravenala Attitude cccc

P, A

3

Récif Attitude cccd

P, A

–

2–13 let

RIU Creole cccc

A

2

RIU Le Morne cccc

A

–

Seapoint Boutique cccc

P

–

Seasense Boutique cccc

P

–

Shandrani Beachcomber Resort & Spa ccccc

S, P, A

2

2–18 let

Silver Beach ccc

A

1

2–12 let

Solana Beach cccc

P, A

–

Sugar Beach ccccc

P, A

2

2–18 let

Tamassa cccc

A

1

2–18 let

Tropical Attitude cccd

A

–

Veranda Pointe Aux Biches cccc

P, A

3

2–18 let

Victoria Beachcomber Resort & Spa ccccd

P, A

2

2–18 let

Zilwa Attitude cccc

P, A

2

2–13 let

√
√

√

2–18 let

√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

– pokoje pro tělesně postižené;
– sleva pro novomanžele, 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, P+ – polopenze plus, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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49
67
67
67
66
50
62
30
60
41
40
43
47
67
65
39
32
36
34
66
66
51
28
66
57
56
48
61
59
58
55
54
38
64
53
42
45
63
52
44
46

SEYCHELY
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Avani Seychelles Barbarons Resort cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Banyan Tree Seychelles ccccc

S, P, PP

1

2–13 let

Berjaya Beau Vallon Bay cccd

S, P, PP

1

2–12 let

Bird Island Lodge ccd

PP

2

2–12 let

Carana Beach cccc

S, P

1

2–12 let

Cerf Island Resort cccc

S, P, AI

–

Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc

S, P

2

2–14 let

Constance Ephelia Resort ccccd

P, PP

1

2–13 let

Constance Lémuria Resort ccccc

S, P

1

2–13 let

Coral Strand Smart Choice cccd

S, P, PP

2

2–12 let

Denis Island ccccc

PP

2

2–18 let

Dhevatara Beach cccc

S, P, PP

–

Eden Bleu ccccd

S, P, PP

2

2–13 let

Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc

S, P, PP

1

2–13 let

Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa ccccc

S, P, PP

1

2–13 let

Chateau St. Cloud ccc

S, P

1

2–13 let

Indian Ocean Lodge cccd

S, P

2

2–12 let

Kempinski Seychelles Resort ccccd

S, P

2

2–13let

La Digue Island Lodge cccc

P, PP

2

2–12 let

Le Domaine de L'Orangeraie ccccd

S, P

1

2–12 let

Le Domaine de la Réserve cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Le Méridien Fisherman’s Cove ccccc

S, P, PP

2

2–12 let

Patatran Village ccc

S, P, PP

1

2–12 let

Raﬄes Praslin ccccc

S, P, PP

1

2–13 let

Savoy Seychelles Resort & Spa ccccd

S, P, PP

1

2–12 let

The H Resort Beau Vallon Beach ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

92
86
94
81
93
80
101
91
98
95
79
104
88
78
84
110
105
89
109
108
102
85
111
100
90
87

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

RODRIGUES
MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Cocotiers Beach Resort ccc

P

1

2–12 let

Cotton Bay Resort & Spa cccd

P, PP, AI

2

2–12 let

Mourouk Ebony ccc

P, PP

2

2–11 let

Tekoma Boutik cccc

P

1

2–11 let

HOTEL

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

√
√
√
√

129
128
129
128

ZANZIBAR
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

VĚK
DÍTĚTE

Double Tree By Hilton Resort cccc

A

1

2–13 let

Dream of Zanzibar ccccc

A

2

2–14 let

Karafuu Beach Resort ccccc

P, A

2

2–13 let

My Blue cccc

PP

2

2–12 let

Neptune Pwani Beach Resort & Spa ccccd

A

2

2–13 let

Reef & Beach Resort ccc

S, A

1

2–12 let

Royal Zanzibar ccccd

A

1

2–12 let

Tulia Zanzibar ccccc

A

2

2–16 let

VOI Kiwengwa Resort cccc

A

2

2–12 let

Zuri Zanzibar ccccc

P, A

1

2-12 let

√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

146
152
156
147
151
158
144
150
153
142

– pokoje pro tělesně postižené;
sleva pro novomanžele, 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, P+ – polopenze plus, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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KEŇA
ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Diamonds Dream of Africa ccccc

A

1

2–12 let

na telefonu

Diani Sea Lodge ccc

A

2

2–12 let

Diani Sea Resort cccc

A

2

2–12 let

√
√

Jacaranda Beach Resort cccc

A

2

2–12 let

na telefonu

Jumbo Watamu Resort cccc

A

2

2–16 let

na telefonu

Neptune Beach Resort cccc

A

1

2–12 let

Neptune Palm Boutique Resort Spa ccccc

A

1

2–12 let

Neptune Paradise Beach Resort cccc

A

1

2–12 let

Neptune Village Beach Resort cccc

A

1

2–12 let

Papillon Lagoon Reef ccc

A

2

2–12 let

√
√
√
√
√

Sandies Tropical Village cccc

A

2

2–12 let

na telefonu

The Sands at Chale Island cccc

P, PP, A

1

2–12 let

√

Turtle Bay

A

2

2–12 let

na telefonu

186
181
180
188
189
179
176
177
178
182
187
174
190

MALEDIVY
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Adaaran Select Hudhuran Fushi cccc

A

1

2–12 let

Adaaran Select Meedhupparu cccd

A

1

2–12 let

Atmosphere Kanifushi Maldives ccccc

A

2

2–12 let

Constance Moofushi Resort ccccc

A

1

2–12 let

Dhigali ccccc

S, P, A

1

2–12 let

Fun Island ccc

PP

1

2–12 let

Fushifaru Maldives ccccc

S, P, A

1

2–12 let

Holiday Island cccc

P, PP, A

1

2–12 let

Inahura Maldives Resort cccd

PP, A

1

2-12 let

JA Manafaru ccccc

S, P, A

2

2–12 let

Komandoo Island Resort cccc

PP, A

–

Kuredu Island Resort cccc

PP, A

2

2–15 let

Lily Beach ccccc

A

1

2–12 let

LUXa South Ari Atoll ccccc

S, P, A

1

2–18 let

Meeru Island Resort cccc

PP, A

2

2–15 let

Mövenpick Resort Kuredhivaru ccccc

S, P, A

1

2–12 let

OBLU Select at Sangeli ccccd

A

1

2–12 let

Ohluveli Beach & Spa cccc

A

1

2–12 let

OZEN by Atmosphere at Madhoo ccccc

A

1

2–12 let

Paradise Island Resort & Spa cccc

P, PP, A

1

2–12 let

Royal Island Resort & Spa ccccd

P, PP, A

1

2–12 let

Sun Island Resort & Spa cccc

P, PP, A

1

2–12 let

Velassaru ccccc

S, P, PP, A

1

2–12 let

Veligandu Island Resort & Spa ccccd

PP, A

1

2–12 let

Vilamendhoo Island Resort cccc

PP, A

2

2–15 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

– pokoje pro tělesně postižené;
– sleva pro novomanžele, 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, P+ – polopenze plus, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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228
229
206
209
214
231
212
226
230
202
217
219
208
204
221
213
216
227
211
223
222
224
210
215
218

SRÍ LANKA
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Anantara Peace Heaven Tangalle Resort ccccc

S, P

1

2–12 let

Centara Ceysands Resort & Spa cccc

S, P, A

1

2–12 let

Cinnamon Bey ccccd

S, P, A

1

2–12 let

Hikka Tranz by Cinnamon cccc

S, P, A

1

2–12 let

Koggala Beach ccc

S, P, A

1

2–12 let

Long Beach Resort & Spa ccc

S, P, A

1

2–12 let

Mermaid Hotel & Club ccc

S, P, A

1

2–12 let

Pandanus Resort cccc

S, P, A

1

2–12 let

RIU Srí Lanka ccccc

A

1

2–12 let

Royal Palms Beach cccc

S, P, A

1

2–12 let

Tangerine Beach Hotel ccc

S, P, A

1

2–12 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

242
245
244
247
251
251
250
246
243
248
249

INDIE
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Aldeia Santa Rita ccc

A

1

2–12 let

Alila Diwa Goa ccccc

S, P, PP, A

2

2–12 let

Baywatch Resort cccd

S, P, PP

2

2–12 let

Santiago Beach Resort ccc

A

1

2–12 let

The Acacia Hotel and Spa cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Whispering Palms Beach Resort cccc

A

1

2–12 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

√
√
√
√
√
√

267
262
263
266
264
265

THAJSKO
MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Green Park Resort ccc

S, P

1

2–12 let

Ibis Pattaya ccc

S, P

1

2–12 let

Jomtien Palm Beach cccc

S, P

1

2–12 let

Ravindra Beach Resort & Spa cccc

S, P

1

2–12 let

Royal Cliﬀ Beach ccccd

S, P

1

2–12 let

Royal Cliﬀ Beach Terrace ccccc

S, P

1

2–12 let

Sea Sand Sun Resort & Villas ccccd

S, P

1

2–12 let

Susnshine Resort & Residence ccc

S, P

1

2–12 let

Thai Garden Resort cccc

S, P

1

Holiday Inn Pattaya ccc

S,P

–

Aiyapura cccc

S, P

Centara Koh Chang Tropicana Resort cccc

S, P

HOTEL

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

Pattaya

2–12 let

√
√
√
√
√
√
√
√
√

284
285
283
282
285
285
280
285
285
285

1

2–12 let

na telefonu

1

2–12 let

na telefonu

√

Koh Chang

Emerald Cove cccc

S, P

1

2–12 let

na telefonu

Kacha Resort & Spa Koh Chang ccc

S, P

1

2–12 let

na telefonu

288
287
286
289

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

300
299
301
301
301
301
293
294
298
295
292
296
297

Samui
Coral Cliﬀ Beach Resort ccc

S, P

1

2–12 let

Chaweng Cove Beach Resort ccc

S, P

1

2–12 let

Chaweng Regent Beach Resort cccc

S, P

1

2–12 let

Ibis Samui Bophut ccc

S, P

2

2–12 let

Melati Beach Resort & Spa ccccc

S, P

2

2–12 let

Peace Resort cccc

S,P

1

2–12 let

Renaissance Koh Samui Resort & Spa ccccc

S, P

1

2–12 let

Samui Buri Beach Resort ccccd

S, P

2

2–12 let

Samui Palm Beach Resort cccc

S, P

1

2–12 let

Samui Resotel Beach Resort cccc

S, P

1

2–12 let

Santiburi Koh Samui ccccc

S, P

2

2–15 let

Saree Samui cccc

S, P

1

2–12 let

The Fair House Beach Resort & Hotel cccd

S, P

1

2–12 let

– pokoje pro tělesně postižené;
sleva pro novomanžele, 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, P+ – polopenze plus, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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THAJSKO
MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Apsara Beachfront Resort and Villa cccc

S, P

1

2–12 let

Kantary Beach Hotel Villas & Suites cccc

S, P

2

2–12 let

Khaolak Laguna Resort cccc

S, P, A

1

2–12 let

Sensimar Khaolak Beachfront Resort cccc

S, P

1

All Season Naiharn Phuket ccc

S, P

1

2–12 let

Best Western Premier Bangtao Beach Resort & Spa cccc

S, P

1

2–12 let

Ibis Kata ccc

S, P

1

2–12 let

Kamala Beach Resort cccc

S,P

–

Sunwing Resort Kamala Beach cccc

S, P

1

2–17 let

Holiday Inn Express Krabi Ao Nang Beach ccc

S

2

2–12 let

Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach cccc

S, P

2

2–12 let

HOTEL

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

Khaolak

na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu

314
314
305
304

na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu

309
308
315
306
307

na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu

315
315
311
314
310

na telefonu
na telefonu

312
315

na telefonu
na telefonu

313
314

Phuket

Krabi

Krabi Cha-Da Resort ccc

S, P

1

2–12 let

Krabi Resort ccc

S, P

1

2–12 let

Krabi Thai Villahe Resort cccc

S, P

1

2–12 let

Lanta Cha-Da Beach Resort & Spa cccc

S, P

1

2–12 let

Royal Lanta Resort & Spa ccc

S, P

1

2–12 let

Holiday Inn Resort cccc

S, P

1

2–12 let

Phi Phi Island Village Beach Resort cccc

S, P

1

2–12 let

Koh Lanta

Phi Phi

VIETNAM
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Blue Ocean cccc

S

1

2–12 let

Boutique Hoi An Resort cccc

S

1

2–12 let

Furama Resort Danang ccccc

S, P

1

2–12 let

Little Beach Hoi An ccc

S

1

2–12 let

Palm Garden Resort cccc

S

1

2–12 let

Pandanus Resort cccc

A

1

2–12 let

Phu Hai Resort cccc

S

1

2–12 let

Princess d’Annam Resort & Spa ccccc

S, P

1

2–12 let

Saigon Muine Resort cccc

S

1

2–12 let

Seahorse Resort & Spa cccc

S

1

2–12 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

335
329
326
334
328
330
331
327
332
333

INDONÉSIE
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Alam Kulkul Boutique Resort cccc

S

1

2–12 let

Amertha Bali Villas cccd

S, P, PP

1

2–12 let

Anvaya Beach Resort ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

Artotel cccc

S, P, PP

1

2–4 let

Away Bali Legian Camakila cccc

S, P, PP

1

2–14 let

Bali Dream Villa Resort cccd

S, P, PP

1

2–12 let

Bali Tropic Resort cccd

AI

1

2–12 let

Candi Beach Resort & Spa cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Diwangkara ccc

S, P, PP

1

2–11 let

Holiday Resort Lombok cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Jayakarta ccc

S, P, PP

1

2–12 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

– pokoje pro tělesně postižené;
– sleva pro novomanžele, 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, P+ – polopenze plus, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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362
364
350
361
363
367
366
358
373
376
371

INDONÉSIE
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

Jimbaran Bay Beach cccc

S, P, PP

1

2–11 let

Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc

S, P, PP, AI

1

2–12 let

Legian Beach cccc

S, P, PP

1

2–15 let

Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc

S, P, PP, AI

1

2–12 let

Mercure Resort Sanur cccc

S, P

1

2–16 let

Nusa Dua Beach Hotel & Spa ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

Puri Bambu ccc

S, P, PP

1

2–10 let

Puri Mas Resort & Spa cccc

S, P

–

Puri Saron cccc

S, P, PP

1

2–10 let

Qunci Villas cccc

S, P, PP

1

2–11 let

Risata Bali Resort & Spa ccc

S, P, PP

1

2–12 let

Sadara Boutique Beach Resort cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Sagara Boutique Candidasa ccccd

S, P, PP

1

2–12 let

Taman Sari ccc

S, P, PP

1

2–12 let

Tijili Benoa ccc

S, P, PP

1

2–12 let

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

354
353
356
348
359
352
368
379
365
378
370
357
355
369
360

PŘEHLED OKRUHŮ A KOMBINACÍ
TYP ZÁ JEZDU DESTINACE

POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA

PRŮVODCOVSKÝ
SERVIS

STRANA

Réunion
angličtina/na vyžádání čeština

11/8

příroda, pobyt u moře
příroda, pobyt u moře
příroda, pobyt u moře
příroda, pobyt u moře
příroda, pobyt u moře

angličtina/na vyžádání čeština

118
119
120
121
122

Třídenní Selous safari a pobyt na Zanzibaru

9/7

moře a příroda

čeština/angličtina

136

Kombinace

Minisafari, národní park Tsavo a pobyt u moře

11/9

Národní park Masai Mara a pobyt u moře

11/9

Kombinace

Národní parky Amboseli, Tsavo West a pobyt u moře

11/9

příroda, pobyt u moře
příroda, pobyt u moře
příroda, pobyt u moře

angličtina

Kombinace

170
166
168

Kombinace

Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy

12/10

Srí Lanka + Maledivy

11/9

města, kultura a moře
moře a příroda

čeština

Kombinace
Okruh

Duše Srí Lanky

9/7

Malý okruh Srí Lankou

9/7

Okruh

To nejlepší ze Srí Lanky

9/7

kultura, příroda, pobyt u moře
kultura, příroda, pobyt u moře
kultura, příroda, pobyt u moře

čeština

Okruh

čeština

239
238
240

Památky zlatého trojúhelníku a Goa

11/9

města, kultura a moře

čeština

260

Kombinace

Bangkok – Město andělů a pobyt u moře na Krabi

12/10

Bangkok – Město andělů a moře v Pattaya

12/10

město, nákupy, kultura a moře
město, nákupy, kultura a moře

čeština

Kombinace

275
274

Okruh

Miniokruh jižním Vietnamem

12/10

Vietnam od severu k jihu

12/10

kultura, příroda, pobyt u moře
kultura, příroda, pobyt u moře

angličtina

Okruh

angličtina

322
323

Bali – ostrov úsměvů

14/11

kultura, příroda ,pobyt u moře

angličtina/na vyždání čeština

342

Okruh

Malý okruh Fly & Drive

10/7

Okruh

Miniokruh Fly & Drive

6/3

Okruh

Kouzelná místa Réunionu Fly & Drive

8/5

Okruh

Réunionem od západu na východ Fly & Drive

12/9

Kombinace

Réunion a Mauricius

angličtina/na vyžádání čeština
angličtina/na vyžádání čeština
angličtina/na vyžádání čeština

Zanzibar
Kombinace
Keňa
angličtina
angličtina

Maledivy
čeština

198
200

Srí Lanka
čeština

Indie
Okruh
Thajsko
čeština

Vietnam

Indonésie
Okruh

– pokoje pro tělesně postižené;
sleva pro novomanžele, 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, P+ – polopenze plus, S – snídaně, SA – soft all inclusive.
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KORÁLOVÉ ÚTESY
A BĚLOSTNÉ PLÁŽE

MAURICIUS

MAURICIUS

Při vyslovení jména Mauricius se jistě
každému ihned vybaví modrá barva. Ať
už se jedná o proslulý modrý mauricius,
či širý Indický oceán, který oplývá
všemi odstíny modré. Pobřeží ostrova
je chráněno korálovými útesy, na své
si tedy přijdou i milovníci potápění
a šnorchlování, vyznavači vodních
sportů a rybaření. Nechte se hýčkat
luxusními hotely, vynikající kuchyní
a ochotným, přátelským personálem
v této bezesporu exkluzivní destinaci.

20

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

30

30

30

29

28

26

26

26

29

29

29

30

Teplota vody (°C)

23

23

22

21

20

18

17

17

24

24

24

27

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

21

TO NEJLEPŠÍ

MAURICIUS

Z MAURICIA

22

A

GOLFOVÁ HŘIŠTĚ

Mauricius je uznávanou golfovou
destinací mezinárodní úrovně.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

B

PLÁŽ LE MORNE

C

Několik kilometrů dlouhá písečná pláž lemuje pobřeží
s luxusními hotely.

SEDMIBAREVNÁ ZEMĚ
CHAMAREL

Toto místo je jedním z nejnavštěvovanějších na ostrově.

ŠNORCHLOVÁNÍ

Ideální podmínky pro potápění díky korálu, který lemuje
téměř celé pobřeží.

Volejte zdarma 800 12 10 10

E

LE MORNE BRABANT

Hora zapsaná na seznamu kulturního dědictví UNESCO
nabízí jedny z nejkrásnějších výhledů. S místním průvodcem můžete dosáhnout nejvyššího bodu ve výšce
500 m a užít si dechberoucí pohledy.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS

D

23

MAURICIUS

INDICKÝ
OCEÁN
TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Golfová hřiště
Pláž Le Morne
Sedmibarevná země Chamarel
Šnorchlování
Le Morne Brabant

PORT L

Flic en Flac

B

MAURICIUS

E

24

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Î L E P L AT E
ÎLE AUX SERPENTS
COIN DE MIRE

Ý

Grand Baie

LOUIS

Belle Mare

C

5 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS

Mahébourg
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POBYTOVÉ OBLASTI
BLUE BAY

1
Doba transferu z letiště cca 15 minut

1 Hotel Shandrani Beachcomber Resort & Spa ccccc
2 Hotel Preskil Island Resort cccc

2

str. 38
str. 66

1

BEL OMBRE / LE MORNE
/ FLIC EN FLAC

w
q

2

Doba transferu z letiště cca 40–90 minut
str. 40
1 Hotel Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ccccc
str. 41
2 Hotel Heritage Awali ccccc
str. 45
3 Hotel Tamassa cccc
str. 58
4 Hotel RIU Le Morne cccc
str. 59
5 Hotel RIU Creole cccc
str. 34
6 Hotel LUX* Le Morne ccccc
7 Hotel Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa cccccd str. 30
8 Hotel Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa cccccd str. 28
str. 67
9 Hotel Lakaz Chamarel cccc
str. 42
q Hotel Sugar Beach ccccc
str. 43
w Hotel La Pirogue Resort & Spa ccccd
str. 67
e Bubble Lodge cccc
str. 67
r Hotel Andrea Lodge ccc

9

e

8
7
6
5
4

MAURICIUS

r

26

2
13

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

TROU AUX BICHES
/ POINT AUX BICHES
/ BALACLAVA /

67

3

Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

5

1 Hotel Maritim Resort & Spa ccccc
2 Hotel Ravenala Attitude cccc
3 Hotel Victoria Beachcomber Resort & Spa ccccd
4 Hotel Récif Attitude cccd
5 Hotel Veranda Pointe Aux Biches cccc
6 Aparthotel Be Cosy ccc
7 Hotel Le Palmiste Resort & Spaccc

4

3
2
1

GRAND BAIE / CALODYNE
/ CAP

str. 66
str. 48
str. 44
str. 61
str. 52
str. 67
str. 65

4

Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

4
12

56

3

w

1 Hotel Canonnier Beachcomber Golf Resort & Spa cccc
2 Hotel Seapoint Boutique cccc
3 Hotel Mauricia Beachcomber Resort & Spa cccc
4 Hotel Lagoon Attitude cccc
Coin de Mire Attitude ccc
7 5 Hotel
6 Hotel Zilwa Attitude cccc
7 Hotel LUX* Grand Gaube ccccc

PALMAR / TROU D’EAU DOUCE
/ BELLE MARE
/ POSTE LA FAYETTE

1

str. 50
str. 55
str. 51
str. 47
str. 62
str. 46
str. 36

5

Doba transferu z letiště cca 50–90 minut

1 Hotel Radisson Blu Poste Lafayette
Resort & Spa ccccd

2
3
4
56
78

str. 56
str. 53
str. 60
str. 32
str. 49
str. 66
str. 66
str. 54
str. 64
str. 63
str. 57

MAURICIUS

9
q

2 Hotel Solana Beach cccc
3 Hotel Émeraude Beach Attitude ccc
4 Hotel LUX* Belle Mare ccccc
5 Hotel Ambre cccc
6 Hotel Maritim Crystals Beach Resort & Spa cccc
7 Hotel C Palmar Mauricius cccc
8 Hotel Seasense Boutique cccc
9 Hotel Silver Beach ccc
q Hotel Tropical Attitude ccc
w Hotel Radisson Blu Resort & Spa Azuri ccccd

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Paradis Beachcomber Golf Resort & Spa cccccd

4,5
TripAdvisor 1 892 hodnotících

MAURICIUS > LE MORNE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 6 tenisových

Gin, Brandy Napoleon, Green Island

• Luxusní hotel pro nejnáročnější klienty

kurtů, stolní tenis, volejbal, ﬁtness, aerobik, nemotorizované

Rum), koktejly z rumu, víno místní výroby

vodní sporty, šnorchlování, windsurﬁng, šlapadla.

– v hlavním baru, v baru Blue Marlin

u jedné z nejhezčích pláží ostrova
• Golfové hřiště v resortu

Za poplatek: potápění, půjčovna horských kol, rybaření,

• Nádherné spa centrum

golf – 18jamkové golfové hřiště u hotelu (min. HCP 54).

• Možnost využití služeb hotelu Dinarobin

ZÁBAVA Zábavné večery, živá hudba,

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

a v baru Golf Club (10.00–23.30 hod.)
• Nealkoholické nápoje a víno místní
výroby servírované k obědu a večeři

tematické večery, diskotéka.

• Minibar (nealko pivo)

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

• Možnost využít v hotelu Dinarobin

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd

• Obědy formou bufetu, nebo menu o 2 chodech

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

• Palačinky

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, AMEX, Diners Club.

• Možnost čerpat i v sousedním hotelu Dinarobin

WEB www.paradis-hotel.com

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
POLOHA Luxusní resort se nachází v klidném prostředí

• Spa centrum Clarins

na překrásné pláži na jihozápadě ostrova Mauricius.

• Za poplatek: 2 sauny, hammam, masáže,

VYBAVENÍ 4 restaurace (mauricijská, italská,
mezinárodní, s mořskými plody), 4 bary, bazén, konferenční

kadeřnictví, kosmetický salon, relaxační bazén

místnost pro 160 osob, butiky, business centrum. Klienti

escape package

mohou využívat i služby vedlejšího hotelu Dinarobin.

• Pivo, voda, nealkoholické nápoje, káva,

PLÁŽ Hotel leží u krásné 7 km dlouhé písečné pláže.

čaj, místní alkoholické nápoje (JB Red

POPIS POKOJŮ DRTRO: koupelna/WC (vysoušeč

Label Whisky, Smirnoﬀ Vodka, Gilbey’s

vlasů), klimatizace, minibar, trezor zdarma, telefon,

MAURICIUS

plazmová TV/sat., kávovar, balkon nebo terasa.
DROCE: viz DRTRO, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRTRO) hhh

| hhii

Dvoulůžkový pokoj (DROCE) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře nebo programu Escape Package. Večeře
možná i v sousedním hotelu Dinarobin (nutná rezervace).
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Dinarobin Beachcomber Golf Resort & Spa cccccd

4,5
TripAdvisor 1 864 hodnotících

MAURICIUS > LE MORNE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení

• Doporučujeme pro nejnáročnější klienty

večeře (formou bufetu nebo menu) nebo programu Escape

• Golfové hřiště součástí hotelu

Package. Večeře možná i ve vedlejším hotelu Paradis.

– v hlavním baru (10.00–23.30 hod.)
• Nealkoholické nápoje a víno místní

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové

• Nově část hotelu pouze pro dospělé

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

• Minibar (nealko pivo)

šnorchlování, ﬁtness, fotbal, plážový volejbal, možnost využívat

• Obědy formou bufetu nebo menu o 2 chodech

sportovních aktivit u sousedního hotelu Paradis (stolní

• Pouze v období 20. 4. – 2. 10. 2020

Pláž: písečná u hotelu

tenis, volejbal, aerobik), windsurﬁng, vodní lyže, úvodní

výroby servírované k obědu a večeři

lekce potápění v bazénu, jóga. Za poplatek: potápění,

Club Dinarobin

rybaření, půjčovna kol, 18jamkové golfové hřiště

• V restauraci Le Martello

u hotelu (míčky za poplatek) (min. HCP 54).

• Kontinentální snídaně (08.00–12.00 hod.)

ZÁBAVA Tematické večery, živá hudba.

• Snack (12.30–14.00 hod.)

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let),

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

POLOHA V klidném prostředí na jihozápadním

hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

• Koktejly, jednohubky (18.30–20.00 hod.)

pobřeží ostrova vedle hotelu Paradis.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, WiFi v lobby zdarma,

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

4 restaurace (mezinárodní, asijská, s mořskými plody, italská),

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

restaurace Le Martello (pouze pro Club Dinarobin), 2 bary (1 pro

WEB www.dinarobin-hotel.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

Club Dinarobin), obchod se suvenýry, business centrum, velký

MAURICIUS

Rum), koktejly z rumu, víno místní výroby

• Luxusní ubytování s fantastickou kuchyní

Transfer z letiště: cca 90 minut

bazén a 5 menších bazénů, které jsou situovány mezi vilkami.

wellness & spa

Klienti mohou využívat služby sesterského hotelu Paradis.

• Zdarma: turecké lázně (hammam), 2 sauny

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u jedné

• Za poplatek: 11 masážních kabin,

z nejkrásnějších písečných pláží ostrova.

balneoterapie, ajurvéda, vodní masáže,

POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vana, vysoušeč vlasů),

bazén, kadeřnictví a kosmetika

klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, kávovar, balkon
nebo terasa. JSC: viz JS, Nespresso, přípojka pro iPod, DVD

escape package

přehrávač, služby Club Dinarobin. Na vyžádání Zen suite v části

• Pivo, voda, nealkoholické nápoje, káva,

pouze pro dospělé osoby a Golf suite, které zahrnují green fees.

čaj, místní alkoholické nápoje (JB Red

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Label Whisky, Smirnoﬀ Vodka, Gilbey’s

Junior suite (JS) hhh

Gin, Brandy Napoleon, Green Island

| Hhii

Junior suite (JSC) hhh

30

REZERVUJTE IHNED:

nápoje – whisky, gin, rum, vodka,
koktejly (10.00–01.00 hod.)
• Čaj a káva
• Denní tisk, přístup k internetu, WiFi
• Soukromý check-in

| Hhi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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5,0

Hotel LUXa Belle Mare ccccc

TripAdvisor 7 030 hodnotících

MAURICIUS > BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Luxusní hotel pro náročné,

Junior suite (JS, JSBVI) hhh

| Hhii | Hhi*

Junior suite (JSWEL) hh

(*dítě do 18 let)

po kompletní renovaci

| H

• Alkoholické a nealkoholické nápoje originálních
značek, koktejly, široký výběr vína z celého
světa ve všech barech (kromě Tea House)
• Minibar (doplňován 1× denně –

• Jedna z nejkrásnějších pláží ostrova

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Možnost ubytování ve vilách u pláže

bufetu nebo menu v restauraci The Kitchen a Beach Rouge.

• Nově pokoje v části pro dospělé osoby

Možnost dokoupení programu all inclusive. V restauracích

• Jóga, strečink, sauna, hammam, jacuzzi

Duck Laundry a Amari obdrží klienti kredit na konzumaci.

• Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným

• Vhodné pro novomanžele
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

voda, nealko, pivo, džusy)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: windsurﬁng,

dnem, šnorchlování, windsurﬁng,

kajaky, šlapadla, aquaaerobik, šnorchlování, ﬁtness,

kajaky, šlapadla, ﬁtness, tenis (míčky

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

za poplatek), stolní tenis, plážový volejbal

rybaření, půjčovna kol, golf, motorizované sporty.
ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (3–12 let),
junior klub (13–18 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

POLOHA Jeden z nejlepších hotelů na Mauriciu

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

leží na východním pobřeží ostrova.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace –

WEB www.luxresorts.com

3 à la carte (středozemní, asijská, indická), bar, kavárna,
rozlehlý bazén, butiky, konferenční centrum.

wellness & spa

PLÁŽ Krásná pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.

• V hotelu je k dispozici centrum

POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

MAURICIUS

individuální klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, telefon, DVD,

krásy a relaxační centrum
• Za poplatek: masáže, různé

plazmová TV/sat., kávovar, balkon nebo terasa. JSBVI: viz JS,

relaxační procedury, vířivka,

první řada u pláže. Na vyžádání možnost ubytování ve vilách.

sauna, hammam, kadeřnictví

JSWEL: viz JS, v části pro dospělé osoby. Navíc minibar doplněn
zdravými snacky, 60 min. procedura ve spa (při pobytu min. 7 nocí

all inclusive

1× procedura, při pobytu min. 10 nocí 4× procedura

• Snídaně formou bufetu

zdarma), 1 lekce s ﬁtness trenérem.

• Oběd a večeře formou bufetu nebo menu
ve všech restauracích (kromě Amari)
• Odpolední čaj (16.00–18.00 hod.)

32

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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5,0

Hotel LUXa Le Morne ccccc

TripAdvisor 5 973 hodnotících

MAURICIUS > LE MORNE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Klidné poloha u nádherné pláže

plážový volejbal, stolní tenis, tenisové kurty, vodní sporty

• Luxusní hotel pro náročné

(windsurﬁng, kajaky, šnorchlování, vodní lyžování).

windsurﬁng, kajaky, šlapadla, ﬁtness,

• V blízkosti hotelu golfové hřiště

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

tenis, stolní tenis, plážový volejbal

• Vhodné pro novomanžele

ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy s živou hudbou.

• Komfortně zařízené pokoje blízko pláže

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

• Vodní lyžování, výlet loďkou
s průhledným dnem, šnorchlování,

(na vyžádání).
Transfer z letiště: cca 90 minut

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

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.luxresorts.com

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Rozlehlé spa centrum (2 400 m2)

POLOHA Hotel leží v krásně upravené zahradě

• Zdarma: hammam, sauna, bazén a jacuzzi

v oblasti Le Morne na jihovýchodě ostrova.

• Za poplatek: hydroterapie, masáže,

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, obchody se suvenýry,
konferenční místnost, knihovna, 4 bazény, 3 restaurace
(středozemní, thajská, mauricijská), 3 bary a kavárna LUX.

all inclusive

PLÁŽ Hotel se nachází na krásné

• Snídaně formou bufetu

písečné pláži s jemným pískem.

• Oběd formou à la carte

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč

• Večeře formou bufetu nebo menu

MAURICIUS

vlasů), klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, LCD

34

thajské masáže, terapie

ve všech restauracích (kromě East)

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

• Odpolední čaj (15.30–17.30 hod.)

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

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
Junior suite (JS) hhh

| hhi

| Hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

originálních značek, koktejly, široký
výběr vína z celého světa
• Minibar (doplňován 1× denně
– voda, džusy, pivo)
• Jóga, strečink, sauna, hammam, jacuzzi, pára

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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5,0

Hotel LUXa Grand Gaube ccccc

TripAdvisor 5 301 hodnotících

MAURICIUS > GRAND GAUBE – SEVEROVÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hh

• Oblíbený hotel po kompletní renovaci

Junior suite (JS) hhh

• Tři písečné pláže přímo u hotelu

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Část hotelu pro osoby nad 12 let

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

| Hhi

• Ideální pro svatební cestu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované

• Kino na pláži

vodní sporty na pláži (windsurﬁng, šlapadla, kajaky,

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

šnorchlování), vodní lyže, ﬁtness, stolní tenis, tenisové
Transfer z letiště: cca 60 minut

kurty, jóga. Za poplatek: půjčovna kol, motorizované
sporty, potápění, golf – nově otevřené 18jamkové hřiště

Pláž: písečná u hotelu

Mont Choisy Golf Course vzdáleno 15 minut jízdy.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Klienti hotelu mají zvýhodněné ceny na green fee.
ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery,

Dítě: pobyt zdarma

DJ, kino na pláži.
PRO DĚTI Miniklub (3–12 let),
POLOHA Jeden z nejoblíbenějších hotelů prošel v roce

junior klub Studio 17 (13–17 let).

2017 kompletní renovaci. Hotel leží v severovýchodní části

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

ostrova. Vesnička Grand Baie je vzdálena cca 10 minut.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

7 à la carte restaurací (1 na pláži), 7 barů (1 na pláži),

WEB www.luxresorts.com

kavárna Café LUX* s vlastní praženou kávou, stánek s vlastní
zmrzlinou ICI, 3 bazény, konferenční místnost a kino.

wellness & spa

PLÁŽ Hotel obklopují 3 písečné pláže.

• Kompletně zařízené spa centrum LUX* Me

MAURICIUS

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (sprcha,

s velkým bazénem a několika místnostmi

vysoušeč vlasů), klimatizace, kávovar, telefon, TV/sat.,

• Za poplatek: masáže, wellness

trezor, minibar (doplňován denně), balkon, 1. patro.

a ozdravné procedury, sauna

DRX: viz DRS, vana, přízemí nebo 1. patro, v části pouze
pro osoby nad 12 let. JS: viz DRS, vana, přízemí s přímým

all inclusive

vstupem na pláž. Na vyžádání lze zajistit rodinné suite.

• Snídaně formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oběd formou menu

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

• Večeře formou bufetu nebo menu

| hhi

• Odpolední čaj (16.00–17.30 hod.)
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Shandrani Beachcomber Resort & Spa ccccc

TripAdvisor 2 958 hodnotících

MAURICIUS > BLUE BAY – JIŽNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní

all inclusive

• Možnost programu all inclusive

lyže, windsurﬁng, kajaky, šlapadla, loďka s průhledným

• Snídaně formou bufetu, oběd formou menu,

• 9jamkové golfové hřiště v resortu

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

• Vhodné pro rodiny s dětmi

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

• Tři písečné pláže přímo u resortu

ZÁBAVA Zábavné večery, živá hudba.

• Jeden z nejoblíbenějších hotelů na Mauriciu

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

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu

4 restauracích
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
originálních značek (do 23.30 hod.)

za poplatek.

• Francouzské šampaňské (od 18.00 hod.)

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Snack, palačinky (15.00–17.00 hod.)

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

• Minibar (pivo, víno, nealkoholické

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.shandrani-hotel.com

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Spa centrum Clarins

POLOHA Hotel se nachází na jižním pobřeží

večeře formou bufetu nebo menu ve všech

nápoje, voda)
• Sauna
• Fitness, tenis, green fee, volejbal,
nemotorizované vodní sporty (windsurﬁng,
kajaky, šnorchlování), aerobik, vodní lyže

• Za poplatek: masáže, sauna, turecké

ostrova v blízkosti letiště. V období 4. 5. – 31. 10. 2020

lázně, kadeřnictví, kosmetický

bude hotel uzavřen z důvodu renovace.

salon, balneoterapie, ajurvéda

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bary, 4 restaurace
(thajská, italská, středomořská, mezinárodní), bazény, obchody,
konferenční místnost.
PLÁŽ U hotelu jsou 3 pláže s bílým pískem.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, minibar, trezor, telefon, TV/sat., rádio, kávovar,

MAURICIUS

balkon nebo terasa s částečným výhledem na moře. DRX: viz
DRS, prostornější, po renovaci. Na vyžádání rodinné pokoje.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
Restaurace Teak Elephant pouze pro osoby starší 12 let.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Long Beach ccccc

TripAdvisor 3 989 hodnotících

MAURICIUS > BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

hammam, tělový peeling, zábaly

• Moderní resort

výlet lodí s proskleným dnem, windsurﬁng, šnorchlování,

a řada dalších wellness procedur

• Thalassoterapie v mořských lázních

lezecká stěna, 4 tenisové kurty (s osvětlením), golf, plážový

• Green fee v programu all inclusive

volejbal, jogging, jóga, frisbee, kajaky, šlapadla, vodní lyže,

all inclusive

• Vhodné pro novomanžele

badminton, pétanque, multifunkční hřiště, minifotbal, projížďky

• Snídaně formou bufetu v restauraci Le Marche

• Fantastická kuchyně

na kolech, aerobik, vodní pólo. Za poplatek: potápění,

• Oběd v některé z à la carte restaurací

rybaření, katamarán, kitesurﬁng, parasailing.

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

ZVLÁŠTNOSTI Snadný přístup
z hotelu na ostrov Ile aux Cerfs.
ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné tematické večery. Nechybí
hudba, tanec a ukázka mauricijského folkloru. V pátek
a sobotu taneční večery v nočním klubu Bombora.
PRO DĚTI Miniklub (2–11 let), klub pro juniory

místní výroby, koktejly, vybraná
zahraniční vína (10.00–24.00)
• Minibar (pivo, nealkoholické nápoje,

diskotéka, během večeře speciální bufet
pro děti.

VYBAVENÍ 255 pokojů, 5 restaurací (1× mezinárodní bufetová

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

La Marche), 4× à la carte (italská Sapori, asijská Chopsticks,

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných

mauricijská Tide na pláži, japonská Hasu), bar, butiky, směnárna,

prostorách resortu i na pokojích.

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

PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA, Diners Club.

PLÁŽ Písečná s bílým pískem přímo u hotelu.

WEB www.longbeachmauritius.com

vlasů), individuální klimatizace, stropní ventilátor,

wellness & spa

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

• Mořské lázně situované v klidné části resortu

set na přípravu kávy a čaje, terasa. JSSV: viz JS,

• Venkovní pavilon ponořený do tropické

v rodinných pokojích a ve vilách.

restauracích (Sapori a Chopsticks)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje

• Káva a čaj

POLOHA Moderní resort se rozprostírá na východním

výhled na moře. Na vyžádání možnost ubytování

Marche nebo formou menu v à la carte

(12–17 let), hlídání dětí za poplatek, dětský bazén, herna,
pobřeží podél dlouhé pláže v oblasti Belle Mare.

POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč

(Sapori, Chopsticks, Tides)
• Večeře formou bufetu v restauraci Le

minerální voda) doplňován denně.
Víno a snacky nejsou v ceně.
• Green fee na hřišti Ile aux Cerfs

MAURICIUS

Transfer z letiště: cca 90 minut

zahrady se skládá z 12 salonků a salonu
krásy (kadeřnictví, manikúra, pedikúra)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Možnost předplacení spa balíčku

Junior suite (JS, JSSV) hhh

• Za poplatek: thalassoterapie, různé

| Hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

masáže včetně tureckých masáží

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Heritage Le Telfair Golf & Spa Resort ccccc

4,5
TripAdvisor 2 643 hodnotících

MAURICIUS > BEL OMBRE – JIŽNÍ POBŘEŽÍ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

9jamkové golfové hřiště leží u hotelu, pro klienty green fee

• Oblíbený hotel po celkové renovaci

zdarma. Za poplatek: biliár, kitesurﬁng, potápění,

• Krásná písečná pláž

čtyřkolky, green fee na 18jamkovém golfovém hřišti.

• Vynikající kuchyně

ZÁBAVA Lekce vaření, večer živá hudba.

• Patří pod Small Luxury Hotels

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

of the World

klub (13–18 let), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných

Transfer z letiště: cca 50 minut

prostorách a na pokojích.

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.heritageletelfair.mu

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Spa centrum přímo v hotelu

POLOHA Hotel leží na jihozápadním pobřeží ostrova.

• Za poplatek: mnoho druhů masáží, terapie,

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 7 restaurací (z toho

procedury, kadeřnictví, manikúra, pedikúra

1 bufetová a 6 à la carte), 4 bary, bar u pláže, rozlehlý bazén,
menší vyhřívaný bazén, butik, konferenční místnost, směnárna.

gourmet bliss

PLÁŽ 1 km dlouhá písečná pláž se nachází přímo u hotelu.

• Snídaně formou bufetu v restauraci Annabella

POPIS POKOJŮ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

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

• Palačinky (16.00–18.00 hod.), odpolední čaj

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

• Snack

výhled na moře. Na vyžádání prostornější junior suite.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

MAURICIUS

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
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Suita (SU, SUSV) hhh

| hhii | hhi* (*dítě do

a zahraniční výroby (10.00–24.00 hod.)
18 let)

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo menu. Možnost dokoupení programu Gourmet Bliss.

• Minibar (voda, nealkoholické nápoje,
pivo) doplňován 1× denně
• Fitness, windsurﬁng, kajaky, šlapadla,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: windsurﬁng,

šnorchlování, výlety loďkou s průhledným

kánoe, vodní gymnastika, šlapadla, výlet lodí s průhledným

dnem, tenis, stolní tenis, půjčovna

dnem, šnorchlování, ﬁtness, aerobik, jóga, stolní tenis,

kol, green fee na 18jamkovém

3 tenisové kurty, badminton, šipky, plážový volejbal;

golfovém hřišti + 1× golf cart/den

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Heritage Awali ccccc

TripAdvisor 4 584 hodnotících

MAURICIUS > BEL OMBRE – JIŽNÍ POBŘEŽÍ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. Možnost

• Oáza klidu a oddechu, ideální dovolená

dokoupení programu Premium all inclusive.

• Gurmány potěší vynikající kuchyně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: windsurﬁng,

• Vyhlášené lázeňské centrum Seven

kánoe, šlapadla, výlety na lodi s proskleným

Colours African Spa získalo ocenění

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

Best Luxury Destination Spa

volejbal a fotbal, aerobik, green fee zdarma na 9jamkovém

• Green fee zdarma

golfovém hřišti. Za poplatek: potápění, plavba katamaránem,
rybolov z člunu, kitesurﬁng, čtyřkolky, biliár, jízda na koni, lekce

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby ve vybraných restauracích
a barech (11.00–23.00 hod.)
• Minibar (voda, pivo, džus, káva a čaj,
malé svačinky – doplňován denně)
• Velký výběr předkrmů, zákusků,
sendvičů, káva a čaj ve vybraných
restauracích nebo ve snack baru

vodního lyžování, tenisu a golfu s vyškoleným personálem.

• Palačinky (16.00–18.00 hod.)

ZÁBAVA Denní a večerní animační program.

• 1× denně green fee v Heritage Golf Club

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

• 1× 45minutová masáž zad (pro osoby starší

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

16 let). Nutno čerpat do 2 dnů od příletu
• Zmrzlina (12.00–18.00 hod.)

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných
prostorách a na pokojích.
POLOHA Typický mauricijský plážový resort s africkými vlivy

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.

se nachází na jihozápadním pobřeží ostrova v oblasti Bel Ombre

WEB www.heritageresort.mu

Leží v krásné tropické zahradě plné palem a bujné vegetace.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,

• Největší lázeňské centrum v Indickém

obchod se suvenýry, 12 restaurací, (mauricijská, indická
a asijská restaurace pouze pro dospělé osoby), snack
bar, 4 bary, 3 bazény (1 pouze pro dospělé osoby).
PLÁŽ Přímo na bílé písečné pláži.

oceánu (Seven Colours Spa)
• Za poplatek: 20 léčebných salonků,
7 masážních místností, pára, sauna, vířivka

POPIS POKOJŮ DRGVX: koupelna/WC (vysoušeč

all inclusive

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

• Snídaně formou bufetu v hlavní restauraci

stropní ventilátor, kávovar, balkon nebo terasa, výhled

• Oběd formou à la carte

na zahradu. DRSVX: viz DRGVX, výhled na moře

• Večeře formou bufetu nebo menu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

MAURICIUS

podél bílé písečné pláže s nádhernou smaragdovou zátokou.

(restaurace Domaine Bel Ombre za poplatek)

Dvoulůžkový pokoj (DRGVX,
DRSVX) hhii

| hhi*

(*dítě do 18 let)

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

41

4,5

Hotel Sugar Beach ccccc

TripAdvisor 5 050 hodnotících

MAURICIUS > FLIC-EN-FLAC – ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Pokoje po renovaci

kajaky, člun s průhledným dnem, vybavení na šnorchlování,

• Nádherná rozlehlá zahrada

aquaaerobik, vodní pólo, 6 tenisových kurtů, aerobik,

• Odpolední čaj, palačinky

• Možnost programu all inclusive

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

• Minibar (nealko, voda a pivo) doplňován

• Možnost využít služeb sousedního

volejbal. Za poplatek: potápění, motorizované vodní

hotelu La Pirogue ccccd

• Green fee na hřišti Ile aux Cerfs
a Tamarina golf course

denně. Snack, rum a čokoláda není v ceně.

sporty (windsurﬁng, vodní lyže, …), rybaření, parasailing,
18jamkové golfové hřiště Tamarina 15 minut jízdy.

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

ZVLÁŠTNOSTI Možnost využívat služeb
sousedního hotelu La Pirogue ccccd.
ZÁBAVA Večer živá hudba.
PRO DĚTI Miniklub (2–11 let), junior klub (12–17 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v areálu resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, MC, VISA, Diners Club.

POLOHA Rozlehlý resort leží na západním pobřeží ostrova.
Malé nákupní centrum je vzdáleno 5 minut od hotelu. V roce
2019 proběhla renovace pokojů a restaurace Citronella’s Cafe.

wellness & spa

VYBAVENÍ 3 restaurace (z toho 1 bufetová a 2 à la carte),

• Možnost předplacení spa balíčku

4 bary, 2 bazény, směnárna. Klienty mohou využívat další

• Zdarma: hammam

3 restaurace a 3 bary v sousedním hotelu La Pirogue ccccd

• Za poplatek: masáže, terapie,

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, individuální

MAURICIUS

WEB www.sunresortshotels.com

procedury, kadeřnictví

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

all inclusive

minibar, set na přípravu kávy a čaje. DRSV: viz

• Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou

DR, výhled na moře. DRDLF: viz DR, první patro,

bufetu nebo menu (vybraná jídla za poplatek)

výhled na moře. Na vyžádání možnost propojených

• Snack během dne

pokojů a ubytování v pokojích ve vilách u pláže.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRDLF) hhh | hhii
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

a zahraniční výroby (09.00–02.00 hod.)
• Možnost využití služeb i v sousedním
hotelu La Pirogue ccccd

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel La Pirogue Resort & Spa ccccd

TripAdvisor 4 323 hodnotících

MAURICIUS > FLIC EN FLAC– ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel s dlouholetou tradicí nově

BUNGALOV (BG, BGU) hhi

po renovaci ve stylu Boho Chic

BUNGALOV (BGBF) hhhi

i zahraniční výroby (09.00–02.00 hod.)

| hhii | hi

• Možnost stravování v sousedním hotelu

• Náherné výhledy na horu Le Morne

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Zdarma green fee na golfovém

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

hřišti Ile aux Cerfs

• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

| hi

Sugar Beach ccccc (nutná rezervace)
• Green fee na golfovém hřišti Ile aux Cerfs

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
šlapadla, kajaky, windsurﬁng, aquaaerobik, vodní pólo,

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

aerobik, strečink, jóga, šachy, frisbee, fotbal, stolní tenis,
plážový volejbal, badminton, minigolf, 6 tenisových kurtů.
Za poplatek: potápění, rybaření, motorizované sporty, golf.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel s dlouholetou tradicí.
ZÁBAVA Živá hudba, animace.
PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), junior klub (13–17 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

POLOHA Hotel s dlouholetou tradicí leží na západním

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

pobřeží ve středisku Flic en Flac. V roce 2017 prošel

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

renovací. Nákupní centrum je vzdáleno 10 minut jízdy.

WEB www.lapirogue.com

2 à la carte restaurace (s mořskými plody, gril a mauricijská),

wellness & spa

2 bary, bazén, konferenční místnost, vinotéka. Klienti

• Cinq Mondes Spa nabízí vyhřívaný bazén,

mohou využívat další 3 restaurace a 3 bary v sousedním
hotelu Sugar Beach ccccc (nutná rezervace).
PLÁŽ Přímo u hotelu se nachází bílá písečná

hammam, kadeřnický salon, masážní kabiny
• Možnost předplacení spa balíčku

pláž s pozvolným vstupem do moře.

all inclusive

POPIS POKOJŮ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

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

• Možnost obědů a večeří v à la carte

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

MAURICIUS

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace,

restauracích (mořské plody a mauricijská)

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

• Odpolední snack (15.00–17.00 hod.)

s výhledem na moře. Na vyžádání rodinné bungalovy.

• Minibar (nealko, voda a pivo), doplňován
denně. Čokoláda, snacky, víno není v ceně
• Snack (10.30–15.00 hod.)

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Victoria Beachcomber Resort & Spa ccccd

TripAdvisor 3 809 hodnotících

MAURICIUS > POINT AUX PIMENTS – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu nebo

• Sauna, hammam

• Přímo na písečné pláži

menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Možnost využívat all inclusive služby

• Oblíbený hotel s kvalitním

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové kurty

programem all inclusive

(míčky za poplatek), stolní tenis, volejbal, fotbal, ﬁtness, vodní

• Prostorné pokoje s výhledem na moře

sporty na pláži (vodní lyže, windsurﬁng, kajaky, šnorchlování).

• Nově část pouze pro dospělé osoby

Za poplatek: potápění, rybaření,

i v hotelech Le Mauricia a Le Canonnier

plavby katamaránem, Power Plate.
Transfer z letiště: cca 80 minut

ZÁBAVA Tematické večery, živá hudba, folklorní tance.
PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), hlídání dětí.

Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: pobyt zdarma

WEB www.levictoria-hotel.com
POLOHA Hotel v místním stylu se nachází na severozápadním

wellness & spa

pobřeží. Vesnička Grand Baie je vzdálena 12 km.

• V hotelu se nachází centrum zdraví a krásy

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace,
3 restaurace à la carte (steaková pouze pro klienty ubytované
v části pouze pro dospělé osoby), konferenční místnost, bar,

all inclusive

bar u bazénu, velký bazén, business centrum, obchody.

• Snídaně formou bufetu

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže.

• Oběd a večeře formou menu nebo

POPIS POKOJŮ DRSFF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

MAURICIUS

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

bufetu (některá jídla v La Casa a humr
v restauraci L’Horizon za doplatek)

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

• Snack v barech a restauracích

Na vyžádání rodinné pokoje. DROCV: viz DRSFF, renovované,

• Minibar (nealkoholické nápoje, pivo)

výhled na moře, v části pouze pro dospělé osoby. DRSWP: viz

• Sendviče (12.00–17.30 hod.)

DRSFF, v části pouze pro dospělé osoby, přímý vstup do bazénu.

• Sladké pečivo (15.30–17.30 hod.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Alkoholické a nealkoholické

Dvoulůžkový pokoj (DRSFF) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

| hhi

| hhii

Dvoulůžkový pokoj (DROCV, DRSWP) hh

44

(kadeřnictví, sauna, masáže, kosmetický salon)

Volejte zdarma 800 12 10 10

nápoje místní výroby
• Nemotorizované vodní sporty,
tenis, volejbal, ﬁtness

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

5,0

Hotel Tamassa cccc

TripAdvisor 6 268 hodnotících

MAURICIUS > BEL OMBRE – JIŽNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let).

• Moderní ubytování

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Velmi dobrý dětský klub

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

• Doporučujeme rodinám s dětmi

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, AMEX.

• Písečná pláž u hotelu

WEB www.tamassaresort.com

• All inclusive v ceně
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• V hotelu je spa centrum o rozloze
1 550 m2 s 12metrovým bazénem
• Za poplatek: sauna, parní sauna, kadeřnictví
a salon krásy, široký výběr masáží a terapií

all inclusive
• Snídaně formou bufetu

POLOHA Hotel se nachází v klidném prostředí

• Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

na jihozápadním pobřeží ostrova.

• Odpolední čaj (15.00–17.00 hod.)

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 bazény,

• Alkoholické a nealkoholické nápoje
originálních značek, koktejly, víno

místnost, business centrum, knihovna.

• Minibar (doplňován 1× denně)

PLÁŽ Hotel se nachází u písečné pláže.

• Strečink, sauna

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Vodní lyžování, výlet loďkou s průhledným

vlasů), klimatizace, ventilátor, plazmová TV, DVD

dnem, šnorchlování, windsurﬁng, kajaky,

přehrávač, telefon, minibar, trezor, kávovar, balkon

šlapadla, ﬁtness, tenis (míčky za poplatek),

nebo terasa. Rodinné pokoje na vyžádání.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

stolní tenis, plážový volejbal, půjčovna kol

MAURICIUS

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

• Vstup na diskotéku

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program
all inclusive. Za poplatek: potápění, rybaření, biliár;
v blízkosti hotelu se nachází 18jamkové golfové hřiště.
ZVLÁŠTNOSTI Diskotéka v hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

45

4,5

Hotel Zilwa Attitude cccc

TripAdvisor 3 997 hodnotících

MAURICIUS > CALODYNE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

• Jedinečný, autentický tropický ráj

ve 4 restauracích formou bufetu nebo menu.

• Alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby ve vybraných

s výhledem na tyrkysovou lagunu

Možnost dokoupení programu all inclusive.

a skalnaté ostrovy na severu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, jóga,

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

• Atraktivní lokalita s malými ostrůvky

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

• Odpolední káva, čaj a místní sladké

• Bohatý program all inclusive, plavby

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

při východu a západu slunce, lekce

kitesurﬁng, výlety lodí s proskleným dnem, windsurﬁng).

kreolštiny a další originální zábava

Za poplatek: kulečník, půjčovna kol, potápění.
ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, 1× týdně

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

restauracích (11.00–24.00 hod.)

pečivo (15.30–18.00 hod.)
• 20% sleva na mauricijskou masáž
(09.00–14.00 hod., při pobytu min. 5 nocí)
• 2× večeře v restauraci Lor Disab

lekce vaření v místní rodině za poplatek.
ZÁBAVA Večerní zábava a tematické akce. Venkovní kino.
PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (3–12 let).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

POLOHA Hotelový resort leží na soukromé pláži v části Calodyne
a patří k němu dva romantické ostrůvky. V blízkosti se nacházejí další
vyhlášené pláže. Nákupní centrum Grand Baie je vzdáleno cca 10 km.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, hlavní

• Lázně s 9 místnostmi

restaurace, 6 tematických restaurací (mauricijská, indická,

• Za poplatek: ledová fontána a pára,

barbecue...), 4 bazény, 2 bary, konferenční místnost.

autentické masáže na ostrůvku, kam vás

PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže.

odvezou tradiční mauricijskou loďkou pirogue

MAURICIUS

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč
vlasů), telefon, TV/sat., minibar za poplatek, trezor, klimatizace,

all inclusive

stropní ventilátor, kávovar, terasa nebo balkon. DRSSS: viz

• Snídaně formou bufetu

DRS, strana k moři. DRSVS: viz DRS, výhled na moře. FR: viz

• Oběd formou menu v restauracích Disab

DRS, prostornější. Na vyžádání rodinné pokoje se 2 místnostmi.

(pouze pro osoby starší 16 let), Taba–J

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRSSS, DRSVS)
hhi | hii
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WEB www.hotels-attitude.com

Rodinný pokoj (FR) HHII* (*dítě do 18 let)

Volejte zdarma 800 12 10 10

a BBQ na přilehlém ostrůvku Gran Zil
• Večeře formou bufetu nebo menu
v restauracích Karay, Tadka, Kot Nou a Siaw

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Lagoon Attitude cccc
MAURICIUS > ANSE LA RAIE
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

s průhledným dnem, kajaky, šlapadla, šnorchlování, aquaaerobik,

• Kompletně zrenovovaný hotel

windsurﬁng. Za poplatek: elektrokola, potápění.

na severu ostrova

ZÁBAVA 5× týdně živá hudba, 2× týdně DJ.

• Program all inclusive v ceně

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Pouze pro dospělé osoby

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokoji.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Transfer z letiště: cca 70 minut

WEB www.hotels-attitude.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Pára, venkovní jacuzzi
• Za poplatek: masáže, terapie a procedury

Pouze pro dospělé osoby

all inclusive
POLOHA Nově zrekonstruovaný hotel leží na severu ostrova

• Snídaně v hlavní restauraci

v nádherné laguně. Letiště je vzdáleno 70 minut jízdy a 10 minut

• Oběd v hlavní restauraci, v kiosku

od městečka Grand Baie.

TABA-j a lehký oběd v lounge baru

VYBAVENÍ 182 pokojů, vstupní hala, recepce,

• Večeře formou bufetu nebo menu v à la carte

4 restaurace (bufetová, mořské plody, asijská, mauricijská),
kiosk TABA-j (mauricijský street food koncept a barbecue),

restauraci (s mořskými plody a mauricijské),
asijská restaurace za příplatek

3 bary, 3 bazény (1 vyhřívaný), butik, směnárna.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby, káva, čaj

PLÁŽ Menší písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Výběr nápojů v minibaru

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

• Odpolední čaj (15.30–18.00 hod), sladké pečivo

MAURICIUS

kávy a čaje a balkon nebo terasa. DRSF: viz DR, kávovar,
výhled na moře. DRPV: viz DR, výhled bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSF, DRPV) hh

| h

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty,
pétanque, kruhové tréninky, plážový volejbal, stolní tenis,
ﬁtness, jóga pro začátečníky, šipky, stolní hry, plavba loďkou

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Ravenala Attitude cccc

TripAdvisor 2 742 hodnotících

MAURICIUS > BALACLAVA – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

• Hotel po kompletní renovaci

tenis, plážový volejbal, tenis, ﬁtness, kánoe, šlapadla,

• Vhodné pro rodiny s dětmi

pádlování, windsurﬁng, aquaaerobik.

• Výběr nápojů z minibaru

• Oddělená část pouze pro dospělé osoby

Za poplatek: motorizované sporty, parasailing,

• Odpolední čaj, káva (16.00–17.00 hod.)

rybaření, potápění, golf, půjčovna kol.

• Stolní tenis, plážový volejbal, tenis,

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar,
1× týdně lekce vaření v místní rodině.
ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy, tradiční
taneční sega show, živá hudba, diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub

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

ﬁtness, kánoe, šlapadla, pádlování,
windsurﬁng, aquaaerobik
• 20 % sleva na mauricijskou masáž (09.00–
14.00 hod., při pobytu min. 5 nocí)
• Diskotéka

(3–12 let), klub pro juniory (13–17 let),
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
POLOHA Na severozápadě ostrova. Městečko

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

Trou aux Biches je vzdáleno 5 minut jízdy.

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bazén, konfernční

WEB www.hotels-attitude.com

místnost, butik, bufetová restaurace a 9 à la carte restaurací
(asijská, italská, plážová, barbeque, mauricijská...),

wellness & spa

2 restaurace jsou pouze pro osoby starší 18 let, 1 restaurace

• Za poplatek: masáže, terapie, jacuzzi,

pouze pro klienty pokojů Executive, 5 barů.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ SU: koupelna/WC (vana, sprcha,

all inclusive

vysoušeč vlasů), klimatizace, plazmová TV, minibar,

• Snídaně formou bufetu (07.00–11.00 hod.)

kávovar, trezor, balkon nebo terasa. SUSFE: viz SU,

• Pozdní snídaně v baru u bazénu

pouze pro dospělé. SUFAM: viz SU, prostornější.

MAURICIUS

hammam, sauna a relaxační zóna

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SU, SUEX) hh
Suite (SUFAM) hhh
hhii* | hii

| hi

| hhiii |

(10.00–11.00 hod.)
• Oběd v restauraci Lime pouze pro
klienty ubytované v pokoji SUSFE
• Oběd v restauracích Ō, Beach BBQ

(*dítě do 18 let)

The Bistrot a v kiosku Taba–J

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Večeře v 7 restauracích formou

večeře v 7 restauracích formou bufetu nebo menu.

bufetu nebo menu

Možnost dokoupení programu all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Ambre cccc

TripAdvisor 5 440 hodnotících

MAURICIUS > BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

loďka s průhledným dnem. Za poplatek: půjčovna kol,

• Pouze pro osoby starší 16 let

potápění, vodní lyžování, surfování, golf.

• Program all inclusive v ceně

ZÁBAVA Večer živá hudba, noční klub.

• Jeden z nejoblíbenějších hotelů

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Dlouhá písečná pláž

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

Transfer z letiště: cca 20 minut

WEB www.sunresortshotels.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Za poplatek: masáže, procedury

Pouze pro dospělé osoby

all inclusive
• Snídaně formou bufetu, oběd

POLOHA Hotel leží na východním pobřeží v části Belle
Mare. Hlavní město je vzdáleno 50 minut jízdy autem.

a večeře formou bufetu nebo menu
v italské restauraci Dolce Vita

VYBAVENÍ Bufetová restaurace, 2 restaurace à la carte (italská
a mauricijská), 2 bary, rozlehlý bazén, butik, konferenční místnost.

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

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

• Odpolední káva, čaj (15.00–17.00 hod.)

POPIS POKOJŮ DRGVS: koupelna/WC,

• Snacky, saláty, deserty v baru

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

u bazénu (12.30–15.00 hod.)

set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa,

• Minibar (nealko, voda, pivo), doplňován denně

výhled do zahrady. DRSAF: viz DRGVS, směr moře.
DRSSX: viz DR, prostornější, pouze francouzské

MAURICIUS

okno. Na vyžádání pokoje de luxe s balkonem nebo trezor.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRGVS, DRSAF) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRSSX) hhH

| h

| hh | h

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové kurty,
aerobik, ﬁtness, strečink, jóga, taiči, body pump, zumba,
stolní tenis, plážový tenis, kajaky, vybavení na šnorchlování,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Canonnier Beachcomber
Golf Resort & Spa cccc

TripAdvisor 4 829 hodnotících

MAURICIUS > GRAND BAIE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Po kompletní renovaci

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

inclusive také v hotelu Le Mauricia

• V blízkosti vesničky Grand Baie

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vodní sporty

(10–15 minut autem) a Le Victoria

• Klienti mohou využívat program all

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

s možností nákupů a zábavy
• Vhodné pro rodiny s dětmi

kajaky, šlapadla, volejbal, jóga. Za poplatek: půjčovna

• Jeden z nejoblíbenějších hotelů

kol, potápění, rybaření, biliár, golf (18jamkové hřiště

• Volitelný program all inclusive

Mont Choisy vzdáleno cca 10 minut jízdy).
ZÁBAVA Živá hudba, tematické večery, diskotéka.
PRO DĚTI Miniklub, hlídání dětí za poplatek.

Transfer z letiště: cca 90 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Diners Club.
WEB www.lecanonnier-hotel.com

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
POLOHA Hotel se nachází v severní části ostrova

• Spa centrum umístěné v korunách stromů

Mauricius nedaleko střediska Grand Baie. Hotel

nabízí masáže, saunu a terapie

prošel velmi zdařilou kompletní renovací.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace,

all inclusive

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

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

PLÁŽ Hotel se nachází u písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

MAURICIUS

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

50

oběda a večeře

trezor. DRSVS: viz DRGV, výhled na moře.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

DRGVS: viz DRGV, prostornější, výhled do zahrady.

(09.00–23.00 hod.)

Na vyžádání rodinné pokoje.

• Minibar

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRSVS) hhi*

• Sendviče servírované v barech
| hii

Dvoulůžkový pokoj (DRGVS) hhh | hhi (*dítě do 6 let)

Volejte zdarma 800 12 10 10

• Nealkoholické nápoje a víno během

(10.00–16.00 hod.)
• Palačinky (16.00–18.00 hod.)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Mauricia Beachcomber Resort & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 3 698 hodnotících

MAURICIUS > GRAND BAIE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Za poplatek: půjčovna kol, potápění, biliár, Power

• Oblíbený hotel střední kategorie

Plate. 10 min. jízdy 18jamkové hřiště Mont Choisy.

• Písečná pláž u hotelu

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery

• Možnost all inclusive

s živou hudbou, diskotéka.

• V okolí hotelu restaurace, bary, obchody

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětské

• Pokoje po renovaci

hřiště, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 90 minut

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

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.lemauricia-hotel.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• V hotelu se nachází spa centrum
• Za poplatek: sauna, parní sauna a masáže
Grand Baie. V okolí hotelu jsou obchody a restaurace.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace

• Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou

à la carte, bar, 2 bazény, obchody, konferenční místnost.

bufetu nebo menu (některá jídla za poplatek)

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže.

• Víno a nápoje k obědu a večeři

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha,

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

vysoušeč vlasů), klimatizace, minibar, trezor, telefon,

(09.00–23.00 hod.)

TV/sat., kávovar, balkon. DRS: viz DR, prostornější.

• Lehké občerstvení (10.00–16.00 hod.)

DRBF: viz DR, u pláže. Na vyžádání rodinné pokoje.

• Palačinky (16.00–18.00 hod.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Minibar

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRBV, DRBF) hhi*

• Klienti mohou využívat program all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhi

(*dítě do 6 let)

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

MAURICIUS

POLOHA Hotel se nachází v severní části ostrova v centru

také v hotelu Le Canonnier
(10–15 minut autem) a Le Victoria

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 3 tenisové kurty
(míčky za poplatek), stolní tenis, šipky, volejbal, taebo,
windsurﬁng, kajaky, šlapadla, ﬁtness, aerobik, šnorchlování.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Veranda Pointe Aux Biches cccc

4,5
TripAdvisor 1 822 hodnotících

MAURICIUS > POINTE AUX BICHES – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Butikový hotel po kompletní renovaci

Možnost dokoupení programu all inclusive.

v roce 2015

• Šnorchlování, plážový volejbal, šipky, šlapadla,
kajaky, stolní tenis, pétanque, ﬁtness

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šnorchlování,

• Část hotelu určena osobám starším 16 let

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

• Lekce kreolštiny

pétanque, ﬁtness. Za poplatek: golf v Heritage Golf

• Kyvadlová doprava na pláž Trou aux Biches

Club, půjčovna kol, kulečník, potápění, vodní skútry.
ZVLÁŠTNOSTI Každý pátek výuka kreolštiny.

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

ZÁBAVA Zábavné tematické večery.
PRO DĚTI Dětský klub (3–11 let), dětský bazén,
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.veranda-resorts.com/en/hotel-veranda-pointe-aux-

POLOHA Hotel na severozápadním pobřeží ostrova.
Vesnička Grand Baie vzdálená 10 km, Port Louis 17 km.
VYBAVENÍ Hlavní restaurace, bar, obchod se suvenýry,

wellness & spa

konferenční místnost, směnárna, knihovna, 2 bazény

• Seven Colours spa centrum v rustikálním

(1 z nich v části pro dospělé), lehátka a slunečníky.
Navíc restaurace a bar v části pouze pro dospělé

MAURICIUS

osoby pro klienty ubytované v pokojích Privilege.

stylu s vlastní kosmetickou řadou
• Za poplatek: procedury, manikúra a pedikúra

PLÁŽ Písečná s jemným bílým pískem.

all inclusive

POPIS POKOJŮ DRF: koupelna/WC (vysoušeč

• Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

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

• Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

minibar, trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo

• Snack v hlavním baru (11.00–03.00 hod.)

terasa. Na vyžádání pokoje v části pro dospělé.FR: viz

• Odpolední káva, čaj a pečivo

DRF, prostornější, 2 ložnice (1 s palandou). DRS: viz
DRF, prostornější. Na vyžádání pokoje Privilege.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRF, DRS) hh
Rodinný pokoj (FR) hhh |
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biches/welcome.aspx

(16.00–17.00 hod.)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby v hotelovém baru (11.00–23.00 hod.)
• Minibar (denně doplňován)

Hhiii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Solana Beach cccc

TripAdvisor 1 794 hodnotících

MAURICIUS > BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba, DJ.

• Klidná lokalita

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Možnost programu all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

• Pouze pro dospělé osoby

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, Diners Club.
WEB www.southerncrosshotels.mu

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé osoby

wellness & spa
• Spa centrum Ylang nabízí masáže, relaxaci,
kadeřnický salon, saunu a parní lázně
• Zdarma: sauna, parní lázeň
• Za poplatek: masáže, terapie

POLOHA Hotel se nachází na východním pobřeží

all inclusive

ostrova Mauricius v oblasti Belle Mare.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace,
2 à la carte restaurace, 2 bary, bazén, jacuzzi, butik.
PLÁŽ Přímo u hotelu se nachází bílá písečná pláž s azurově
modrým mořem. Lehátka a slunečníky jsou dostupné na pláži.
POPIS POKOJŮ DRS: klimatizace/WC
(sprcha, vysoušeč vlasů), TV/sat., telefon, minibar, set
na přípravu kávy a čaje, trezor a balkon nebo terasa

v hlavní restauraci
• 2× večeře formou menu v restauraci Pomelo
a 1× v restauraci Secrets Corner (pouze pro
dospělé osoby, při pobytu min. 6 nocí)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (10.00–24.00 hod.)
• Minibar (doplňován denně)

s výhledem na moře. DRX: viz DRS, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

MAURICIUS

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kánoe,
šlapadla, windsurﬁng, šnorchlování, aquaaerobik, ﬁtness,
volejbal, stolní tenis. Za poplatek: potápění,
rybaření, parasailing, půjčovna kol.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Seasense Boutique cccc

TripAdvisor 236 hodnotících

MAURICIUS > BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC AMEX.

• Butikový hotel

WEB www.searesortshotels.com

• Pokoje s výhledem na moře

wellness & spa

• Pouze pro dospělé osoby

• K dispozici je malé spa centrum
Transfer z letiště: cca 60 minut

• Za poplatek: sauna, masáže,
terapie, manikura, pedikura

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé osoby

POLOHA Butikový hotel leží na východním pobřeží,
v klidné oblasti Belle Mare. Mezinárodní letiště je vzdáleno
cca 60 min. jízdy. Hlavní město Port Louis je vzdáleno 50 km.
VYBAVENÍ 59 pokojů, recepce, 3 restaurace,
2 bary, lounge, bazén, butik.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna se sprchou, WC,
klimatizace, vysoušeč vlasů, telefon, TV/sat., minibar,
trezor, Nespresso, set na přípravu kávy a čaje, balkon
nebo terasa, směr moře. DRX: viz. DR, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

MAURICIUS

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRX) hh

| h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kajaky, kola, stolní
hry. Za poplatek: šnorchlování, rychločlun, lodní výlety.
ZÁBAVA Večerní hudební zábava.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET ZDARMA: Zdarma: WiFi
v hotelu a na pokojích.

54

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

5,0

Hotel Seapoint Boutique cccc

TripAdvisor 570 hodnotících

MAURICIUS > GRAND BAIE – SEVERNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Hotel pouze pro osoby starší 12 let

INTERNET Zdarma: WiFi

• Klidný butikový hotel

na pokojích a v prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, Diners Club, AMEX.

Transfer z letiště: cca 60 minut

WEB www.seapointboutiquehotel.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Zdarma: sauna

Pouze pro dospělé osoby

• Za poplatek: masáže, ošetření těla,
wellness procedury, kosmetika,
manikúra, pedikúra, depilace

POLOHA Hotel leží u písečné pláže na severu ostrova. Letiště
se nachází asi hodinu jízdy, vesnička Grand Bay s možností nákupů
je vzdálena 3 km a hlavní město Port Louise leží 20 km od hotelu.
VYBAVENÍ 23 pokojů, recepce, lounge, 3 restarace (The
Main Restaurant - lokální a mezinárodní kuchyně, The Beach
Restaurant - mezinárodní kuchyně a mořské speciality, The
Hublot Reastaurant - á la carte večeře), 2 bary, bazén, butik.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů, sprcha), klimatizace, TV/sat., telefon, Wi-Fi, set
pro přípravu kávy a čaje, kávovar Nespresso, minibar
za poplatek, trezor, terasa, výhled na moře, (35 m2).

MAURICIUS

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kajaky,
paddle boarding, deskové hry, půjčovna kol,
bazén. Za poplatek: šnorchlování, potápění,
výlety na člunu, plachtění, vodní lyže.
ZÁBAVA večerní zábavní program, živá hudba.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa ccccd

4,5
TripAdvisor 2 628 hodnotících

MAURICIUS > POSTE LAFAYETTE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

šlapadla, loďka s průhledným dnem, půjčovna skútrů.

• Hotel pro osoby starší 18 let

Za poplatek: potápění, motorizované vodní sporty na pláži.

• Spa centrum

ZVLÁŠTNOSTI Lekce vaření, ukázka přípravy koktejlů.

• V dosahu turistických atrakcí

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Vhodné pro novomanžele

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

Transfer z letiště: cca 60 minut

WEB www.radissonblu.com/en/hotel-mauritius-postelafayette

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• V hotelu je k dispozci spa centrum

pouze pro dospělé

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

POLOHA Hotel leží na severovýchodě ostrova přímo

all inclusive

u písečné pláže, obklopen zelení a v dosahu turistických

• Snídaně formou bufetu v hlavní

atrakcí. Vesnička Rivière du Rempart je vzdálena 7 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby,
100 pokojů, hlavní bufetová restaurace Café Nautilus a 2 à la carte

v jedné z restaurací

restaurace (mauricijská a na pláži), bar, konferenční místnost,

• Odpolední čaj (16.00–17.30 hod.)

prádelna, obchod, bazén (v zimě vyhřívaný), lehátka a slunečníky.

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

PLÁŽ Písečná přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRGVS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, LCD TV/sat., minibar, trezor, set na přípravu
kávy a čaje. DRSVS: viz DRGVS, výhled na moře.

MAURICIUS

restauraci Nautilus
• Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

nápoje místní výroby v hlavním
baru (11.00–23.00 hod.)
• Minibar (voda, nealkoholické a vybrané
místní alkoholické nápoje)
• Šnorchlování, kajaky, loďka s průhledným

Dvoulůžkový pokoj (DRGVS, DRSVS) hhh

dnem, lekce potápění v bazénu, ﬁtness,

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

projížďky na kolech, plážový volejbal, boccia,

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

lekce vaření, ukázka přípravy koktejlů
• Snack (12.00–17.00 hod.)

aquaaerobik, plážový volejbal, badminton, boccia,
rybaření, projížďky na kolech, šnorchlování, kajaky,

56

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Radisson Blu Azuri Resort & Spa ccccd

4,5
TripAdvisor 1 946 hodnotících

MAURICIUS > ROCHES NOIRES – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Klienti mohou s Blu Passport

• Elegantní a prostorné pokoje

využívat služby sesterského hotelu Radisson Blu Poste

• Možnost využívat služeb sesterského hotelu

Lafayette ccccd (pro osoby nad 18 let).
PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

Transfer z letiště: cca 60 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.radissonblu.com

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Spa centrum Decléor nabízí
terapie, masáže a procedury

v oblasti Roches Noires. Mezinárodní letiště je vzdáleno

• Zdarma: hammam, sauna

1 hodinu jízdy. Klienti mohou využívat díky službě Blu

• Za poplatek: 6 masážních

Passport služby sesterského hotelu Radisson Blu Poste
Lafayette ccccd (pouze pro osoby nad 18 let).

místností, kadeřnictví

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace,

all inclusive

à la carte a na pláži a steakhouse, kavárna, shisha

• Snídaně formou bufetu

lounge, bar u bazénu, konferenční místnost, bazén.

• Obědy a večeře formou bufetu nebo menu

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

POPIS POKOJŮ PWG: koupelna/WC (vana

a zahraniční výroby (11.00–23.00 hod).

oddělená od sprchy), klimatizace, minibar, set

• Sendviče (11.00–17.00 hod.)

na přípravu kávy a čaje, Nespresso za poplatek,

• Odpolední čaj (15.30–17.00 hod.)

trezor, balkon nebo terasa, výhled do zahrada.

• Minibar (soda, džus, pivo,

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (PWG) hhh

MAURICIUS

POLOHA Hotel leží na severovýchodě ostrova

voda) doplňován denně

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, kola,
jóga na pláži, zumba, plážový volejbal, kajaky, vybavení
na šnorchlování, šlapadla. Za poplatek: motorizované sporty.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel RIU Le Morne cccc

TripAdvisor 1 468 hodnotících

MAURICIUS > LE MORNE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Program all inclusive po celých 24 hodin denně

stolní tenis. Za poplatek: nemotorizované

• Hotel pouze pro dospělé

a motorizované vodní sporty, potápění.

• Ideální poloha v blízkosti národního parku

ZVLÁŠTNOSTI Hotel vhodný pro páry.
ZÁBAVA Diskotéka, karaoke, živá hudba.

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.
WEB www.riu.com/en/hotel/mauritius-island/morne-brabant/
hotel-riu-le-morne/

wellness & spa
POLOHA V oblasti Le Morne na jihozápadě ostrova Mauricius.
Hotel se nachází v komplexu spolu s hotelem RIU Creole cccc.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 1 bufetová restaurace, 4 à

all inclusive

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

• Snídaně a oběd formou bufetu

na slunění, obchod se suvenýry. Některé služby klienti

• Večeře formou bufetu nebo menu

využívají v sousedním hotelu RIU Creole cccc.

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

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Snack (24 hodin denně)

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

• Minibar

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

• Windsurﬁng, kajaky, vybavení na šnorchlování,

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

MAURICIUS

kadeřníka, masáže, jacuzzi

la carte restaurace (mezinárodní),

PLÁŽ Privátní písečná pláž. Osušky a slunečníky zdarma.

58

• Renova Spa nabízí salon krásy,

úvodní lekce potápění v bazénu

DRSSS: viz DR, částečný výhled na moře.

• Jacuzzi, hammam

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Diskotéka

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRGV) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRSSS) hhh
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,0

Hotel RIU Creole cccc

TripAdvisor 1 789 hodnotících

MAURICIUS > LE MORNE – JIHOZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let).

• All inclusive hotel přímo u pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Vhodné pro rodiny s dětmi

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Transfer z letiště: cca 60 minut

WEB www.riu.com/en/hotel/mauritius-island/morne-brabant/
hotel-riu-creole/

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa
• Lázně, masáže, jacuzzi, kosmetický salon

Dítě: pobyt zdarma

all inclusive
POLOHA V oblasti Le Morne v jihozápadní části ostrova.

• Snídaně a večeře formou bufetu

Hotel je součástí komplexu s hotelem RIU Le Morne cccc.

• Oběd formou bufetu nebo menu

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace,

• Snack (24 hodin denně)

2 à la carte restaurace (mezinárodní), 3 bary (bar u bazénu

• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

a na pláži), 2 bazény, terasa na slunění, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu.

i zahraniční výroby (24 hodin denně)
• Diskotéka

POPIS POKOJŮ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, LCD TV/sat., minibar, telefon, trezor,
set na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, balkon nebo terasa.
DRSSS: viz DRSS, prostornější.
FR: viz DRSS, oddělená ložnice, výhled do zahrady.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hi

Rodinný pokoj (FR) hhhh

MAURICIUS

Dvoulůžkový pokoj (DRSS, DRSSS) hhh
| hhhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
plážový volejbal, windsurﬁng, kajaky, šnorchlování, úvodní lekce
potápění. Za poplatek: motorizované
vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Animační programy, diskotéka, živá hudba.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Émeraude Beach Attitude ccc

TripAdvisor 2 297 hodnotících

MAURICIUS > BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, lekce vaření,

• Oblíbený hotel pouze pro osoby starší 18 let

1× týdně lekce vaření v místní rodině za poplatek.

• Písečná pláž přímo u hotelu

ZÁBAVA Večerní zábava 3× týdně.

• Ideální místo pro potápění

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• All inclusive v ceně

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, Diners Club, MC.

Transfer z letiště: cca 60 minut

WEB www.emeraudebeach-hotel-mauritius.com

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Za poplatek: několik druhů masáží

Pouze pro dospělé osoby

all inclusive
• Snídaně formou bufetu, oběd a večeře

POLOHA Hotel leží na východním pobřeží. Hlavní
město je vzdáleno 35 km a městečko Flacq 10 km.
VYBAVENÍ Bufetová restaurace, restaurace
à la carte, bar, 2 bazény, plážový servis, směnárna.

místní výroby (11.00–23.00 hod.)
• Odpolední káva, čaj (16.00–17.00 hod.)

Belle Mare leží přes silnici.

• Snack

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč

• Výběr nápojů z minibaru (voda, nealko, pivo)

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

• 20% sleva na 1 mauricijskou masáž při

terasu a DVD přehrávač.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

MAURICIUS

menu a mořské plody za poplatek)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje

PLÁŽ Jedna z nejhezčích písečných pláží

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

60

formou bufetu nebo menu (lobster

pobytu min. 5 nocí (09.00–14.00 hod.)
• Projížďky loďkou s průhledným dnem
(nutná rezervace)

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hh
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, pétanque,
stolní tenis, stolní hry, plážový volejbal, loďka s průhledným
dnem, vybavení na šnorchlování. Za poplatek: biliár,
půjčovna kol, golf, potápění, kitesurﬁng, rybaření.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Récif Attitude cccd

TripAdvisor 1 944 hodnotících

MAURICIUS > POINT AUX BICHES – ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Butikový hotel pouze pro dospělé
osoby starší 18 let

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, lekce vaření,
1× týdně lekce vaření v místní rodině za poplatek.
ZÁBAVA Živá hudba a sega show 1× týdně.

• Snadná dostupnost městečka Grand Baie

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd

• Možnost programu all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných

• Hotel s přátelskou atmosférou

prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

Transfer z letiště: cca 80 minut

WEB www.recif-hotel-mauritius.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• V hotelu je k dispozici malé wellness

Pouze pro dospělé osoby

centrum s nabídkou masáží a hammam
• Zdarma: vstup do hammamu

POLOHA Hotel leží na západním pobřeží. Hlavní město

all inclusive

Port Louis je vzdáleno 15 km a městečko Grand Baie 12 km.

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

mezinárodní a mořské plody), bar, bazén.

• Oběd možný také v kiosku Taba–J

PLÁŽ Menší písečná pláž přímo u hotelu.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč

místní výroby (11.00–23.00 hod.)

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

• Odpolední káva, čaj (16.00–18.00 hod.)

na požádání), trezor, kávovar za poplatek, balkon

• Snacky

nebo terasa. DRBF: viz DR, u pláže.

• 20% sleva na mauricijskou masáž

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRBF) hh

(09.00–14.00 hod., při pobytu min. 5 nocí)

MAURICIUS

VYBAVENÍ 3 restaurace (mauricijská,

• Minibar

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
stolní hry, loďka s průhledným dnem, kajaky, deskové
hry, šlapadla, vybavení na šnorchlování.
Za poplatek: půjčovna kol, potápění, rybaření, skútry.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Coin de Mire Attitude cccd

TripAdvisor 823 hodnotících

MAURICIUS > CAP MALHEUREUX – SEVERNÍ POBŘEŽÍ
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Za poplatek: biliár, půjčovna kol, potápění,

• Po kompletní renovaci

rybaření, motorizované vodní sporty.

• Výborný poměr kvality a ceny

ZVLÁŠTNOSTI 1× týdně místní bazar, lekce vaření,

• Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

1× týdně lekce vaření v místní rodině za poplatek.

• V blízkosti hotelu restaurace, obchody

ZÁBAVA Večerní zábava 4× týdně.

• Možnost programu all inclusive

PRO DĚTI Miniklub (3–13 let). Hlídání dětí
(na vyžádání). Dětské vozíky za kola za poplatek.

Transfer z letiště: cca 90 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu a na pokojích.

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Maestro.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.coindemire-hotel-mauritius.com

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Wellness centrum přímo v hotelu

POLOHA Útulný hotelpo kompletní renovaci leží pouze
1 km od vesničky Cap Malheureux a 4 km od vesničky
Grand Baie. Hlavní město je vzdáleno 35 km.

all inclusive

VYBAVENÍ 2 restaurace, bar, 2 bazény, butik.

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

PLÁŽ Písečná pláž přes silnici.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (sprcha,

• Oběd možný také v kiosku Taba–J

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

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

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

MAURICIUS

• Za poplatek: různé druhy masáží

místní výroby (11.00–24.00 hod.)
• Výběr nápojů v minibaru

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Odpolední káva, čaj (15.00–18.00 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhh

• 20% sleva na mauricijskou masáž při

Rodinný pokoj (FRX) hhh

| hhi

| hhii

pobytu min. 5 nocí (09.00–14.00 hod.)

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt
(míčky za poplatek), ﬁtness, stolní tenis, pétanque, stolní hry,
loďka s průhledným dnem, kajaky, šlapadla, deskové hry.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Tropical Attitude cccd

TripAdvisor 605 hodnotících

MAURICIUS > TROU D’EAU DOUCE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Malý hotel po kompletní renovaci

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový

• Pouze pro osoby starší 18 let

volejbal, stolní tenis, pétanque, stolní hry, šnorchlování,

• Atmosféru hotelu dotváří kreolská

plavba člunem s průhledným dnem.

architektura, které připomíná tradiční

Za poplatek: vodní sporty na pláži (vodní lyže,

způsob ostrovního života

výlet katamaránem, potápění), rybolov, kulečník.
ZÁBAVA 1× týdně zábavný večer s tradičním

• Uprostřed krásné tropické zahrady

mauricijským tancem sega.

s výhledem na modrou lagunu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách

Transfer z letiště: cca 60 minut

Za poplatek: na pokojích.

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, MC, Maestro.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.hotels-attitude.com

Pouze pro dospělé osoby

wellness & spa
• Za poplatek: masáže, kosmetické ošetření

poblíž pravé rybářské vesničky. Centrum je vzdáleno cca 2 km,

obličeje a těla přírodními produkty

středisko Belle Mare 10 km a hlavní město Port Louis 45 km.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, směnárna,

• Snídaně formou bufetu

2 restaurace, kiosek s občerstvením, bazén, butik.

• Oběd formou bufetu nebo v kiosku Taba–J

PLÁŽ Menší písečná pláž přímo před hotelem, cca 200 m

• Večeře formou bufetu nebo menu

daleko je veřejná klidná písečná pláž. Hotel organizuje
denně dopravu zdarma na nedaleký ostrov Ile aux Cerfs,
kde se můžete těšit z koupání na panenské tropické pláži.

restauraci Kot Nou (nutná rezervace)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (11.00–23.30 hod.)

POPIS POKOJŮ DRSF: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč

• Odpolední káva, čaj (16.00–18.00 hod.)

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

• 20% sleva na 1 mauricijskou masáž

osušky na pláž, balkon nebo terasa. DRSFX: viz DRBF,
prostornější, kávovar. Nově k dispozici i vily (na vyžádání).

při pobytu min. 5 nocí (09.00–14.00 hod.)
• Možnost stravování ve vybraných restauracích

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

v sesterských hotelech Attitude

Dvoulůžkový pokoj (DRSF, DSFX) hh

(nutná rezervace)

Volejte zdarma 800 12 10 10

| h

MAURICIUS

POLOHA Hotel se nachází u laguny Trou d’Eau Douce

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Silver Beach ccc

TripAdvisor 909 hodnotících

MAURICIUS > TROU D’EAU DOUCE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.

• Přímo u písečné pláže

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

• All inclusive v ceně

WEB www.silverbeach.mu

• Golfové hřiště cca 20 minut jízdy od hotelu
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
nebo menu
• Alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby
• Šlapadla, kajaky, vybavení na šnorchlování,
windsurﬁng, stolní hry

POLOHA Na východním pobřeží ostrova
v blízkosti vesničky Trou d’Eau Douce.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar,
bazén se sluneční terasou, obchod.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DREC: koupelna/WC (sprcha,
vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, trezor, TV,
balkon nebo terasa, výhled do zahrady přes střechu
restaurace. DRGV: viz DREC, výhled do zahrady.
DRSV: viz DRGV, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

MAURICIUS

Dvoulůžkový pokoj (DREC, DRGV) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hh
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šlapadla,
kajaky, vybavení na šnorchlování, windsurﬁng.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
ZÁBAVA Živá hudba, DJ, taneční sega show 1× týdně.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

64

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Le Palmiste Resort & Spa ccc

4,0
TripAdvisor 825 hodnotících

MAURICIUS > TROU AUX BICHES – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Možnost all inclusive

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Vhodné pro jednotlivce, páry i rodiny s dětmi

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, jóga,

• Botanická zahrada v blízkosti hotelu

aquaaerobik, vodní pólo, volejbal, stolní tenis, šipky, pétanque.
ZÁBAVA Noční klub, zábavný program (sega

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná cca 150 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

show, mauricijská kulturní show, živá hudba).
PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén,
hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných

Dítě: za zvýhodněnou cenu

prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
POLOHA Hotel se nachází na severozápadním pobřezí
ostrova Mauricius, jen pár minut chůze od písečné pláže.

WEB www.hotel-lepalmiste.mu

Nejbližší turistické centrum Grand Baie je vzdáleno 10 km,

wellness & spa

hlavní město Port Louis 20 km. Jen 15 minut jízdy od hotelu se

• Za poplatek: masáže, péče o pleť, manikúra

nachází botanická zahrada Pamplemousses Botanical Gardens.
VYBAVENÍ 100 pokojů situovaných v 5 různých

a pedikúra, kadeřnictví a make-up

křídlech hotelu, recepce, směnárna, 3 bazény,

all inclusive

venkovní jacuzzi, restaurace, 2 bary u bazénu,

• Snídaně a večeře formou bufetu

konferenční prostory.

• Oběd formou bufetu nebo výběru z menu

PLÁŽ Písečná pláž jen několik minut chůze od hotelu.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

POPIS POKOJŮ DRA: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

místní výroby (10.00–22.00 hod.)

MAURICIUS

klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu
kávy a čaje, minibar za poplatek, balkon nebo terasa.
DR: viz DRA, prostornější, výhled na bazén a zahradu.
DRS: viz DR, dokovací stanice pro iPod/iPad/iPhone,
zdarma vstup do sauny a hammam, minibar za poplatek.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRA) hh
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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MAURICIUS
66

MAURICIUS > BALACLAVA – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

MAURICIUS > BELLE MARE – VÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

Hotel Maritim Resort & Spa ccccc

Hotel Maritim Crystals Beach Resort & Spa cccc

MAURICIUS > POINTE JEROME – JIHOVÝCHODNÍ POBŘEŽÍ

MAURICIUS > PALMAR

Hotel Preskil Island Resort cccc

Hotel C Palmar Mauritius cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS > CHAMAREL

Aparthotel Be Cosy ccc

Hotel Lakaz Chamarel cccc

MAURICIUS > BOIS CHÉRI

MAURICIUS > SOUILLAC – JIŽNÍ POBŘEŽÍ

Bubble Lodge cccc

Hotel Andrea Lodge ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

MAURICIUS

MAURICIUS > TROU AUX BICHES – SEVEROZÁPADNÍ POBŘEŽÍ

67

SMARAGDY ROZTROUŠENÉ
V INDICKÉM OCEÁNU

SEYCHELY

SEYCHELY

Seychelské souostroví, které je
právem považováno za jedno
z nejromantičtějších míst
Indického oceánu, leží východně
od afrických břehů, severovýchodně
od Madagaskaru a je tvořeno
115 ostrovy, které jsou rozptýleny
v Indickém oceánu.
Panenská příroda, ikonická žulová
skaliska, perfektní podmínky pro
potápění a nedotčené pláže patřící mezi
nejkrásnější na světě - to jsou Seychely.

68

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

denní teplota vzduchu (°C)

30

31

31

32

31

29

28

29

29

30

30

30

teplota vody (°C)

29

29

29

30

30

28

27

28

28

29

29

29

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

69

TO NEJLEPŠÍ
ZE SEYCHEL

SEYCHELY

A

70

IKONICKÉ PLÁŽE

Seychelské ostrovy se pyšní
jedněmi z nejkrásnějších pláží
na světě. Přenádherná příroda
v kombinaci s třpytivým pískem
a azurovým mořem láká turisty
z celého světa. Atmosféru dokreslují typické žulové balvany.
Jednou z nejfotogeničtějších pláží
je Beau Vallon Beach na ostrově
Mahé.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ŠNORCHLOVÁNÍ NA LA DIGUE

Klidné a krásné pláže, které lemují ostrov La Digue,
nabízí vynikající podmínky pro potápění a šnorchlování.
Příkladem je pláž Anse Severe na severozápadě ostrova
s dokonale tyrkysovou vodou a pestrým podmořským
životem.

D

ST. ANNE MARINE NATIONAL
PARK

Národní park St. Anne Marine Park je první mořský park
v Indickém oceánu. Zahrnuje šest ostrovů na pobřeží
ostrova Mahé a nabízí fascinující útesy, úžasnou tropickou přírodu a jedny z nejpřísněji chráněných korálů
a ryb na světě.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

VALLÉE DE MAI

Přírodní rezervace Vallée de Mai na ostrově Praslin je
součástí seychelského přírodního dědictví UNESCO.
Jedná se o chráněné území plné nedotčené přírody, pestré exotické vegetace a endemické palmy Coco de Mer,
která plodí největší ořechy na světě.

E

ŽELVY OBROVSKÉ

Seychely jsou jedním ze dvou míst na světě, kde volně
žijí suchozemské želvy obrovské. Jejich domovem je
například vulkanický ostrov Silhouette, který leží severozápadně od ostrova Mahé.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY

B

71

SEYCHELY

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Pláž Beau Vallon Beach
Anse Severe
Vallée de Mai
St. Anne Marine Park
Ostrov Silhouette

ILE DU NORD

SILHOUETTE
E

A

SEYCHELY

VICTORI

72

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ARIDE

CURIESE

PETITE SOEUR
GRANDE SOEUR
FELICITE

C

B

PRASLIN

MARIANNE
LA DIGUE

F R E G AT E
STE ANNE
D

A

5 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY

MAHÉ

73

POBYTOVÉ OBLASTI
MIKROOSTROVY

1

2
Doba transferu z letiště cca 30–60 minut

3

1 Hotel Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc
2 Hotel Bird Island Lodge ccd
3 Hotel Denis Island ccccc
4 Hotel Cerf Island Resort ccccd

str. 78
str. 81
str. 79
str. 80

1
4

2

MAHÉ

Doba transferu z letiště cca 30–40 minut

1 až7

1 Hotel Le Méridien Fischerman’s Cove ccccc
2 Hotel The H Resort Beau Vallon Beach ccccc
3 Hotel Savoy Seychelles Resort & Spa ccccd
4 Hotel Carana Beach cccc
5 Hotel Coral Strand Smart Choice cccd
6 Hotel Berjaya Beau Vallon Bay cccd
7 Hotel Hilton Seychelles Northolme

~
e
8

Resort & Spa ccccc

8 Hotel Constance Ephelia Resort cccc/ccccc
9 Hotel Avani Seychelles Barbarons Resort cccc
q Hotel Kempinski Seychelles Resort ccccd
w Hotel Banyan Tree Seychelles ccccc
e Hotel Eden Bleu ccccd

9

str. 85
str. 87
str. 90
str. 93
str. 95
str. 94
str. 84
str. 91
str. 92
str. 89
str. 86
str. 88

q

SEYCHELY

w

74

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

2
1

6

3 4
7
8
5
q

9

3

PRASLIN / LA DIGUE

Doba transferu z letiště cca 20–60 minut
str. 100
str. 98
str. 104
str. 105
str. 101
str. 102

7 Hotel Patatran Village ccc
8 Hotel Le Domaine de L’Orangeraie ccccd
9 Hotel Chateau St. Cloud ccc
q Hotel La Digue Island Lodge cccc

str. 111
str. 108
str. 110
str. 109

SEYCHELY

1 Hotel Raﬄes Praslin ccccc
2 Hotel Constance Lémuria Resort ccccc
3 Hotel Dhevatara Beach cccc
4 Hotel Indian Ocean Lodge cccd
5 Hotel Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc
6 Hotel Le Domaine de la Réserve cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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SEYCHELY

MIKROOSTROVY

76

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Hilton Seychelles Labriz Resort & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 3 036 hodnotících

SEYCHELY > SILHOUETTE
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

zahrada, terasa, výhled na horu Mt. Dauban, 88 m2.

• Hotel pro náročnou klientelu

VIBF: viz VIGV, u pláže, výhled na oceán, prostornější,

• Luxusní, prostorné vily v blízkosti písečné pláže

101 m2. Na vyžádání vily s privátním bazénem.

• Hotel vhodný pro svatební cesty

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

i rodinnou dovolenou
• Uprostřed exotické přírody
s výhledem na Indický oceán
• Kvalitní, rozmanitá gastronomie

Vila (VIGV, VIBF) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
nemotorizované vodní sporty, tenis, jóga na pláži,

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

badminton, šachy, pétanque, stolní tenis.
Za poplatek: šnorchlování, potápění,
půjčovna kol, rybaření, výlety po ostrově, vycházky
s průvodcem, vyjížďky loďkou při západu slunce.
ZÁBAVA Lekce vaření kreolské kuchyně.
PRO DĚTI Dětský klub Jungle Fun
Kids, hlídání dětí za poplatek.

POLOHA Resort se nachází na východním pobřeží

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

exotického privátního ostrova Silhouette s panoramatickým

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu a na pokojích.

výhledem na Indický oceán. Hotel leží v klidném prostředí

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

uprostřed tropické vegetace přímo u bílé písečné pláže.

WEB www.hiltonseychelleslabriz.com

SEYCHELY

Mezinárodní letiště na ostrově Mahé je vzdáleno asi 60 minut
od hotelu. Letištní transfer je standardně lodní, za příplatek

wellness & spa

je možné sjednat přelet helikoptérou (cca 15 minut letu).

• Eforea Spa

VYBAVENÍ 111 prostorných vil, recepce, 7 restaurací a barů

• Za poplatek: masáže, terapie,

(Portobello – italská, Teppanayki – japonská, Sakura – s mořskými

wellness procedury

plody, Grann Kaz – kreolská, pizzerie, Café Dauban, Bar lo Brizan),
malé muzeum ostrova Silhouette, obchod se suvenýry, bazén.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u dlouhé pláže s bílým pískem.
POPIS POKOJŮ VIGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), vana, sprcha + venkovní sprcha, , minibar, telefon,
WiFi, plazmová TV/sat., DVD, trezor, klimatizace, privátní
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Denis Island ccccc

4,5
TripAdvisor 31 hodnotících

SEYCHELY > DENIS ISLAND
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
ZVLÁŠTNOSTI V hotelu nenajdete

• Privátní ostrov obklopený písečnými plážemi

televizi, WiFi ani mobilní síť.

• V okolí místa pro šnorchlování

ZÁBAVA Na ostrově se nacházejí farmy se

• Bujná tropická vegetace

zvířaty, obdivovat můžete např. želvy.

• Jedinečný zážitek bez televize,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

internetu a mobilní telefonní sítě
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu

WEB www.denisisland.com

wellness & spa
• Za poplatek: různé masážní procedury

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se skládá z 25 samostatně stojících plážových
domků umístěných uprostřed zeleně. Ostrov leží severně
od ostrova Praslin. Vnitrostátní přelet trvá cca 30 minut.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar,
25 bungalovů, wellness centrum.
PLÁŽ Písečné pláže kolem ostrova. Ideální
podmínky pro šnorchlování.
POPIS POKOJŮ BC: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, stropní ventilátor, set na přípravu kávy a čaje,
minibar, prostorná terasa, v přední řadě u pláže.

SEYCHELY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BC) hhii
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře. Většina
pokrmů je připravována z místních surovin vypěstovaných
přímo na ostrově. Hotel pořádá kreolské tematické noci.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: potápěčské centrum, tenis.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Cerf Island Resort ccccd

4,0
TripAdvisor 422 hodnotících

SEYCHELY > CERF ISLAND
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Butikový resort na malém ostrově
uprostřed tropické přírody

2 oddělené ložnice, dvě koupelny, oddělený vstup (pokoje jsou
propojené balkonem), dokovací stanice pro iPod/iPhone.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel vhodný pro náročnou klientelu

Vila (VIHIL) hh Vila (VI2) hhhh

• Možnost programu all inclusive

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu či

• Bílá písečná pláž

menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: kajaky,

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro osoby nad 7 let

šlapadla, šnorchlování, kulečník, pronájem automobilu,
piknik, plavby při západu slunce, rybaření, potápění,
výlety do přírody, plachtění, lety helikoptérou.
ZVLÁŠTNOSTI Resort je situován na tropickém
ostrově Cerf Island. Resot neubytovává děti do 7 let.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
WEB www.cerf-resort.com

POLOHA Butikový resort leží na malém ostrově Cerf
Island uprostřed tropické přírody národní rezervace National

wellness & spa

Marine Park. Ostrov má pouze necelé 2 kilometry a je

• Le Spa Latanier

lemován bílou písečnou pláží. Mezinárodní letiště na ostrově

• Za poplatek: masáže, wellness procedury,

Mahé je vzdáleno asi 10 km, kombinovaný pozemní

SEYCHELY

a lodní transfer mezi ostrovy trvá zhruba 40 minut.
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parní lázně, možnost masáží na pokoji

VYBAVENÍ 24 vil celkem tří typů, recepce,

all inclusive

lounge, 2 bazény s výhledem na oceán, 2 restaurace

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu či menu

s panoramatickým výhledem (Zepis a 1756), bar u bazénu,

• Nealkoholické nápoje

koktejlový bar, konferenční prostory, služby prádelny.

• Pivo, víno a alkoholické nápoje místní

PLÁŽ Ostrov je obklopen bílou písečnou pláží.
POPIS POKOJŮ VIHIL: koupelna/WC (vysoušeč

výroby (11.00–22.30 hod.)
• Koktejly (18.00–23.00 hod.)

vlasů), vana pro dvě osoby a venkovní sprcha, klimatizace,
stropní větrák, TV/sat., telefon, DVD přehrávač, trezor,
minibar, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa,
za poplatek možnost masáže na pokoji. VI2: viz VIHIL,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Bird Island Lodge ccd

4,5
TripAdvisor 395 hodnotících

SEYCHELY > BIRD ISLAND
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI V souladu s ekologickým konceptem

• Nedotčené pláže a čisté tyrkysové moře

hotelu není na ostrově žádný bazén, v pokojích nenaleznete

• Želvy obrovské a ptačí kolonie

televizi, telefon ani minibar. Většina podávané stravy

• Vhodné pro klidnou dovolenou
a nenáročné klienty
• Dokonalé splynutí s přírodou
v ekologickém prostředí ostrova

pochází z malých farem roztroušených po ostrově.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccd
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
Za poplatek: připojení k internetu na recepci.

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.
WEB www.birdislandseychelles.com

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází na stejnojmenném privátním
ostrově, který je přírodní rezervací a nejsevernějším
ostrovem Seychel ležícím přibližně 100 km východně
od ostrova Mahé. Vnitrostátní let sem trvá asi 30 minut.
VYBAVENÍ Recepce, 24 bungalovů zasazených mezi
kokosové palmy, restaurace, bar, knihovna, obchod.
PLÁŽ Hotel leží přímo u pláže, na ostrově jich
je celkem 7 a dohromady čítají 5 km.
POPIS POKOJŮ BG: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

SEYCHELY

moskytiéra, stropní ventilátor, trezor, prostorná terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BG) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, obědy a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kulečník,
organizované procházky po ostrově, šnorchlování.
Za poplatek: kajaky, rybaření, pozorování velryb a delfínů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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SEYCHELY

MAHÉ

82

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Hilton Seychelles Northolme Resort & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 1 552 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Komfortní ubytování ve vilách

Vila (VISUN) hhh

s moderním vybavením

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Bohatá nabídka sportovních aktivit

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení obědu.

• Klidná dovolená

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Vhodné pro novomanžele

Za poplatek: kulečník, šnorchlování, potápění,
vodní sporty, projížďky lodí, rybaření.

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

ZVLÁŠTNOSTI Restaurace Hilltop s panoramatickým
výhledem na oceán pořádá pravidelně tematické večeře.
ZÁBAVA Příležitostné kreolské večery a živá hudba.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel je ve svahu,
nedoporučujeme osobám se sníženou pohyblivostí.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

POLOHA Menší resort, obklopený zelení, leží v kopcovité

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

krajině na severozápadním pobřeží ostrova Mahé poblíž zátoky

WEB www3.hilton.com

Beau Vallon s výhledem na ostrov Silhouette. Od hlavního
města Victoria je vzdálen cca 7 km, od letiště 16 km.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace,

• Eforea spa & wellness centrum

bar, bazén, obchod se suvenýry, směnárna, konferenční

• Za poplatek: různé druhy masáží

místnost, pokojová služba za poplatek.

a profesionálních kosmetických

PLÁŽ Několik menších písečných pláží obklopených kameny

procedur, sauna, pára

přímo u hotelu. K dispozici lehátka. Doporučujeme boty

SEYCHELY

do vody. Možnost kyvadlové dopravy na další písečné pláže.
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POPIS POKOJŮ VISUN: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů, župan, pantoﬂe), klimatizace, stropní ventilátor,
LCD TV/sat., telefon, DVD přehrávač, minibar, set
pro přípravu kávy a čaje, trezor, obývací část, balkon,
vířivka. Pokoje jsou umístěny ve dvoupodlažních vilách
v tropickém lesním porostu s výhledem na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Le Méridien Fisherman’s Cove ccccc

4,0
TripAdvisor 1 232 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Za poplatek: motorizované sporty, potápění, golf.

• Přímo u krásné písečné pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Pro náročné

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Hotel známého řetězce Le Méridien

Za poplatek: na pokojích.

• Vynikající kuchyně

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

• Bazén inﬁnity

WEB www.lemeridienﬁshermanscove.com

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

wellness & spa
• Zen spa
• Za poplatek: různé druhy masáží, terapií,
aromaterapií, salon krásy, parní lázeň

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort známého hotelového řetězce leží v zálivu
Beau Vallon v severní části ostrova Mahé s výhledem na ostrov
Silhouette. Vzdálenost z hlavního města Victoria 25 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, butik, bazén,
2 restaurace (1 à la carte), restaurace na pláži, 2 bary.
PLÁŽ Krásná písečná pláž se nachází přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, minibar, kávovar,
trezor, telefon, TV/sat. a balkon nebo terasa.
SUFGV: viz DRS, navíc obývací část.

SEYCHELY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Suite (SUFGV) Hhhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, Možnost
dokoupení oběda a večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované
vodní sporty (kánoe, šnorchlování), tenis, ﬁtness.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Banyan Tree Seychelles ccccc

4,5
TripAdvisor 1 416 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 16 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Luxusní resort vhodný pro náročnou klientelu

INTERNET Zdarma: WiFi ve vybraných

• Ubytování ve vilách

prostorách hotelu a na pokojích.

• Krásné výhledy na oceán

WEB www.banyantree.com/en/seychelles

• Vhodné pro svatební cesty
• Přímo u písečné pláže

wellness & spa
• Banyan Tree Spa (09.00–22.00 hod.)

Transfer z letiště: cca 40 minut

• Za poplatek: různé masážní procedury

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel leží v zálivu na jihozápadním pobřeží ostrova
Mahé přímo u písečné pláže. Transfer z letiště cca 40 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace,
2 à la carte restaurace, 3 bary, nekonečný bazén,
směnárna, kadeřnictví, salon krásy, wellness centrum.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ PVSV: koupelna/WC (sprcha),
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, terasa, privátní
bazén, výhled na oceán, velikost pokoje 97 m2.

SEYCHELY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (PVSV) hhi
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu a večeře formou
výběru z menu. Možnost dokoupení lehkého oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna
kol (možnost projížděk v rámci resortu), ﬁtness.
Za poplatek: vodní sporty, vybavení
na šnorchlování a rybaření, tenis, jóga.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel The H Resort Beau Vallon Beach ccccc

4,5
TripAdvisor 1 246 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Elegantní butikový hotel kombinující

Junior suite (JS) hhh

prvky luxusu a seychelské historie
• Klidná lokalita v přímé blízkosti
národního parku Morne Seychelles

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, jóga,

• Vynikající kreolská a mezinárodní kuchyně

tenisový kurt, plážový volejbal, pétanque, stolní tenis, obří šachy,

• Hotel vhodný i pro páry

šnorchlování, kajaky. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost romantické večeře pod noční

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

hvězdnou oblohou v restauraci TÊTE-À-TÊTE. (Konzultace
menu a průběhu večeře s kuchařem a vedením hotelu.)
ZÁBAVA Živá kubánská hudba
v restauraci Trader Vic’s Seychelles.
PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

POLOHA Butikový hotel se rozprostírá na severu

PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.

ostrova Mahé v zálivu Beau Vallon, z jedné strany

WEB www.h-hotel.com/seychelles

obklopeném 3 km dlouhou písečnou pláží a tyrkysovým
mořem, ze strany druhé zelení. Od hlavního města

wellness & spa

Victoria je vzdálen pouhých 15 minut cesty autem.

• Luxusní spa centrum Sesel

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací (1 hlavní
bufetová, 4 à la carte – mezinárodní, japonská, mořské plody

(kreolské jméno pro Seychely)
• Za poplatek: 7 léčebných a masážních

a gril, restaurace na pláži), 2 bary, konferenční místnost, butiky,

salonků, Vichy hydroterapie, salon krásy

směnárna, prádelna, čistírna, inﬁnity bazén, lehátka a slunečníky.

s kadeřnictvím a další procedury

SEYCHELY

PLÁŽ Písečná pláž táhnoucí se podél celého resortu.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, LCD TV/
sat., minibar, set pro přípravu kávy a čaje, trezor, balkon
nebo terasa. Na vyžádání možnost propojených pokojů
a ubytování ve vilách u pláže s vlastním bazénem.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel Eden Bleu ccccd

TripAdvisor 438 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 13 LET

proč právě sem?
• Výhodná poloha v blízkosti
letiště a hlavního města
• V dosahu restaurací, obchodů,
sportovních a kulturních aktivit
• Ideální výchozí bod pro výlety
po Seychelských ostrovech

REZERVUJTE IHNED:
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Suite (SULMV) hhh

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: šnorchlování,
potápění, rybaření, vodní sporty.
ZÁBAVA Kasino.

Transfer z letiště: cca 10 minut
Pláž: písečná cca 8,5 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.edenbleu.com

POLOHA Hotel se nachází v přístavu na ostrůvku Eden, ležícím
při březích ostrova Mahé, s nímž je propojen mostem. Od letiště
je hotel vzdálen pouhých 6 km, do hlavního seychelského
města Victoria se dostanete za cca 15 minut jízdy autem. Pár
minut pěšky od hotelu leží nákupní centrum Eden Plaza.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bazén
s lehátky a slunečníky, směnárna, konferenční místnost.
PLÁŽ Hotel nemá vlastní pláž. Denně zdarma kyvadlová doprava

SEYCHELY

na některé z nejkrásnějších pláží ostrova Mahé, např. na 3 km
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dlouhou Beau Vallon (8,5 km od hotelu) a Anse Royale.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV/sat.,
minibar, telefon, trezor, kávovar Nespresso, balkon.
SULMV: viz DR, prostornější, přistýlky formou rozkládací
pohovky. Na vyžádání možnost propojených pokojů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Kempinski Seychelles Resort ccccd

4,5
TripAdvisor 2 150 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel vhodný pro náročnou klientelu

Dvoulůžkový pokoj (DRHIL, DRSV)

• Přímo u dlouhé písečné pláže

hhi | h

v zálivu Baie Lazare
• Vhodné pro rodiny s dětmi

Suite (SUHIL) hhhi

| Hhii | H

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.

• Luxusní spa centrum

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Pestrá nabídka volnočasových

bazén, plážový volejbal, aquaaerobik, pétanque,

a sportovních aktivit

fotbal, lekce strečinku a kardio cvičení.
Za poplatek: tenis, vodní sporty, šnorchlování, kajaky,

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

jízda na kole, badminton, lekce jógy a pilates, surfování,
paddleboarding, vycházky do hor. V blízkosti resortu se
nachází potápěčské centrum (Padi 5* Dive Centre).
ZVLÁŠTNOSTI V blízkosti hotelu je
výběh s obřími želvami Aldabra.
ZÁBAVA V resortu se nachází kasino (The Palm
PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let) s programem

Kempinski leží na jihu ostrova Mahé přímo u slavného zálivu

aktivit, dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

Baie Lazare. Mezinárodní letiště je vzdáleno asi 19 km a hlavní

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

město Victoria leží zhruba 50 minut jízdy od hotelu.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

VYBAVENÍ Recepce, lounge, kavárna (Café Lazare),

WEB www.kempinski.com/en/baie-lazare/seychelles-resort

restaurace (L'Indochine), bary (Windsong Bar a Planters Bar),
bazén, konferenční prostory, casino, knihovna a herna.

wellness & spa

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

• Kempinski The Spa

POPIS POKOJŮ DRHIL: koupelna/WC (vysoušeč

• Za poplatek: velký výběr masáží,

vlasů), sprcha, klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, WiFi,

terapie lávovými kameny, ošetření těla

dokovací stanice pro iPod, minibar, set na přípravu kávy

i obličeje, detoxikační terapie, kosmetika,

a čaje, balkon nebo terasa, výhled na hory. DRSV: viz DRHIL,

manikúra a pedikúra, depilace

SEYCHELY

Beach Casino), knihovna a herna (Tidal Lounge).
POLOHA Luxusní resort světově proslulého řetězce

výhled na moře. SUHIL: viz DRHIL, prostornější, vana.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Savoy Seychelles Resort & Spa ccccd

4,0
TripAdvisor 1 252 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Přímo u písečné pláže

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

• Prostorné pokoje

WEB www.savoy.sc

• Rozsáhlé spa centrum
• Možnost propojených pokojů
pro rodiny s dětmi
• Vhodné pro novomanžele

wellness & spa
• V hotelu je k dispozici rozsáhlé centrum
krásy a relaxační centrum
• Za poplatek: různé druhy procedur

Transfer z letiště: cca 30 minut

a masáží, jóga, pilates pavilon

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Leží v severní části ostrova Mahé.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bufetová restaurace,
à la carte restaurace, bar na pláži, bazén, butik.
PLÁŽ Přímo na písečné pláži Beau Vallon Bay.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vana, sprcha, vysoušeč
vlasů), individuální klimatizace, trezor, telefon, kávovar, LCD
TV/sat., minibar, balkon nebo terasa s výhledem na hory.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

SEYCHELY

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, šachy,
deskové hry. Za poplatek: tenis, potápění vodní sporty.
ZÁBAVA Živá hudba.
PRO DĚTI Dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Constance Ephelia Resort ccccd

4,5
TripAdvisor 4 660 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Dvě písečné pláže přímo u hotelu

tenis (kromě vybavení), squash, nemotorizované vodní

• Možnost ubytování v luxusních vilách

sporty (šlapadla, katamarán, windsurﬁng, kajaky).

• Vhodné na šnorchlování

Za poplatek: rybaření, potápění, půjčovna kol.

• Lezecké stěny, výlety katamaránem

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), dětská jídla v restauracích.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc/ccccc

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.
WEB www.constancehotels.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa centrum Constance o rozloze 7 000 m2
• Za poplatek: Masáže, terapie,

POLOHA Resort známého řetězce Constance

procedury, sauna, jacuzzi, kadeřnictví,

leží na hlavním ostrově Mahé a nabízí nádherný

manikúra a jóga pavilon

výhled na národní park Port Launay.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací (2 bufetové
a 3 à la carte – gril, asijská, kreolská), 5 barů (u bazénu,
na pláži), 4 bazény, butiky, konferenční místnost, internet.
PLÁŽ Dvě písečné pláže leží přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (sprcha, vana, vysoušeč
vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV/sat., telefon,
minibar, set pro přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa,
obývací část, trezor. VIBF: viz JS, první řada u pláže, privátní

SEYCHELY

bazén a oddělené ložnice. Rodinné vily a spa vily na vyžádání.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite (JS) hhi Vila (VIBF) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Avani Seychelles Barbarons Resort cccc

4,0
TripAdvisor 1 801 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové

• Hotel kombinuje evropské a asijské prvky

kurty (včetně vybavení), ﬁtness, jóga,

• Moderní a vzdušné pokoje

šnorchlování, výlet loďkou s proskleným dnem.

• Plně vybavené spa centrum

Za poplatek: soukromé lekce jógy, potápění.

• Vhodné i pro páry a novomanžele

ZVLÁŠTNOSTI Lekce vaření – kreolská a thajská kuchyně.

• Možnost romantické večeře na pláži

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.
PRO DĚTI Miniklub (4–12 let), dětský

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

bazén, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
Za poplatek: vysokorychlostní WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.
WEB www.minorhotels.com

POLOHA Hotel se nachází na východním pobřeží

wellness & spa

hlavního ostrova Mahé v blízkosti pláží Barbarons a Grand

• Spa centrum zaujímá 900 m2

Anse. Od vesničky Grand Anse ho dělí pouhé 3 km,

• Za poplatek: bohatá nabídka procedur

do hlavního města Victora trvá cesta asi 30 minut.

a relaxačních programů, různé druhy

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 124 pokojů, 2 restaurace

masáží včetně tureckých masáží

(bufetová Elements, à la carte Tamarind), 2 bary, konferenční

hammam, zábaly, manikúra, pedikúra,

místnost, prádelna, čistírna, obchod, bazén, lehátka a slunečníky.

k dispozici je jacuzzi a několik salonků

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže.
Další pláž je vzdálena cca 1,5 km.

SEYCHELY

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace, LCD
TV/sat., DVD přehrávač, telefon, trezor, set pro přípravu kávy
a čaje, minibar, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled
na moře. Na vyžádání možnost propojených pokojů.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Carana Beach cccc

4,5
TripAdvisor 510 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 18 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Menu inspirováno

• Jedinečný butikový hotel otevřený v roce 2016

rodinnou farmou majitele hotelu.

• Moderní vybavení v souladu

PRO DĚTI Hlídání dětí.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

s ostrovní architekturou
• Klidná dovolená

INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

• Vhodné i pro rodiny s dětmi

PLATEBNÍ KARTY Diners Club, EC/MC, VISA.
WEB www.caranabeach.com

Transfer z letiště: cca 35 minut

wellness & spa

Pláž: písečná u hotelu

• Spa centrum umístěné v klidné části resortu
• Za poplatek: relaxační a terapeutické

Lehátka a slunečníky na pláži: Zdarma

procedury a masáže

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel je zasazen do bujné vegetace
na severovýchodním pobřeží ostrova Mahé. Hlavní město
Victoria je vzdáleno asi 15–20 minut cesty autem.
VYBAVENÍ Recepce, hlavní restaurace
Lorizon, bar, plážový bar, bazén.
PLÁŽ Dvě písečné pláže přímo u hotelu. Menší, v popředí
resortu, je přístupná po schodech a obklopena kameny.
POPIS POKOJŮ DROCT: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, LED TV/sat.,
trezor, minibar, set pro přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.

SEYCHELY

DROPC: viz DROCT, privátní inﬁnity bazén, kávovar Nespresso.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DROCT, DROPC) HHI

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šnorchlování,
ﬁtness. Za poplatek: potápění, rybaření.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Berjaya Beau Vallon Bay cccd

3,5
TripAdvisor 2 423 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd

• Hotel přímo u písečné pláže

INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu

• Centrum s obchody nedaleko hotelu

a na pokojích.

• V blízkosti národního parku Morne Seychellois

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

• Oblíbený hotel

WEB www.berjayahotel.com

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Za poplatek: masáže a terapie

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel střední kategorie se nachází na severozápadě
hlavního ostrova a je zasazen do tropické zahrady. V blízkosti
hotelu je centrum, kde najdete několik obchodů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace
(z toho 2 à la carte – italská a čínská), bar, bar
u bazénu a v kasinu, 2 konferenční místnosti,
směnárna, business centrum, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Dlouhá a velmi pěkná písečná pláž leží přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha), klimatizace,
minibar, telefon, TV/sat., kávovar za poplatek a trezor.

SEYCHELY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé
ﬁtness, nemotorizované vodní sporty.
Za poplatek: motorizované sporty, potápění.
ZÁBAVA Kasíno, večerní zábavné programy.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Coral Strand Smart Choice cccd

4,0
TripAdvisor 2 495 hodnotících

SEYCHELY > MAHÉ
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované

• Moderní ubytování

vodní sporty (windsurﬁng, katamarán, vybavení na šnorchlování).

• Přímo u písečné pláže Beau Vallon

Za poplatek: motorizované vodní sporty.

• Vhodné jak pro páry, tak pro rodiny s dětmi

ZÁBAVA Hudební večery.

• Obchody, trhy a noční kluby

PRO DĚTI Dětský bazén, možnost hlídání dětí za poplatek.

v docházkové vzdálenosti

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Oblíbený hotel

Za poplatek: WiFi v lobby.
Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.
WEB www.coralstrand.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Za poplatek: rozsáhlá nabídka procedur
a masáží, soukromé lekce jógy pro začátečníky

POLOHA Nedávno zrekonstruovaný hotel leží v zálivu Beau
Vallon ve vzdálenosti cca 5 km od hlavního města Victoria.
VYBAVENÍ Recepce, 2 bazény, 2 restaurace, bar,
butik, knihovna a 2 konferenční místnosti.
PLÁŽ Hotel leží přímo u dlouhé písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, trezor, lednička, kávovar, TV/sat.,
balkon s výhledem na hory. DRS: viz DR, prostornější.
Na vyžádání pokoje s výhledem na moře.

SEYCHELY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) Hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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SEYCHELY

PRASLIN
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Constance Lémuria Resort ccccc

4,5
TripAdvisor 2 520 hodnotících

SEYCHELY > PRASLIN
DO 13 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let).

• Kompletní renovace v roce 2016

Možnost hlídání dětí za poplatek.

• The Leading Hotels of the World

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• 18jamkové golfové hřiště

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

v resortu, green fee zdarma
• Možnost ubytování ve vilách
• Elegantně zařízený resort
Transfer z letiště: cca 10 minut
Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.lemuriaresort.com

wellness & spa
• Zdarma: sauna, vířivka, parní lázeň
• Za poplatek: kadeřnictví,
masáže a další procedury

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort s rozsáhlou tropickou zahradou se nachází
v klidném prostředí na severozápadním pobřeží ostrova.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace (3 à la carte),
5 barů, bazén, butiky, konferenční místnost, WiFi, VIP lounge.
PLÁŽ U hotelu se nacházejí 3 pláže s jemným světlým pískem.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, ventilátor, minibar, trezor, DVD, Mac
mini, TV/sat., telefon, kávovar, balkon nebo terasa.

SEYCHELY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite (JS) hhi
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu v restauraci
Legend, večeře formou menu nebo bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 tenisové
kurty, ﬁtness, půjčovna kol, šnorchlování, windsurﬁng, kajaky
a šlapadla. Za poplatek: potápění, rybaření, golf.
ZÁBAVA Zábavné večery s živou hudbou.

98

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Raﬄes Praslin ccccc

4,5
TripAdvisor 1 343 hodnotících

SEYCHELY > PRASLIN
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

rybaření, potápění, golf – 18jamkové golfové hřiště se nachází

• Luxusní hotel pro náročnou klientelu

v hotelu Lemuria Resort a je vzdáleno cca 15 minut jízdy.

• Spa centrum s nádhernými výhledy na oceán

PRO DĚTI Klub pro nejmenší děti (do 4 let), miniklub

• 18jamkové golfové hřiště
15 minut jízdy od hotelu

(4–12 let), klub pro juniory (13–18 let). Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu resortu a na pokojích.

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA, Diners Club, AMEX.
WEB www.raﬄes.com

wellness & spa
• Spa centrum je zasazeno mezi skalami nad
mořem a nabízí úchvatné výhledy na oceán
• Za poplatek: různé masáže, terapie,

POLOHA Hotel leží v překrásné severovýchodní části ostrova

procedury, dále je k dispozici sauna,

Praslin. Žulové skály a tropická krajina vytváří nádhernou kulisu.

jacuzzi, kosmetický salon

Vzdálenost z letiště je 30 minut jízdy a z přístavu 20 minut jízdy.
VYBAVENÍ 3 restaurace (středozemní, asijská, mořské plody),
2 bary, bar na pláži, lounge na terase, WiFi, butik, 2 bazény.
PLÁŽ 500 m dlouhá písečná pláž Anse Takamaka se světlým
pískem leží přímo u hotelu. Pláž Anse Lazio, která patří mezi
5 nejkrásnějších pláží světa, je vzdálena pouhých 5 minut jízdy.
POPIS POKOJŮ PVGV: koupelna/WC, klimatizace,
ventilátor, privátní bazén, venkovní sprcha, trezor, plazmová

SEYCHELY

TV/sat., DVD přehrávač, Nespresso, minibar s vínem a terasa.
Na vyžádání lze zajistit vily s výhledem na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (PVGV) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol,
kajaky, vybavení na šnorchlování. Za poplatek: ﬁtness,
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Coco de Mer & The Black Parrot Suites cccc

4,5
TripAdvisor 1 032 hodnotících

SEYCHELY > PRASLIN
DO 14 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Prostorné ubytování pro rodiny s dětmi

večeře formou bufetu nebo menu.

• Přímo u písečné pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované

• Část hotelu pouze pro dospělé osoby

vodní sporty, tenis (osvětlení za poplatek),

• Moderní hotel s přátelskou

windsurﬁng, minigolf, ﬁtness.

atmosférou a komfortními pokoji

Za poplatek: půjčovna kol, rybaření, šnorchlování.
ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery s živou hudbou.

Transfer z letiště: cca 20 minut

PRO DĚTI Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.
WEB www.cocodemer.com

POLOHA Částečně renovovaný hotel se nachází v klidném
prostředí na jihozápadním pobřeží ostrova. Část Black Parrot
Suites leží ve svahu a akceptuje osoby starší 14 let.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bazény, 3 bary,
2 restaurace, 2 lounge, butik a internet, 1 bazén,
lounge a restaurace pouze pro Black Parrot Suites.
PLÁŽ Hotel se nachází u krásné pláže s bílým
pískem a pozvolným vstupem do moře. V okolí hotelu
jsou přístupné i další malé pláže. Hotelový autobus
na pláž Anse Lazio několikrát týdně zdarma.

SEYCHELY

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, ventilátor, TV, telefon, lednice, kávovar, trezor
a balkon nebo terasa, úplný nebo částečný výhled na moře.
JS: viz DR, společný bazén a terasa na slunění.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Junior suite (JS) hhh

| hhii | hii

| Hh | h

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

101

4,5

Hotel Le Domaine de la Réserve cccc

TripAdvisor 1 270 hodnotících

SEYCHELY > PRASLIN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oblast vhodná pro šnorchlování

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

• Bílá písečná pláž v zátoce Anse Petite Cour

Dvoulůžkový pokoj (DRBFX) hhh

• Jeden z největších bazénů na Seychelách

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou

• Resort leží přímo v národním parku

bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.

Praslin National Marine Park

| h
| hhi | h

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kajaky,
šnorchlování, ﬁtness, půjčovna kol.

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

Za poplatek: půjčovna automobilů.
ZVLÁŠTNOSTI Resort je součástí národního
parku Praslin National Marine Park.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v prostorách hotelu.
WEB www.domainedelareserve.sc

POLOHA Resort leží v malebné zátoce Anse Petite Cour

wellness & spa

na severním pobřeží ostrova Praslin. Kombinovaný pozemní

• Masáže

a lodní transfer na mezinárodní letiště Mahé trvá zhruba
40 minut, letiště na ostrově Praslin je vzdáleno asi 16 km.
Turistická vesnička Sainte Anne se nachází 3 km od hotelu
a slavná pláž Anse Lazio Beach asi 4 km od hotelu.
VYBAVENÍ 40 pokojů, recepce, restaurace, bazén,
gril u bazénu, bar na pláži a u bazénu, koktejlový
bar, konferenční prostory, služby prádelny.

SEYCHELY

PLÁŽ Resort leží přímo u bílé písečné pláže

102

s výhledem na nedaleký ostrov Curieuse.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha,
vysoušeč vlasů), klimatizace, stropní větrák, TV/sat.,
telefon, trezor, minibar, set na přípravu kávy a čaje, terasa.
DRBFX: viz DR, prostornější, vana, směrem k pláži.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Dhevatara Beach cccc

4,5
TripAdvisor 298 hodnotících

SEYCHELY > PRASLIN
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

wellness & spa

• Nejdelší pláž na ostrově přímo u hotelu

• Menší spa centrum

• Butikový hotel zaručuje klidnou dovolenou

• Za poplatek: salon krásy (manikúra, pedikúra),

• Hotel akceptuje pouze osoby starší 12 let

masáže, terapie, tělové peelingy a procedury

Transfer z letiště: cca 5 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé osoby

POLOHA Malý butikový hotel u písečné pláže. Letiště
je vzdáleno 5 minut jízdy, přístav 15 minut jízdy.
VYBAVENÍ Restaurace, barbecue restaurace
na pláži, bar, bazén, vinný sklípek.
PLÁŽ Hotel leží přímo u nejdelší pláže ostrova Praslin.
POPIS POKOJŮ SU: koupelna s vanou/
WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, ventilátor, minibar,
kávovar, trezor, TV/sat., DVD přehrávač, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SU) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře

SEYCHELY

formou bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna
kol, vybavení na šnorchlování, kánoe.
Za poplatek: potápění, rybaření.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.
WEB www.dhevatara-seychelles.com
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Indian Ocean Lodge cccd

4,0
TripAdvisor 401 hodnotících

SEYCHELY > PRASLIN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

• Menší hotel přímo u písečné pláže

WEB www.indianoceanlodge.com

• Klidná dovolená
• Vynikající kuchyně

wellness & spa

• Vhodné i pro seniory

• Spa centrum se nachází přímo v hotelu

• Kyvadlová doprava na pláž Cote D‘Or

• Za poplatek: různé masáže a jacuzzi

Transfer z letiště: cca 5 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel střední kategorie leží na druhém
největším ostrově – Praslinu. Hlavní ostrov Mahé je
vzdálen 1 hodinu lodí nebo 15 minut letadlem. Transfer
z letiště trvá 5 minut a z přístavu 15 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace
s místní a mezinárodní kuchyní, bar, bazén.
PLÁŽ Písečná pláž leží přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, ventilátor, TV/sat., kávovar,
lednička, telefon, trezor a balkon nebo terasa.
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

SEYCHELY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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SEYCHELY

LA DIGUE

106

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SEYCHELY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Le Domaine de L’Orangeraie ccccd

4,5
TripAdvisor 2 367 hodnotících

SEYCHELY > LA DIGUE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA

• Vhodné pro novomanžele

Zdarma: půjčení kol, stolní hry.

• Nejkrásnější pláže Seychel na ostrově La Digue

Za poplatek: vybavení na šnorchlování, rybaření, potápění.

• Stylové ubytování ve vilách

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd

• Spa centrum s překrásným výhledem na moře

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

Transfer z letiště: cca 30 minut

WEB www.orangeraie.sc

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

• Krásné spa centrum zasazené

Dítě: za zvýhodněnou cenu

do skály ve svahu
• Za poplatek: široký výběr
masáží, terapií a procedur

POLOHA Velice útulný butikový hotel je ideálním
útočištěm pro zachycení skutečné podstaty exotického
životního stylu na ostrově La Digue. Přístav je vzdálen
pouhých 5 minut chůze, najdete tam malé obchůdky
a restaurace. Jízda lodí z ostrova Praslin trvá 20 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace (1 bufetová
a 1 à la carte), 2 bary, bazén, bar u bazénu, pro klienty s early
check-in a late check-out k dispozici místnost se sprchou, butik.
PLÁŽ Krásná pláž Anse Severe se nachází 5 minut
od hotelu. Další pláž, Anse Source D’Argent, která je

SEYCHELY

nejfotografovanější pláží Seychel, cca 15 minut.
POPIS POKOJŮ VI: koupelna (vysoušeč
vlasů), obývací část s TV/sat., minibar, kávovar,
trezor, klimatizace, ventilátor, telefon, terasa.
VIDCH: viz VI, prostornější, navíc vana v zahradě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (VI) hhi Vila (VIDCH) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou menu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel La Digue Island Lodge cccc

3,5
TripAdvisor 1 123 hodnotících

SEYCHELY > LA DIGUE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Hotel přímo u pláže

WEB www.ladigue.sc

• Ideální k poznávání ostrova
• Nejhezčí pláže světa na ostrově La Digue

wellness & spa

• Ubytování v zeleni

• Za poplatek: masáže a další procedury

• Kreolská kuchyně
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Přístav je vzdálen 10 minut jízdy.
Jízda z ostrova Praslin trvá 20 minut.
VYBAVENÍ 2 restaurace, pizzerie, bar, bazén.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž je přímo u hotelu. Další
pláže Anse Source D’Argent, L’Union Beach, Anse Severe,
které patří mezi nejhezčí na světě, leží v blízkosti hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha,
vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat, telefon, minibar,
kávovar, trezor, terasa. DRBF: viz DR, u pláže.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hi

SEYCHELY

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

Dvoulůžkový pokoj (DRBF) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Večeře
formou bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: rybaření,
potápění, výlety, šnorchlování, půjčovna kol.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Chateau St. Cloud ccc

4,0
TripAdvisor 322 hodnotících

SEYCHELY > LA DIGUE
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.

• Malý hotel pro nenáročné

PLATEBNÍ KARTY VISA.

• Ideální pro poznávání ostrova

WEB www.chateau-stcloud.com

• Hotel obklopen zelení
• 10 minut od pláže Anse Source D’Argent
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Příjemný menší hotel leží v centru
ostrova La Digue. Přístav je vzdálen 15 minut.
VYBAVENÍ Restaurace (kreolská kuchyně),
bar s výhledem na bazén, bazén.
PLÁŽ Překrásná písečná pláž Anse Source D’Argent je vzdálena
10 minut chůze nebo 3 minuty
jízdy na kole. Doporučujeme navštívit i další pláže,
které patří mezi nejhezčí na Seychelách.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha), ventilátor,
telefon, minibar, trezor, kávovar a terasa, klimatizace

SEYCHELY

na vyžádání. DRS: viz DR, prostornější, klimatizace.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
Večeře formou bufetu či menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna kol.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Patatran Village ccc

4,0
TripAdvisor 553 hodnotících

SEYCHELY > LA DIGUE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu či menu.

• Klidná dovolená v tropické zeleni

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna

• Terasa a bar s výhledem na Indický oceán

kol, šnorchlování, vodní sporty.

• Ideální poloha pro poznávání ostrova

ZÁBAVA Příležitostné večerní programy, grilování.

• Půjčovna kol

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel je umístěn v mírném
svahu, není tedy vhodný pro osoby se sníženou pohyblivostí.

Transfer z letiště: cca 30 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v prostorách recepce.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.patatranseychelles.com

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel je zasazen do bujné tropické vegetace
na mírném svahu v zátoce Anse Patate na severním cípu
ostrova La Digue. Přístav je vzdálen cca 25 minut chůze, centrum
ostrova asi 3 km. Mezinárodní letiště na ostrově Mahé leží asi
100 minut od hotelu, letiště na ostrově Praslin je vzdáleno
zhruba 30 minut. Transport do hotelu je standardně lodní.
VYBAVENÍ 30 pokojů různých kategorií, vstupní hala
s recepcí, restaurace, bar, bazén s terasou na slunění,
společenské prostory, kadeřnictví, salon krásy.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, další menší pláže v okolí.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, sprcha,

SEYCHELY

klimatizace, minibar, TV/sat., telefon, balkon nebo terasa.
Pokoje jsou situovány v bungalovech. DRS: viz DR,
vysoušeč vlasů, set pro přípravu kávy a čaje, prostornější,
výhled na oceán. Rodinné pokoje na vyžádání.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhi | hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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PANENSKÝ RÁ J
UPROSTŘED OCEÁNU

RÉUNION A RODRIGUES

RÉUNION

112

Réunion, vulkanický ostrov ležící zhruba
700 km východně od Madagaskaru,
je jako zámořský department Francie
jedním z nejvzdálenějších regionů
Evropské unie. Je zde ideální klima
během celého roku. Nejcennějšími
klenoty ostrova jsou hory, dosud
činný vulkán Piton de la Fournaise
a okolní měsíční krajina, hojná, pestrá vegetace a krásné, dlouhé bílé
pláže, které omývá tyrkysový oceán.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

28

29

29

30

29

27

26

26

28

28

29

28

Teplota vody (°C)

27

28

28

28

27

27

26

26

26

26

27

27

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

RÉUNION A RODRIGUES

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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TO NEJLEPŠÍ

RÉUNION A RODRIGUES

Z RÉUNIONU
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A

CASCADE DE
GRAND GALET

Ostrov Réunion a jeho horské
části jsou plné romantických
vodopádů. V některých je možné
se i vykoupat. Příkladem jsou
vodopády Cascade de Grand
Galet na říčce Langevin.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

PITON DE LA FOURNAISE

Jedna z nejpřístupnějších sopek na světě – Piton de la
Fournaise. Po dvou hodinách chůze se otevírá scenérie
okraje kráteru. Sopka stará 500 000 let je zapsána na
seznamu světového dědictví UNESCO.

D

CIRQUE DE SALAZIE

Horská oblast Cirque de Salazie s mnoha vodopády je
oblíbeným cílem pro pěší turistiku a výlety. Místo je protkané nádhernými vodopády a jedinečnými výhledy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

SAINT-GILLES

Přímořská vesnička Saint-Gilles je nejnavštěvovanějším
místem ostrova Réunion. Ideálním způsobem návštěvy
je využití některého z nabízených Fly & Drive okruhů,
kdy je hned na letišti připraven pronajatý vůz.

E

PLÁŽ BOUCAN CANOT

Ostrov Réunion nabízí mnoho přírodních písečných
pláží. Jednou z nejkrásnějších je pláž Boucan Canot na
severozápadě ostrova.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

RÉUNION A RODRIGUES

B
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SAINT

RÉUNION

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Cascade de Grand Galet
Vulkán Piton de la Fournaise
Saint-Gilles
Cirque de Salazie
Pláž Boucan Canot

Cirque de
E

C

RÉUNION A RODRIGUES

Cilao
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

T-DENIS
INDICKÝ
OCEÁN

Malate
D

Piton de Neiges

os

Plaine des Cafres

A

Saint–Pierre

5 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

RÉUNION A RODRIGUES

B

117

Malý okruh Fly & Drive

Cena od 48 990 Kč / 10 dní / 7 nocí
RÉUNION

příroda a poznání
• Tropický les Belouve
• Srdce ostrova Cilaos
• Vodopády v Cirque de Salazie

DETAILNÍ PROGRAM
TERMÍNY ODLETŮ A CENY

A AKTUÁLNÍ CENY

od 48 990 Kč

celoročně (na vyžádání)

1. DEN Odlet na Réunion.
2. DEN Cirque de Salazie – východní
část, která je bohatá na vodopády a vegetaci.
3. DEN La Plaine des Palmistes – Belouve. Návštěva
La Plaine des Palmistes, kde se pěstuje
čaj na plantážích, a tropického lesa Belouve.

Saint-Gilles

Cirque de Mafate
Cirque de Salazie

4. DEN Vulkán - Kaldera Pas de Bellecombe. Budete uchváceni měsíční scenérií a vulkanickým okolím.
5. DEN Jih ostrova – proudy lávy, květy,
vanilkové plantáže, různé druhy rostlin.

Cilaos
La Plaine des Palmistes
Pas de Bellecombe

6. DEN Petite Ile – jih ostrova – divoké pobřeží.
7. DEN Cilaos – Saint Gilles les Bains
- překrásné srdce ostrova. Nádherné hory, termální

RÉUNION A RODRIGUES

prameny, údolí. Poté cesta do Saint Gilles les Bains,

118

které je nazýváno malým Saint Tropez Réunionu.
8. DEN Západní pobřeží – nádherné výhledy
na kalderu Cirque Mafate.
9. DEN Odlet (nebo prodloužení pobytu).
10. DEN Přílet do ČR.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Réunion
– Praha, letištní taxy a další poplatky, 7 nocí (1× Relais des
Cimes cc, 1× La Ferme du Pommeau cc, 1× Les Geraniums cc, 1× Viex Cep cc, 1× L’orky Mel cc, 2× Allamanda
cc), 7× snídani, půjčení automobilu kategorie A.
CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek za převzetí automobilu 35 EUR (platba na místě), cestovní pojištění a pobytovou taxu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Miniokruh Fly & Drive

Cena od 42 990 Kč / 6 dní / 3 noci
RÉUNION
DETAILNÍ PROGRAM

příroda a poznání

A AKTUÁLNÍ CENY

• Vrchol ostrova Piton de Neiges
• Městečko Saint Gilles
• Návštěva vulkánu
1. DEN Odlet na Réunion.
2. DEN Městečko Saint Gilles,
malé Saint Tropez Réunionu.
3. DEN Cilaos – Piton des Neiges - překrásné srdce ostrova, nádherné hory, termální prameny,
údolí. Malá vesnička známá termálními prameny, gastronomií

Hell-Bourg

Saint-Giles

a vínem. Piton de Neiges – nejvyšší vrchol ostrova.
4. DEN Vulkán Plaine des

Cilaos

Plaine des Cafres

Cafres, kaldera Cirque de Salazie.
5. DEN Vesnička Hell-Bourg, nejzelenější část
ostrova. Odjezd na letiště, odlet (nebo prodloužení pobytu).
6. DEN Přílet do ČR.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

RÉUNION A RODRIGUES

Réunion – Praha, letištní taxy a další poplatky,
3 noci (1× Nautile ccc, 1× Tsilaosa ccc nebo
Vieux Cep ccc, 1× Relais des Cimes cc),
3× snídani, půjčení automobilu kategorie A.
CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek za převzetí automobilu 35 EUR (platba na místě), cestovní pojištění a pobytovou taxu.
TERMÍNY ODLETŮ A CENY
celoročně (na vyžádání)

od 42 990 Kč

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Kouzelná místa Réunionu Fly & Drive

Cena od 47 990 Kč / 8 dní / 5 nocí
RÉUNION
DETAILNÍ PROGRAM

příroda a poznání

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

• Městečko Saint Gilles

celoročně (na vyžádání)

A AKTUÁLNÍ CENY

od 47 990 Kč

• Cilaos – pohoří, termální prameny
• Návštěva vulkánu
• Cirque de Salazie a úchvatné vodopády
1. DEN Odlet na Réunion.
2. DEN Přílet na Réunion, přivítání na letišti, ubytování v hotelu.
3. DEN Oddych na pláži. Návštěva vesničky Saint
Gilles les Bains, malého Saint Tropez Réunionu, nebo
prozkoumání úbočí s výhledem na Cirque de Mafate.
4. DEN Cilaos, překrásné srdce ostrova,

Saint - Gilles

Cirque de Mafate
Piton des Neiges
Cilaos
La Plaine des Palmistes

nádherné hory, termální prameny, údolí, nejvyšší vrchol ostrova Piton de Neiges.

Pas de Bellecombe

5. DEN Návštěva městečka Saint-Pierre
a jeho přístavu, poté vulkán.

Saint Pierre

6. DEN Návštěva kaldery Pas de Bellecombe.

RÉUNION A RODRIGUES

Budete uchváceni měsíční scenérií a vulkanickým okolím.
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Vyhlídka na vulkán Piton de la Fournaise, poté
zelená východní část La Plaine des Palmistes, dále
úchvatné Cirque de Salazie s mnoha vodopády.
7. DEN Odlet (možnost prodloužení pobytu na vyžádání).
8. DEN Přílet do ČR.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Réunion
– Praha, letištní taxy a další poplatky, 5 nocí v ccc a cc
hotelech, 5× snídani, půjčení automobilu kategorie A
CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek za převzetí
automobilu (platba na místě), cestovní pojištění, pobytovou taxu,
na vyžádání lze zajistit schůzku či konzultaci
s česky mluvícím průvodcem

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Réunionem od západu na východ Fly & Drive

Cena od 69 990 Kč / 12 dní / 9 nocí
RÉUNION

příroda a poznání
• Okruh pro náročné klienty
• Ubytování ve cccc a ccccc hotelech
v pokojích vyšší kategorie
• Možnost volby vlastního programu
• Spa a wellness služby v ceně

DETAILNÍ PROGRAM
služby (30 minut ve spa centru v Saint Alexis & Spa – hydro-

A AKTUÁLNÍ CENY

terapie, 1 hodina ve spa centru v Palm Hotel & Spa zahrnující
vířivku, páru a masáž při svíčkách, 45minutová masáž obličeje
v Diana Dea Lodge & Spa), půjčení automobilu kategorie
H na 10 dní, láhev vody a turistickou mapu po příletu
CENA NEZAHRNUJE: letištní poplatek za převzetí
automobilu 35 EUR (platba na místě), cestovní pojištění,

1. DEN Odlet na Réunion.

pojištění automobilu cca 15 EUR (platba na místě), poby-

2.–5. DEN Přílet na Réunion. Západní pobřeží, ubytování

tovou taxu cca 1,5 EUR/osoba/den (platba na místě)

se snídaní v hotelu Saint Alexis & Spa cccc v oblasti

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Boucan Canot. Vyhlídka Maido ve výšce 2 205 m

POZNÁMKA: Na vyžádání lze zkalkulovat a zajistit schůzku

n. m., na vrcholku vulkanického původu s krásným výhle-

či telefonickou konzultaci s česky mluvící průvodkyní.

dem do nitra Cirque de Mafate. Městečko Saint-Paul,
možnost řady aktivit – potápění, jízda na kajacích v laguně,

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

paragliding, let helikoptérou, plavba katamaránem.

celoročně (na vyžádání)

od 69 990 Kč

6.–8. DEN Jih ostrova, Palm Hotel & Spa ccccc
se snídaní u krásné pláže Grand Anse. Cilaos – srdce
ostrova, krásné hory, termální prameny, údolí. Vodopády
na říčce Langevin, vulkán Plaine des Cafres.

RÉUNION A RODRIGUES

9.–10. DEN Východ ostrova. Ubytování v hotelu Diana
Dea Lodge cccc se snídaní v oblasti Sainte Anne.
letiště
Saint Denis

Kostel Notre Dame des Laves v obci Piton Sainte
Rose, Cirque de Salazie (lokalita bohatá na vodopády a rozmanitou vegetaci), les Belouve, vyhledávaný
milovníky ptactva, vodopády Anse des Cascades
a Bassin la Pais. Hlavní město Saint Denis.

hotel Saint Alexis
Diana Dea Lodge

11. DEN Odlet z Réunionu.
12. DEN Přílet do ČR.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Réunion –
Praha, letištní taxy a další poplatky, 9 nocí v hotelech se snídaní
(3× Saint Alexis & Spa cccc, 3× Palm hotel & Spa ccccc,

Palm Hotel & Spa

3× Diana Dea Lodge & Spa cccc), vybrané spa a wellnes

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Réunion a Mauricius

Cena od 57 990 Kč / 11 dní / 8 nocí
RÉUNION A MAURICIUS

příroda a poznání
• Miniokruh Fly & Drive na Réunionu + pobyt
v hotelu na Mauriciu
• Městečko Saint Gilles
• Návštěva vulkánu Plaine des Cafres
• Možnost programu all inclusive na Mauriciu
• Ideální kombinace dvou ostrovů

DETAILNÍ PROGRAM
5 nocí s polopenzí v hotelu Coin de Mire Attitude ccc

A AKTUÁLNÍ CENY

na Mauriciu, služby česky mluvícího delegáta na Mauriciu
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, fakultativní výlety,
letištní poplatek za převzetí automobilu 35 € (platba na místě)
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Na vyžádání je možné zkalkulovat
miniokruh Fly & Drive s jakýmkoli hotelem na Mauriciu.
Na vyžádání lze zkalkulovat a zajistit schůzku či telefonickou

1. DEN Odlet z Prahy.

konzultaci s česky mluvící průvodkyní na Réunionu. Na

2. DEN Přílet na Réunion. Městečko Saint

vyžádání lze zkalkulovat okruh na Réunionu s polopenzí.

Mauricius

Gilles, malé Saint Tropéz Réunionu.
3. DEN Cialos – Piton des Neiges – překrásné

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

srdce ostrova, nádherné hory, termální prameny, údolí. Malá

celoročně

od 57 990 Kč

vesnička známá termálními prameny, gastronomií a vínem.
Piton des Neiges – nejvyšší vrchol ostrova.
Réunion

4. DEN Vulkán Plaine des Cafres,
kaldera Cirque de Salazie.
5. DEN Vesnička Hell-Bourg, nejzelenější část

RÉUNION A RODRIGUES

ostrova. Odjezd na letiště a přelet na ostrov Mauricius.

122

Následuje asi 50minutový přejezd do hotelu, ubytování.
6.–9. DEN Pobyt v hotelu Coin de Mire
Attitude ccc, který leží na severu ostrova 1 km
od vesničky Cap Malheureux a 4 km od živé vesnice
Grand Baie. V blízkosti hotelu se nachází obchody i restaurace. Během pobytu možnost fakultativních výletů.
10. DEN Transfer na letiště a odlet do Prahy.
11. DEN Přílet do Prahy
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Réunion –
Mauricius – Praha, letištní taxy a další poplatky, 3 noci se snídaní
v hotelu (1× Nautile ccc, 1× Tsilaosa ccc nebo Vieux Cep ccc,
1× Relais des Cimes cc), půjčení automobilu kategorie A,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

RÉUNION A RODRIGUES
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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KOLÉBKA NEDOTČENÉ PŘÍRODY

RÉUNION A RODRIGUES

RODRIGUES

124

Rodrigues, ležící 600 km
severovýchodně od ostrova Mauricius,
se kterým tvoří Republiku Mauricius,
je malý tropický ostrůvek. Dodnes je
turismem nedotčeným panenským
rájem. Má svůj přirozený půvab a je
dokonalým místem pro relaxaci.
Život místních je úzce spjat
s přírodou. Typickým obrázkem
ostrova jsou rybářské loďky
plující na tyrkysové hladině.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

denní teplota vzduchu (°C)

28

29

29

30

29

27

26

26

28

28

29

28

teplota vody (°C)

27

28

28

28

27

27

26

26

26

26

27

27

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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POBYTOVÉ OBLASTI
RODRIGUES
3

2
1

Doba transferu z letiště cca 30 minut

1 Hotel Tekoma Boutik cccc
2 Hotel Cotton Bay Resort & Spa cccd
3 Hotel Cocotiers Beach Resort ccc
4 Hotel Mourouk Ebony ccc

str. 128
str. 128
str. 129
str. 129

RÉUNION A RODRIGUES

4

1
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

RÉUNION A RODRIGUES
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Tekoma Boutik cccc

TripAdvisor 307 hodnotících

INDICKÝ OCEÁN > RODRIGUES
DO 11 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Butikový hotel v kreolském stylu
• Krásná bílá písečná pláž
• Uprostřed nedotčené tropické přírody
• Wellness centrum Seven Colours
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Butikový hotel ve stylu kreolské architektury

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

leží na východě ostrova Rodrigues v oblasti Anse

Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRSV) hhi

Ally. Je situován asi 30 minut jízdy od letiště a zhruba

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu či menu.

20 minut od hlavního města Port Mathurin. Přírodní

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápění,

rezervace Trou d'Argent je vzdálena 15 minut chůze.

kitesurﬁng, rybaření, výlety.

VYBAVENÍ 15 pokojů s výhledem do laguny

ZVLÁŠTNOSTI Hotel se vyznačuje svým přírodním

| hi

či do zahrady, recepce, bazén, kreolská restaurace

stylem s ohledem na životní prostředí a udržitelnost.

wellness & spa

a bar, wellness, zahrada, služby prádelny.

PRO DĚTI Nabídka dětského menu v restauraci,

• Wellness centrum Seven Colours využívá

PLÁŽ Ostrov je obklopen bílou písečnou pláží.

hlídání dětí na vyžádání a za poplatek.

POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

sprcha a venkovní vana, klimatizace, TV/sat., telefon, trezor,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

minibar za poplatek, terasa. DRSV: viz DRGV, výhled na moře.

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

vlastní zcela přírodní produkty
• Za poplatek: masáže, ošetření
těla i obličeje, hammam

WEB www.tekoma-hotel.com/english/

Cotton Bay Resort & Spa cccd

3,5
TripAdvisor 376 hodnotících

INDICKÝ OCEÁN > RODRIGUES
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Hotel u jedné z nejkrásnějších pláží na ostrově
• Pokoje umístěné v bungalovech
• Uprostřed tropické přírody
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

RÉUNION A RODRIGUES

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort se nachází na severovýchodním pobřeží
ostrova Rodrigues. Hlavní město Port Mathurin je vzdáleno

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu či

zhruba 25 minut jízdy. Hotel je situován do oblasti Pointe

menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

Cotton, jedná se o jednu z nejkrásnějších pláží na ostrově.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový

VYBAVENÍ 60 pokojů, recepce, bazén, restaurace

volejbal, bowling, šipky, ﬁtness, stolní tenis.

a bar, bar na pláži, zahrada, služby prádelny,

Za poplatek: tenis, rybaření, potápění, výlety.

obchod se suvenýry, konferenční prostory.

ZÁBAVA Tematické zábavné večery, živá hudba, taneční kabaret.

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Oběd ve formě dvouchodového menu

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

WEB www.cottonbayresortandspa.com/en/

• Odpolední občerstvení – palačinky,

all inclusive

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhi | hi

• Snídaně a večeře formou bufetu nebo menu
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

čaj a káva (15.30–16.30 hod.)
místní výroby (11.00–22.30 hod.)

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Cocotiers Beach Resort ccc

4,0
TripAdvisor 388 hodnotících

INDICKÝ OCEÁN > RODRIGUES
DO 11 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Hotel po kompletní renovaci v roce 2017
• V blízkosti hlavního města Port Mathurin
• Uprostřed tropické přírody
Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází na severním pobřeží ostrova
Rodrigues. Letiště je vzdáleno asi 35 minut jízdy, hlavní město
Port Mathurin leží zhruba 2 km od hotelu. Hotel je situován
v tropické zahradě s panoramatickým výhledem na oceán.
VYBAVENÍ 32 pokojů, recepce, bazén, restaurace, zahrada.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon.

ZÁBAVA Zdarma: ﬁtness. Za poplatek: šlapadla,

Na vyžádání možnost propojených pokojů.

loďky, kajaky, vodní sporty, rybaření, plážový volejbal, biliár, výlety.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

PRO DĚTI Dětský bazén, herní prostory.

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu nebo menu.

WEB www.cocotiersrodrigues.com

Hotel Mourouk Ebony ccc

3,5
TripAdvisor 256 hodnotících

INDICKÝ OCEÁN > RODRIGUES
DO 11 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Hotel v kreolském stylu
• Uprostřed tropické přírody
Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

RÉUNION A RODRIGUES

POLOHA Hotel leží v bezprostřední blízkosti pobřežní
vesničky Mourouk na jednom z jihovýchodních cípů
ostrova Rodrigues s širokým výhledem na Indický oceán.
Od letiště je vzdálen asi 35 minut jízdy a zhruba 30 minut

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kajaky,

trvá cesta do hlavního města Port Mathurin.

plážový volejbal, líný tenis, frisbee, kitesurﬁng, společenské

VYBAVENÍ 30 pokojů s výhledem na oceán, recepce, bazén,

hry. Za poplatek: rybaření, potápění, výlety.

2 restaurace, zahrada, TV a video prostory, konferenční prostory.

ZÁBAVA V prostorách hotelu se nachází

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

kitesurﬁngový klub – Friendly Global Kite School.

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

vlasů), klimatizace, minibar za poplatek, terasa.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

INTERNET Zdarma: WiFi v prostorách lounge.

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

WEB www.mourouk-ebony-hotel.com

| hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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PERLA INDICKÉHO
OCEÁNU

ZANZIBAR

ZANZIBAR
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Zanzibar je pastvou pro oči
na každém kroku. Dlouhé bílé
písečné pláže a tyrkysový Indický
oceán jsou symbolem ostrova. Kromě
úchvatných pláží se můžete těšit
na pohostinnost místních obyvatel,
vynikající exotickou kuchyni i úžasný
podmořský svět. Poznejte s námi to
nejlepší ze Zanzibaru! Ukážeme vám
místa, kde to voní vanilkou a skořicí,
kde je koupání v tyrkysovém moři
skutečnou rozkoší, i taková, kde zábava
na pláži nekončí před svítáním.
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

29

29

28

27

27

26

26

26

27

27

28

28

Teplota vody (°C)

29

29

29

29

28

27

26

25

26

26

28

29

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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TO NEJLEPŠÍ

ZANZIBAR

ZE ZANZIBARU

132

A

GUERÉZA

Endemická opice ostrova
Zanzibar – gueréza zanzibarská.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

OBYVATELÉ ZANZIBARU

Poznejte pravou africkou kulturu např. během výletu
za výrobou koření.

D

SELOUSOVA REZERVACE

Navštivte africké safari v Tanzanii a poznejte pravou
divočinu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

RESTAURACE THE ROCK

Jedinečná restaurace postavená na skále trčící z oceánu.
Během odlivu se do ní dostanete pěšky, při přílivu
musíte lodičkou.

E

STONE TOWN

V hlavním městě můžete obdivovat mnoho historických
dominant, díky nimž se dostalo na seznam kulturního
dědictví UNESCO.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR

B
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ZANZIBAR

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Gueréza
Obyvatelé Zanzibaru
Restaurace The Rock
Selousova rezervace
Stone Town

ZANZIB

ZANZIBAR

E
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Volejte zdarma 800 12 10 10

TA N Z A N I E

On-line prodej na www.fischer.cz

D

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Nungwi

INDICKÝ
OCEÁN
Pwani
Mahonda
Kiwengwa

Uroa
C

Michamwi
Pingwe

BAR

10 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR

Jambiani
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Třídenní Selous safari a pobyt na Zanzibaru

Cena od 49 990 Kč / 9 dní / 7 nocí
TANZANIE A ZANZIBAR

příroda a poznání
•
•
•
•

Největší africká přírodní rezervace
Součást světového dědictví UNESCO
Území je neobydlené lidmi
Možnost spatřit vzácného černého
nosorožce
• Dobrodružství i odpočinek

DETAILNÍ PROGRAM
vstupné do parku, 2 noci v kempu s bazénem,

A AKTUÁLNÍ CENY

plnou penzi (bez nápojů) během okruhu, 5 nocí v hotelu Reef &
Beach Resort ccc, 5× program all inclusive, anglicky mluvícího
průvodce během safari, český mluvícího na Zanzibaru
CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění, vízum
(cca 50 USD/osoba), místní pobytovou taxu, spropitné
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2
POZNÁMKA: Safari lze za poplatek nakalkulovat

1. DEN Odlet z Prahy s přestupem v Istanbulu.

s jakýmikoli hotelem z naší nabídky a na různou délku.

2. DEN Přílet na Zanzibar, transfer, ubytování v hotelu Reef &
Beach Resort (popis na str. 157) se stravou all inclusive.

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

3. DEN Transfer z hotelu na letiště, odlet do národního

celoročně kromě dubna a května

parku Selous o rozloze

(na vyžádání)

od 49 990 Kč

54 600 km2. Park není obydlen stálými obyvateli. Největší řekou
Selous je Ruﬁj, která se vlévá do Indického oceánu. Národní
park byl založen v roce 1982 a byl pojmenován po Frederikovi
Selousovi, britském objeviteli. Po příletu se ubytujete a absolvujete
první část programu – projížďka po řece Ruﬁj, následuje
oběd v buši a návštěva domorodé vesnice.
4. DEN Snídaně, celodenní safari v rezervaci,
přeprava SUV 4×4 s anglicky mluvícím průvodcem, BBQ
večeře spojená s domorodým představením.
5. DEN Snídaně, odjezd z kempu na letiště,
odlet na Zanzibar spojené s air safari, transfer
do hotelu Reef & Beach Resort, ubytování

ZANZIBAR

v Standard Suite, počátek all inclusive programu.

Zanzibar

6.–7. DEN Pobyt v hotelu Reef & Beach se stravou all inclusive.
8. DEN Odlet ze Zanzibaru do Prahy s přestupem v Istanbulu.
9. DEN Přílet do Prahy.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

Selousova
rezervace

Zanzibar – Praha, leteckou přepravu Zanzibar –
Tanzanie – Zanzibar, letištní taxy a další poplatky,

136

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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POBYTOVÉ OBLASTI
NUNGWI

1
Doba transferu z letiště cca 60 minut

4

1 Hotel Zuri Zanzibar ccccc
2 Hotel Royal Zanzibar cccc
3 Hotel My Blue cccc
4 Hotel Double Tree By Hilton Resort cccc

str. 142
str. 144
str. 147
str. 146

3
2

ZANZIBAR

1

138

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

PWANI / MCHANGANI
/ KIWENGWA / PONGWE

2
3

2

Doba transferu z letiště cca 50 minut

1 Hotel Tulia Zanzibar ccccc
2 Hotel Neptune Pwani Beach Resort & Spa ccccd
3 Hotel Dream of Zanzibar ccccc
4 Hotel VOI Kiwengwa Resort cccc

str. 150
str. 151
str. 152
str. 153

4

1

PINGWE / JAMBIANI / PAJE

3

Doba transferu z letiště cca 60 minut
str. 156
str. 158

ZANZIBAR

1 Hotel Karafuu Beach Resort ccccc
2 Hotel Reef & Beach Resort ccc

1

2

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

139

ZANZIBAR

NUNGWI

140

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Zuri Zanzibar ccccc

4,5
TripAdvisor 157 hodnotících

ZANZIBAR > NUNGWI
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Na severu ostrova Nungwi

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

• Nově postavený hotel

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Resort vhodný i pro tu nejnáročnější klientelu

WEB www.zurizanzibar.com

• Soukromá pláž

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 60 minut

• Za poplatek: Maula wellness

Pláž: písečná u hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Welcome drink

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Denně láhev minerální vody
• Nealkoholické nápoje po celý den
• Alkoholické nápoje místní výroby (pivo, víno)

POLOHA Luxusní resort se nachází v rozlehlé tropické

• Odpolední čaj

zahradě v severozápadní části ostrova. Nákupní možnosti cca

• Denně doplňovaný minibar

1 kilometr od hotelu, vzdálenost od letiště 70 kilometrů.

• Koktejly

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace,
2 bary, tropická zahrada, potápěčské centrum,
soukromá pláž, knihovna, 2 bazény.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže.
POPIS POKOJŮ BGGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, moskytiéra, TV/sat., telefon, trezor,
minibar, set na přípravu kávy a čaje. BGSV: viz BGGV, výhled

ZANZIBAR

na moře. SU: viz BGGV, jacuzzi, venkovní sprcha, vana.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BGGV, BGSV) hh
Suite (SU) hhh

| h

| Hhi | h

STRAVOVÁNÍ Polopenze, all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: potápění, vodní sporty.
ZÁBAVA Kulinářské zážitky.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Royal Zanzibar cccc

TripAdvisor 1 745 hodnotících

ZANZIBAR > NUNGWI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• 4 velké bazény

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

• Přímo u překrásné pláže

Suite (SU) hhh

s pozvolným vstupem do moře

| hhi | hii

| Hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Program all inclusive v ceně

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

• Resort se stálou klientelou

tenis, ﬁtness centrum, plážový fotbal, volejbal, aerobik,

• Vhodné pro novomanžele

vodní pólo, kánoe, šlapadla. Za poplatek: potápění,
motorizované sporty na pláži.

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

ZÁBAVA Animační programy, zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.
WEB www.royalzanzibar.com

POLOHA Hotelový resort postavený v africkém stylu se

wellness & spa

nachází v severní části ostrova přímo u jedné z nejkrásnějších

• Malé spa centrum s bohatou nabídkou služeb

pláží ostrova, která je pouze minimálně ovlivňována odlivem.

• Za poplatek: masáže (tradiční zanzibarská,

Hlavní město Stone Town vzdáleno cca 70 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace,
3 bary, obchod se suvenýry, čistírna, hotelový lékař,

all inclusive

butik, spa, směnárna, 4 velké bazény, terasa na slunění

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

s lehátky a slunečníky, bar u bazénu, vířivka.

ZANZIBAR

PLÁŽ Přímo u písečné pláže s pozvolným vstupem

144

švédská), manikúra, pedikúra

do moře, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon,
trezor, minibar, set na přípravu kávy a čaje, balkon
nebo terasa. SU: viz DRS, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

v hlavní restauraci
• Občerstvení formou snacku
ve vybraných časech
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (08.00–23.00 hod.)
• Animační programy (sportovní a zábavné
aktivity v denních i večerních hodinách)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Double Tree By Hilton Resort cccc

4,0
TripAdvisor 2 063 hodnotících

ZANZIBAR > NUNGWI
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ﬁtness centrum, kánoe. Za poplatek: vodní

• Přímo u pláže

sporty na pláži, potápěčské centrum, parasailing.

• Program all inclusive v ceně

ZÁBAVA Hotelové animační programy, tematické večeře.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Ideální poloha pro pozorování

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

východu a západu slunce

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

Transfer z letiště: cca 80 minut

WEB www.doubletree3.hilton.com

Pláž: písečná u hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
(v místech a časech určených hotelem)

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Nealkoholické nápoje a alkoholické
nápoje místní výroby
POLOHA Hotel, postavený v tradičním zanzibarském

• Lehký snack během dne

stylu, leží v oblíbené oblasti Nungwi přímo u pláže.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace,
bar, konferenční místnost, business centrum,
obchod se suvenýry, butik, prádelna, směnárna.
V zahradě bazén s lehátky a slunečníky.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, moskytiéra, LCD TV/

ZANZIBAR

sat., set na přípravu kávy a čaje, minibar, trezor, balkon

146

nebo terasa. DRPV: viz DRGV, výhled na bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRPV) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní
tenis, šipky, plážový volejbal, fotbal, šnorchlování,

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,0

Hotel My Blue cccc

TripAdvisor 1 375 hodnotících

ZANZIBAR > NUNGWI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

plná penze plus

• Menší hotel po rekonstrukci s privátním

• Snídaně, oběd a večeře formou

úsekem pláže v oblíbené oblasti Nungwi
• Výhodný poměr ceny a kvality

bufetu v hlavní restauraci
• V dopoledních hodinách malý snack na pláži
• Filtrovaná káva a čaj, v době večeře

Transfer z letiště: cca 70 minut

a oběda nealkoholické nápoje
(ostatní nápoje za poplatek)

Pláž: písečná u hotelu

• Při nízké obsazenosti si hotel vyhrazuje

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

právo podávat servírované obědy a večeře
• Stravu a nápoje je možné čerpat

Dítě: za zvýhodněnou cenu

pouze v časech určených hotelem
POLOHA Menší hotel se nachází na severozápadě
ostrova u soukromé písečné pláže.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik
restaurací a barů, konferenční místnost. V zahradě
bazén s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Menší písečná pláž pod hotelem, přístupná po schůdcích.
POPIS POKOJŮ DR: sprcha/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, moskytiéra, TV/sat., trezor,
terasa. DRX: viz DR, minibar s nealkoholickými
nápoji. DRSV: viz DRX, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRX) hh

| h

| hhii | hii

ZANZIBAR

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhhi
STRAVOVÁNÍ Viz plná penze plus.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: biliár, šipky,
stolní tenis. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
WEB www.mybluehotel.com

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

147

ZANZIBAR

PWANI / MCHANGANI
/ KIWENGWA
/ PONGWE

148

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Tulia Zanzibar ccccc

5,0
TripAdvisor 176 hodnotících

ZANZIBAR > PONGWE
DO 16 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Hotel vhodný pro náročné klienty

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu a na pokojích.

• Přímo u krásné písečné pláže s bílým pískem

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Možnost programu all inclusive

WEB www.tuliazanzibar.com

• Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

wellness & spa

• Čeští majitelé hotelu

• Zdarma: hodinová masáž na osobu
Transfer z letiště: cca 70 minut

• Za poplatek: různé druhy masáží, vířivka

Pláž: písečná u hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou
à la carte menu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby
POLOHA Hotelový resort je situován na východní

• Lehký snack během dne

straně ostrova přímo u krásné písečné pláže s bílým

• Odpolední káva, čaj, zákusky

pískem. Vzdálenost od letiště cca 70 minut.

• Minibar na pokoji

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bazén,
wellness, centrum vodních sportů, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ BGGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
telefon, klimatizace, TV, minibar, trezor, terasa, kávovar Nespresso,
výhled do zahrady. VIBF: viz BGGV, výhled na oceán.

ZANZIBAR

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BGGV) hhi

| hi

Vila (VIBF) hhi

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: vybavení pro
šnorchlování, paddleboarding, windsurﬁng, půjčovna kol, kajaky.
Za poplatek: potápění, motorizované vodní sporty.
ZÁBAVA Tematické večery.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Neptune Pwani Beach Resort & Spa ccccd

4,5
TripAdvisor 1 093 hodnotících

ZANZIBAR > KIWENGWA
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Oddělené brouzdaliště, hlídání dětí za poplatek.

• Resort s architekturou v africkém stylu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Situován v tropické zahradě

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

• Přímo u bílé pláže

WEB www.neptunehotels.com

• Pro náročnější klienty
Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Earth & Rain Spa
• Za poplatek: sauna, pára,
masáže, peeling, salón krásy

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu v hlavní restauraci

POLOHA V severovýchodní části
ostrova u dlouhé písečné pláže.

• Dopolední a odpolední snack, káva a čaj
(10.00–12.00 a 14.30–18.00 hod.)

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

4 restaurace à la carte (italská, indická, thajská, gourmet

místní výroby (10.00–24.00 hod.)

za poplatek), 3 bary, 2 bazény, butiky, konferenční místnost.
PLÁŽ Veřejná pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRGVX: sprcha/WC (vysoušeč vlasů),
moskytiéra, klimatizace, minibar, trezor, telefon, TV/sat., set
na přípravu kávy a čaje, terasa s výhledem do zahrady.
DRSVX: viz DRGVX, výhled na moře, blíž k pláži.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

ZANZIBAR

Dvoulůžkový pokoj (DRGVX, DRSVX) hhh | hhi | hi
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
šipky, plážový volejbal, aquaaerobik, vodní pólo.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Hotel pořádá denní a večerní
programy, lekce svahilštiny.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Dream of Zanzibar ccccc

4,5
TripAdvisor 2 242 hodnotících

ZANZIBAR > KIWENGWA
DO 14 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub

• Luxusní resort s architekturou

Simba, hlídání dětí za poplatek.

v africko-arabském stylu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Uprostřed tropické zahrady

INTERNET Zdarma: WiFi v celém

• Bohatá nabídka vodních sportů

resortu (vyšší rychlost za poplatek).

• Oblíbený hotel v nabídce CK FISCHER

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.
WEB www.emerald-collection.com

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Centrum krásy a relaxační centrum

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

Mvua African Rain Spa
• Za poplatek: masáže, různé
relaxační procedury, whirlpool, parní
lázeň, turecká sauna, ﬁtness

POLOHA Elegantní hotel uprostřed tropické zahrady
v severovýchodní části ostrova u dlouhé písečné pláže.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 9 restaurací

• Snídaně, oběd a večeře formou

(z toho 1 à la carte s mořskými plody), 2 bary,

• Oběd v restauraci na pláži (dle počasí)

PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.

• Občerstvení formou snacku v baru

POPIS POKOJŮ DRX: sprcha/WC (vysoušeč
vlasů), moskytiéra, klimatizace, ventilátor, minibar, trezor,
telefon, DVD/CD přehrávač, TV/sat., kávovar, balkon nebo

ZANZIBAR

bufetu v hlavní restauraci

2 bazény, butiky, konferenční centrum.

u bazénu (10.00–22.00 hod.)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

terasa. JSSV: viz DRX, prostornější, výhled na moře.

• Minibar (doplňován 1× denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, biliár,

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
Junior suite (JSSV) hhhi

| hhi | hii

šipky, kánoe, windsurﬁng, jóga, aquaaerobik

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all
inclusive. Za poplatek: vodní sporty, lekce kitesurﬁngu.
ZÁBAVA Hotel pořádá večerní programy, lekce svahilštiny.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel VOI Kiwengwa Resort cccc

4,5
TripAdvisor 1 838 hodnotících

ZANZIBAR > KIWENGWA
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové kurty

• Hotel přímo u pláže

(osvětlení za poplatek), malé ﬁtness, stolní tenis, volejbal, aerobik,

• Program all inclusive v ceně

vodní gymnastika.Za poplatek: potápěčské centrum.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

ZÁBAVA Denní a večerní animační programy

• Oblíbený klienty CK FISCHER

(v italském jazyce), diskotéka (2–3× týdně).

• Kvalitní kuchyně s italskými prvky

PRO DĚTI Oddělená část bazénu pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 60 minut

INTERNET Za poplatek: WiFi po celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.voihotels.com/it/kiwengwa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Mchaichai Spa
• Za poplatek: masáže

POLOHA Menší hotel afrického stylu je situován
na východním pobřeží blízko stejnojmenné vesnice

all inclusive

Kiwengwa. Mezinárodní letiště vzdáleno cca 60 minut.

• Snídaně, oběd a večeře formou

VYBAVENÍ 200 pokojů umístěných v dvoupodlažních

bufetu (10.00–24.00 hod.)

vilkách, vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, kavárna, TV

• Alkoholické a nealkoholické

místnost, konferenční místnost, čistírna, butik, malá knihovna,
bazén s terasou na slunění, lehátka a slunečníky zdarma.

nápoje místní výroby
• Lehký snack během dne

PLÁŽ Písečná pláž s lehátky a slunečníky
zdarma, osušky oproti kauci.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

ZANZIBAR

klimatizace, minilednice (servis za poplatek), trezor za poplatek,
bazén, terasa nebo balkon. V dvoupodlažních vilkách v zahradě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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ZANZIBAR

PINGWE / JAMBIANI
/ PAJE

154

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Karafuu Beach Resort ccccc

4,0
TripAdvisor 1 311 hodnotících

ZANZIBAR > PINGWE
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Hotel vhodný i pro náročnější klienty

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Přímo u krásné písečné pláže s bílým pískem

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal,

• Možnost programu all inclusive

stolní tenis, tenisové kurty (osvětlení za poplatek),

• Vhodné pro rodiny s dětmi

aquaaerobik, vodní pólo, biliár, šipky, ﬁtness, kánoe.

• V blízkosti místa pro šnorchlování

Za poplatek: potápěčské centrum, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Tematické večery.

Transfer z letiště: cca 70 minut

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PLATEBNÍ KARTY Visa, EC/MC.
WEB www.karafuuzanzibar.com

wellness & spa
POLOHA Hotelový resort je situován na východní straně

• Sawati Spa

ostrova přímo u krásné písečné pláže s bílým pískem.

• Za poplatek: masáže, jacuzzi, pára, sauna,

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace,
4 bary, knihovna, 2 konferenční místnosti, 2 butiky,
televizní místnost, čistírna, směnárna. V zahradě

all inclusive

3 bazény, lehátka a slunečníky zdarma.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Dlouhá bílá písečná pláž přímo u hotelu.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

ZANZIBAR

V blízkosti korálový útes, který je přístupný přes

156

thalassoterapie (léčba mořskou vodou)

místní výroby (10.00–24.00 hod.)

molo. Doporučujeme boty do vody.

• Lehký snack během dne

POPIS POKOJŮ DRPV: koupelna/WC (vysoušeč

• Odpolední káva, čaj a zákusky

vlasů), telefon, klimatizace, TV, minibar za poplatek, trezor,
moskytiéra, set na přípravu kávy a čaje, terasa, u bazénu.
JSSV: viz DRPV, blíže k pláži, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRPV) hhi
Junior suite (JS) hhhh

| hi

| Hhhi | hhii | hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Reef & Beach Resort ccc

4,5
TripAdvisor 163 hodnotících

ZANZIBAR > JAMBIANI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Menší hotel přestavěn v roce 2014

možnost dokoupení programu all inclusive.

• Vhodné ke kombinaci se safari

SPORTOVNÍ NABÍDKA

• Program all inclusive

Zdarma: stolní tenis, šipky, volejbal, fotbal.

• Vhodné pro méně náročné klienty

Za poplatek: potápěčské centrum, kitesurﬁng.

• Výhodný poměr kvality a ceny

ZÁBAVA Denní a večerní zábava.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Transfer z letiště: cca 80 minut

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.
WEB www.reefbeachresort.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
(v místech a časech určených hotelem)
• Lehký snack během dne

POLOHA Hotel v africkém stylu v tropické zahradě je
situován na východním pobřeží ostrova mezi vesnicemi Jambiani

• Místní alkoholické a nealkoholické nápoje
(10.00–22.00 hod., poté za poplatek)

a Makunduchi a je postaven s ohledem na životní prostředí.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace
a bary, business centrum, směnárna. V zahradě
bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ K hotelu náleží 600 m dlouhá pláž s bílým pískem, odkud
můžete v dáli pozorovat delfíny. Vstup do oceánu je možný také
přes molo. Několik set metrů od pobřeží se nachází korálový atol.

ZANZIBAR

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, minibar, trezor za poplatek (na recepci),
terasa, ve 2. patře. SU: viz DR, v 1. a 2. patře. BG: viz
DR, TV/sat., prostornější. BGSV: viz BG, blíže k pláži.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Suite (SU) hhh

Bungalov (BG, BGSV) hhh

158

| hhi | hi

| Hhi | hi
| hhi | hi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ZANZIBAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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SLUNCE, MOŘE, SAFARI

KEŇA

KEŇA

160

Vítejte v jedné z nejkrásnějších
a nejrozmanitějších zemí afrického
kontinentu. Keňa je zemí zajímavých
protikladů a civilizací nedotčené
přírody. Úrodná krajina plná jezer,
centrální pohoří se sopečnými masivy
dosahujícími výšky až 5 000 m,
tropické lesy, rozsáhlé stepi a savany,
pohádkové pobřeží s krásnými
plážemi s bílým pískem, lemovanými
tropickou vegetací. To vše je Keňa.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

32

32

33

31

29

29

28

28

29

30

31

32

Teplota vody (°C)

27

28

28

28

28

27

25

25

27

27

27

27

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

161

TO NEJLEPŠÍ
Z KENI

KEŇA

A

162

NÁRODNÍ PARKY
A REZERVACE

Keňa vám nabídne celkem 35
národních parků a rezervací,
které jsou proslulé pozorováním
divoké přírody.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

B

DIANI BEACH

Diani Beach je právem považována za nejkrásnější pláž
Afriky.

D

MOMBASA

POTÁPĚNÍ

Pobřeží v Keni je ideálním místem pro šnorchlování
i potápění s přístroji.

E

SAFARI

Největším lákadlem jsou zcela jistě přírodní rezervace
a parky nabízející safari, které vám zaručí nezapomenutelné zážitky v bezprostřední blízkosti divokých zvířat.

KEŇA

Půlmilionová Mombasa je druhým největším městem
v Keni a největším námořním přístavem ve východní
Africe.

C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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KEŇA
ETIOPIE

SÚDÁN

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Národní parky a rezervace
Diani Beach
Potápění
Mombasa
Safari

UGANDA

NAIROBI

A

E

Mombasa
D

KEŇA

TA N Z A N I E

164

B
C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

100 km
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA

IN

D

IC

K

Ý

O

C

EÁ

N

SOMÁLSKO
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Národní park Masai Mara a pobyt u moře

Cena od 55 990 Kč / 10 dní / 9 nocí
KEŇA
DETAILNÍ PROGRAM

příroda a poznání

7. DEN Po snídani ranní vyjížďka na safari. Po obědě

• Kombinace poznávání a pobytu u moře

transfer na letiště a let zpět do hotelu na pobřeží.

• Velká pětka

8.–10. DEN Volný program v hotelu u moře.

• Národní park Masai Mara

10. DEN Transfer z hotelu na letiště, odlet do Prahy.

A AKTUÁLNÍ CENY

• Velké množství zvířat
• Pobyt u moře

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Mombasa
– Praha, letištní a palivové taxy, transfery, anglicky hovořící

1. DEN Odlet z Prahy do Mombasy.

asistence/průvodce, vstupy do národních parků, pozorování

2. DEN Přílet do Mombasy a transfer do cccc

zvěře dle programu, ubytování s plnou penzí (bez nápojů)

hotelu v oblasti Diani Beach.

dle programu, ubytování v hotelu Neptune Village cccc

2.–5. DEN Volný program v hotelu. Možnost

s all inclusive; okruh lze také upravit s jiným hotelem.

organizovaných výletů, šnorchlování a potápění.

CENA NEZAHRNUJE: poplatek

5. DEN Ranní odjezd na lokální letiště (Malindi nebo Ukunda

za vízum, spropitné, cestovní pojištění

dle výběru hotelu) a odlet do národního parku Masai Mara.

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Ubytování v kempu Mara Safari Club (nebo podobném).

POZNÁMKA: okruh lze nacenit také s jiným hotelem v Keni

Masai Mara je nejznámějším národním parkem v Keni s největší
koncentrací zvířat. Nachází se severně od hlavního města Nairobi

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

a je známý především obrovskou migrací pakoňů v červenci a srpnu.

celoročně (na vyžádání)

od 55 990 Kč

I mimo období migrace zde však uvidíte největší množství zvěře
ze všech rezervací v Keni. Národní park Masai Mara tvoří travnaté
savany místy porostlé akáciemi, pahorky a koryto řeky Mara, kde
máte možnost spatřit krokodýly a stáda hrochů. Během safari
můžete vidět gazely, zebry, žirafy, buvoly, antilopy, pakoně, slony,
hyeny, šakaly, pštrosy, gepardy, lvy, hrochy, krokodýly a opice.
Jedinečným zážitkem je pak setkání s leopardem nebo s přísně
chráněným černým nosorožcem. Velkým zážitkem je také setkání
s Masaji, kteří na území parku žijí svým tradičním způsobem.
První den vás čeká odpolední vyjížďka na safari

Masai Mara

KEŇA

s kvaliﬁkovaným průvodcem. Večeře v kempu.
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6. DEN Po snídani ranní vyjížďka na safari. Oběd
a odpočinek v kempu. Po odpoledním odpočinku
odpolední vyjížďka na safari. Večeře v kempu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

Diani

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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NP Amboseli, Tsavo West a pobyt u moře

Cena od 52 990 Kč / 11 dní / 9 nocí
KEŇA

příroda a poznání

DETAILNÍ PROGRAM
11. DEN Brzy ráno transfer z hotelu na letiště, odlet do Prahy.

A AKTUÁLNÍ CENY

• Kombinace poznávání a pobytu u moře
• Národní parky Tsavo West a Tsavo East

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Mombasa –

• Národní park Amboseli

Praha, letištní a palivové taxy, transfery, anglicky hovořící asistenci/

• Rezervace nosorožců Ngulia Rhino Sanctuary

průvodce, vstupy do národních parků, pozorování zvěře dle

• Pobyt u Indického oceánu

programu, ubytování s plnou penzí (bez nápojů) dle programu,
ubytování v hotelu Neptune Village cccc s all inclusive

1. DEN Odlet z Prahy do Mombasy.

CENA NEZAHRNUJE: poplatek

2. DEN Přílet do Mombasy, přivítání anglicky hovořící asistencí,

za vízum, spropitné, cestovní pojištění

transfer do NP Tsavo West. NP Tsavo je největším národním

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

parkem v Keni a dělí se na dvě části – Tsavo West a Tsavo East. Uvidíte

POZNÁMKA: Okruh lze nacenit také s jiným hotelem v Keni.

tu zvlněnou krajinu, říční systémy, prameny, oázy a akáciové háje.

Možnost připlatit si ubytování ve c jednolůžkovém pokoji.

Červená zem tu často dává slonům a lvům narudlý odstín. Z volně
žijících zvířat zde spatříme slony, nosorožce, hrochy, lvy, leopardy,

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

gepardy, levharty, divoké psy, buvoly, krokodýly a rozmanité druhy

celoročně (na vyžádání)

od 52 990 Kč

ptáků včetně ohroženého chřástala polního. Během odpolední
vyjížďky navštívíte i Ngulia Rhino Sanctuary, kde
ve střeženém areálu žijí nosorožci. Ubytování v Ngulia Lodge.
3. DEN Ranní vyjížďka a transfer do NP Amboseli.
Ze všech míst uvidíte obrovskou siluetu nejvyšší africké
hory Kilimandžáro. Kromě slonů, kteří jsou hlavním
lákadlem parku, zde žijí také početné žirafy, buvoli,
pakoně, hyeny a gepardi a ve vodách samozřejmě hroši.
Ubytování v Sentrim Amboseli Lodge.
4. DEN Ranní odjezd do rezervace Taita Hills. Žijí
zde lvi, gepardi, sloni a další zvířata. Po obědě odpolední
safari po rezervaci. Ubytování v Taita Hills Lodge.
5. DEN Ráno odjezd do NP Tsavo East. Park je domovem pro

Nairobi

KEŇA

většinu větších savců, obrovská stáda slonů, nosorožce, buvoly, lvy,
leopardy, hrochy, krokodýly. Zaznamenáno je 500
druhů ptáků. Ubytování v Doa Doa Camp.
6. DEN Po snídani transfer do hotelu na pobřeží Keni.

Amboseli
Tsavo West

Mombasa

7.–10. DEN Volný program v hotelu u moře.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Minisafari, národní park Tsavo a pobyt u moře

Cena od 32 990 Kč / 10 dní / 9 nocí
KEŇA

kultura a památky
• Kombinace poznávání a pobytu u moře
• Hotel Papillon Lagoon Reef Resort s programem all inclusive
• Národní park Tsavo East
• 1 ½ denní safari
• Vhodné pro rodiny

DETAILNÍ PROGRAM
TERMÍNY ODLETŮ A CENY
celoročně (na vyžádání)

A AKTUÁLNÍ CENY

od 32 990 Kč

Kombinace safari a pobytu u moře je ideální pro všechny,
co chtějí zažít malé dobrodružství pozorováním divoké zvěře
v jejich domovském prostředí. Během safari vyjížděk se vám
naskytne pohled na stáda divoké zvěře. Nejčastěji v parku
můžete spatřit slony, žirafy, zebry, gazely, impaly a ostatní
antilopy, rozličné druhy ptactva, ale i lvy, gepardy atd.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –
Mombasa – Praha, letištní poplatky, transfery, ubytování
v hotelu Papillon Lagoon Reef Resort s programem all
inclusive, 1 1/2 denní safari v Národním parku Tsavu East
s plnou penzí a ubytováním v kempu Ngutuni, služby česky
mluvícího delegáta během pobytu v hotelu Papillon (česky
mluvící delegát není přítomný během samotného safari)
CENA NEZAHRNUJE: vízum do Keni, nápoje
během safari, spropitné pro průvodce během safari
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 1
POZNÁMKA: Program safari je na 1 1/2 dne. Tento balíček
je možný pouze v kombinaci s hotelem Papillon Lagoon Reef
Resort. Při koupi tohoto safari programu, se klienti musí vystěhovat

KEŇA

z pokoje v hotelu Papillon a po příjezdu budou ubytování
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v jiném pokoji. Zavazadla je možné zanechat v úschovně hotelu.
Odjezdové dny na safari jsou úterý, čtvrtky a soboty. Přesný den
Vám bude sdělen při příletu do Mombasy zástupcem CK FISCHER.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

POBYTOVÉ OBLASTI
DIANI BEACH

1
Doba transferu z letiště cca 90 minut

9

q

w

r
e

1 Hotel Neptune Paradise Beach Resort cccc
2 Hotel The Sands at Chale Island cccc
3 Hotel Papillon Lagoon Reef ccc
4 Hotel Diani Sea Resort ccc
5 Hotel Neptune Palm Boutique Resort Spa ccccc
6 Hotel Neptune Village Beach Resort cccc
7 Hotel Diani Sea Lodge ccc

BAMBURI BEACH

str. 177
str. 174
str. 182
str. 180
str. 176
str. 178
str. 181

2

Doba transferu z letiště cca 40 minut

8 Hotel Neptune Beach Resort cccc

MALINDI

str. 179

3
Doba transferu z letiště cca 120 minut

8

9 Hotel Jacaranda Beach Resort cccc
q Hotel Turtle Bay ccc
w Hotel Jumbo Watamu Resort cccc
e Hotel Diamonds Dream of Africa ccccc
r Hotel Sandies Tropical Village cccc

str. 188
str. 190
str. 189
str. 186
str. 187

1 až7

KEŇA

~

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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KEŇA

DIANI

172

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel The Sands at Chale Island cccc

4,5
TripAdvisor 719 hodnotících

KEŇA > DIANI BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

BGWR: bungalov s doškovou střechou spojený

• Vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi

s hlavním ostrovem kamenným mostem, koupelna/

• Krásné bílé písečné pláže

WC (bidet, sprcha, vysoušeč vlasů, župan),

• Klidná dovolená na soukromém ostrově

klimatizace, ventilátor, postel ve svahilském stylu

• Možnost programu all inclusive

s moskytiérou, psací stůl, posezení, vodní prvek.

• Ideální pro potápění a šnorchlování

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

Bungalov (BG) hhh

| hhi | hii

| Hhi | hii

Vodní bungalov (BGWR) hhh

| Hhi | hihi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení oběda nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: potápěčské
centrum.
PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání),

POLOHA Hotel situovaný na soukromém ostrově,

hlídání dětí za poplatek.

vzdálenost od letiště v Mombase cca 1,5 hodiny.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

VYBAVENÍ Resort nabízí celkem 28 pokojů situovaných

INTERNET Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.

ve dvoupodlažních budovách, 28 bungalovů a 2 vodní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC

bungalovy. Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,

WEB www.thesandsatchaleisland.com/en

à la carte restaurace, 2 bary, prádelna, 3 venkovní bazény,
2 obchody se suvenýry, luxusní spa centrum Maisha Poa,

wellness & spa

potápěčské centrum a centrum vodních sportů.

• Za poplatek: masáže, kúry, zábaly

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž
s lehátky a slunečníky zdarma.

all inclusive

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vana nebo sprcha,

• Snídaně (07.30–10.00 hod.),

vysoušeč vlasů, toaletní potřeby), klimatizace, ventilátor,

KEŇA

moskytiéra, psací stůl, posezení, dlážděná/mramorová podlaha,

174

balkon. Soukromý vchod do budovy, možnost propojení pokojů.
BG: bungalovy s doškovou střechou, koupelna/WC (vysoušeč

oběd (13.00–14.30 hod.)
a večeře (20.00–21.30 hod.) v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby

vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor, lednička,

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

postel ve svahilském stylu s moskytiérou, terasa.

• Welcome drink

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Neptune Palm Boutique Resort Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 372 hodnotících

KEŇA > DIANI BEACH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Přímo u krásné písečné pláže

kulečník, šipky, lukostřelba, tenis, plážový volejbal, windsurﬁng,

• Rozlehlá tropická zahrada

první lekce potápění v bazénu.

• Hotel vhodný pro páry i pro rodiny s dětmi

Za poplatek: potápěčské centrum,

• Program all inclusive v ceně

golfové hřiště cca 10 km od hotelu.
ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání),
hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.neptunehotels.com

POLOHA Hotel nabízí 60 pokojů umístěných v dvoupodlažních

wellness & spa

bungalovech s tradiční střechou makuti, obklopených

• 5enses Sea Spa

tropickou zahradou. Nachází se přímo u bílé písečné pláže

• Za poplatek: masáže, kúry,

cca 65 km od mezinárodního letiště v Mombase.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, 4 bary, obchod se suvenýry, rozlehlá

all inclusive

tropická zahrada s lehátky, konferenční místnost, spa centrum,

• Snídaně (07.00–09.30 hod.),

centrum vodních sportů a potápěčské centrum, venkovní bazén.

oběd (12.30–13.30 hod.)

PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem přímo u hotelu.

a večeře (19.00–22.00 hod.)

Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor za poplatek, lednička,

KEŇA

zábaly, sauna, vířivky

v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby

moskytiéra, TV/sat., balkon nebo terasa. DRXSV: viz DRX,

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

výhled na moře. DRXSF: viz DRX, situovány v chatkách u pláže.

• Welcome drink

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX,
DRXSV, DRXSF) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Neptune Paradise Beach Resort cccc

4,0
TripAdvisor 524 hodnotících

KEŇA > DIANI BEACH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Přímo u krásné písečné pláže

kulečník, šipky, lukostřelba, tenis, plážový volejbal.

• Rozlehlá tropická zahrada

Za poplatek: potápěčské centrum.

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

• Program all inclusive v ceně

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání), hlídání dětí
za poplatek.

Transfer z letiště: cca 90 minut

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

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.neptunehotels.com/en/hotels/
neptune-paradise-beach-resort-spa.

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
PPOLOHA Velice oblíbený hotel je situovaný

• Ve vedlejším hotelu Diamonds Dream of Africa

cca 60 km od mezinárodního letiště v Mombase,

• Za poplatek: masáže, kúry,

přímo u krásné písečné pláže.

zábaly, sauna, vířivky

VYBAVENÍ Resort nabízí 25 dvoupodlažních
bungalovů, zařízených v tradičním svahilském stylu.

all inclusive

Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace à la

• Snídaně (07.00–09.30 hod.),

carte, 4 bary, obchod se suvenýry, rozelehlá tropická

oběd (12.30–13.30 hod.)

zahrada s lehátky, konferenční místnost, spa centrum,

a večeře (19.00–22.00 hod.)
v hlavní restauraci

centrum vodních sportů a potápěčské centrum.
PLÁŽ Pláž s bílým, jemným pískem

• Nealkoholické a alkoholické

přímo u hotelu. Lehátka zdarma.

nápoje místní výroby

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor

• Welcome drink

KEŇA

za poplatek, lednička, moskytiéra, TV/sat, balkon
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hh | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Neptune Village Beach Resort cccc

4,0
TripAdvisor 426 hodnotících

KEŇA > DIANI BEACH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Přímo u krásné písečné pláže

kulečník, šipky, lukostřelba, tenis, plážový volejbal.

• Rozlehlá tropická zahrada

Za poplatek: potápěčské centrum, golfové hřiště

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

cca 10 km od hotelu.

• Program all inclusive v ceně

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.
PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání),

Transfer z letiště: cca 90 minut

hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu a na pokojích.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.neptunehotels.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Za poplatek: masáže, kúry,

POLOHA Hotel nabízí 165 pokojů umístěných
v dvoupodlažních bungalovech s tradiční střechou makuti,
obklopených tropickou zahradou. Nachází se přímo u bílé

zábaly, sauna, vířivky

písečné pláže cca 65 km od mezinárodního letiště v Mombase.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,

• Snídaně (07.00–09.30 hod.),

restaurace à la carte, 4 bary, obchod se suvenýry, rozlehlá

oběd (12.30–13.30 hod.)

tropická zahrada s lehátky, konferenční místnost, spa centrum,

a večeře (19.00–22.00 hod.)

centrum vodních sportů a potápěčské centrum, venkovní bazén.
PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem přímo

v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické

u hotelu. Lehátka zdarma.

nápoje místní výroby

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor

• Welcome drink

za poplatek, lednička, moskytiéra, TV/sat., balkon

KEŇA

nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
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MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Neptune Beach Resort cccc

4,0
TripAdvisor 427 hodnotících

KEŇA > BAMBURI BEACH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Přímo u pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

• Rozlehlá tropická zahrada

tenis, kulečník, šipky. Za poplatek: potápění,

• Hotel vhodný pro páry

vodní sporty, golfové hřiště cca 6 km od hotelu.

i pro rodiny s dětmi

ZÁBAVA Animační programy.

• Program all inclusive v ceně

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání),
hlídání dětí za poplatek.

Transfer z letiště: cca 40 minut

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

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.neptunehotels.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Za poplatek: masáže, kúry, zábaly

POLOHA Hotel nabízí 78 pokojů umístěných
ve dvou dvoupodlažních budovách obklopených

all inclusive

tropickou zahradou. Nachází se přímo u pláže cca

• Snídaně (07.00–09.30 hod.),

25 km od mezinárodního letiště v Mombase.

oběd (12.30–14.30 hod.)

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,

a večeře (19.30–21.30 hod.)

restaurace à la carte, 2 bary, snack bar, obchod se
suvenýry, rozlehlá tropická zahrada s lehátky, konferenční
místnost, spa centrum, centrum vodních sportů.

v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby

PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem přímo

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

u hotelu. Lehátka zdarma.

• Welcome drink

POPIS POKOJŮ DR/DRS: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, stropní ventilátor, telefon,

KEŇA

trezor za poplatek, lednička, moskytiéra, TV/sat., balkon
nebo terasa. MS: viz DR, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh
Suite (MS) hhh

| hhi | hii

| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Diani Sea Resort cccc

4,5
TripAdvisor 1 204 hodnotících

KEŇA > DIANI BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

vodní sporty. Za poplatek: motorizované

• Nealkoholické a alkoholické nápoje místní

vodní sporty, potápěčské centrum.

výroby, mezinárodní značky jsou za příplatek

ZÁBAVA Denní zábava pro děti i dospělé.

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

PRO DĚTI Dětský klub, hřiště, hlídání dětí

• Welcome drink

za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.dianisearesort.de/en/

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Nealkoholické a alkoholické nápoje místní

POLOHA Velice oblíbený rodinný hotel leží

výroby, mezinárodní značky jsou za příplatek

na klidném místě v oblasti Diani Beach, 30 kilometrů

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

od mezinárodního letiště v Mombase.

• Welcome drink

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, obchod se
suvenýry, bazén, brouzdaliště, dětské hřiště, dětský
klub, restaurace, 2 bary, kavárna, směnárna, tenisový
kurt, potápěčské centrum, ﬁtness centrum.
PLÁŽ Písečná pláž s bílým pískem je přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, trezor, set na přípravu kávy
a čaje, moskytiéra, TV, balkon nebo terasa.
FR: viz DR, druhá ložnice se 2 samostatnými

KEŇA

postelemi.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
Rodinný pokoj (FR) hhii

| h

| Hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Diani Sea Lodge ccc

4,0
TripAdvisor 589 hodnotících

KEŇA > DIANI BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

v bazénu), vybavení na šnorchlování, aerobik, lekce

• Velice oblíbený hotel s rodinnou atmosférou

tance, plážový volejbal. Za poplatek: motorizované

• Přímo u dlouhé písečné pláže Diani

sporty, potápěčské centrum.

• Výborné hodnocení klientů

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Program all inclusive

Animační programy pro děti.

• Možnost safari výletů

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

Transfer z letiště: cca 90 minut

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC
WEB www.dianisealodge.de.

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby

POLOHA Hotel s velice příjemnou, rodinnou

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

atmosférou se nachází 30 km od mezinárodního

• Welcome drink

letiště, přímo na pláži Diani Beach.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, obchod se
suvenýry, 2 bazény, dětský bazén, dětské hřiště,
restaurace, 4 bary, knihovna, společenská místnost.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, balkon nebo terasa s výhledem do zahrady nebo
na oceán, moskytiéra. Pokoje jsou umístěny v přízemních
bungalovech. FR: viz DRS, samostatný vstup do budovy.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| Hhi | Hii

KEŇA

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhh

| hhhi | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované
vodní sporty (kajaky, windsurﬁng, úvodní lekce potápění

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Papillon Lagoon Reef ccc

4,0
TripAdvisor 476 hodnotících

KEŇA > DIANI BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: nemotorizované

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

sporty. Za poplatek: potápěčské centrum,

• Výhodné ceny pro děti

motorizované sporty.

• Přímo u pláže Diani Beach

ZÁBAVA Denní a noční zábavný program

• Program all inclusive

pro děti a dospělé.

• Možnost safari výletů

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
Animační programy pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Transfer z letiště: cca 90 minut

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.papillonlagoonreef.website/

Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

POLOHA Hotel je umístěn přímo na pláži Diani,

• Nealkoholické a alkoholické

10 minut jízdy od obchodů a restaurací. Od mezinárodního

nápoje místní výroby

letiště v Mombase je vzdálen cca 90 km.

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace,

• Welcome drink

3 bary, obchod se suvenýry, bazén s barem, dětský bazén,
sluneční terasa, posilovna, dětské hřiště, wellness a ﬁtness
centrum. V blízkosti hotelu se nachází golfové hřiště.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře.
POPIS POKOJŮ DRG: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, trezor za poplatek, TV, lednička,
minibar. DRSV: viz DRG, výhled na moře. FR: viz

KEŇA

DRG, oddělená ložnice, 2 další samostatné postele.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRG, DRSV) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhi

| hhi

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

183

KEŇA

MALINDI

184

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Diamonds Dream of Africa ccccc

4,5
TripAdvisor 309 hodnotících

KEŇA > MALINDI
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání),

• Vhodné pro náročnější klientelu

hlídání dětí za poplatek.

• Přímo u pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Program all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu,

• Wellness

kabelové připojení na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, EC/MC

Transfer z letiště: cca 120 minut

WEB www.planhotel.com..

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Mvua African Rain Spa

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Za poplatek: masáže, kúry, zábaly

all inclusive
POLOHA Luxusní resort postavený v arabsko--indickém

• Snídaně (07.30–10.00 hod.),

stylu přímo u pláže se nachází 10 minut od města Malindi

oběd (13.00–14.30 hod.)

a 2 hodiny od mezinárodního letiště v Mombase.

a večeře (20.00–21.30 hod.)

VYBAVENÍ 35 suite umístěných v hotelové zahradě, vstupní
hala s recepcí, hlavní restaurace, à la carte restaurace, hlavní bar,
bar u bazénu, úschovna zavazadel, čistírna, zdravotnické zařízení,

v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby

butiky, obchod. Venku bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž s lehátky a slunečníky

• Welcome drink

zdarma.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV, pohovka, set na přípravu
kávy a čaje, minibar (denně doplňovaný).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

KEŇA

Junior suite (JS) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness centrum,
stolní tenis. Za poplatek: potápěčské centrum.
ZÁBAVA Denní a večerní zábavné programy, diskotéka.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Sandies Tropical Village cccc

4,0
TripAdvisor 489 hodnotících

KEŇA > MALINDI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní

• Oáza klidu se všemi výhodami

tenis. Za poplatek: potápěčské centrum.

programu all inclusive

ZÁBAVA Večerní animační programy, diskotéka.

• Přímo u pláže

PRO DĚTI Dětská postýlka (na vyžádání),

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

hlídání dětí za poplatek.

• Nabídka výletů na safari do NP

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetová

Transfer z letiště: cca 120 minut

kavárna, WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.planhotel.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Ve vedlejším hotelu Diamonds Dream of Africa
• Za poplatek: masáže, kúry, zábaly

POLOHA Hotel situovaný v tropické zahradě,
vzdálenost od letiště v Mombase cca 2 hodiny.

all inclusive

VYBAVENÍ Resort nabízí celkem 109 pokojů

• Snídaně (07.30–10.00 hod.),

rozmístěných ve dvoupodlažních budovách. Vstupní hala
s recepcí, hlavní restaurace, à la carte restaurace, 2 bary,
prádelna, konferenční místnost, doktor (na zavolání), butik,
obchod. Venku bazén s lehátky a slunečníky zdarma.

oběd (13.00–14.30 hod.)
a večeře (20.00–21.30 hod.) v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby

PLÁŽ Přímo u hotelu písečná pláž

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

s lehátky a slunečníky zdarma.

• Welcome drink

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, trezor, malá lednička.
DRX: viz DRS, prostornější, blíže k hlavní budově.
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh

KEŇA

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| Hi

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhhi

| Hii | Hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel Jacaranda Beach Resort cccc

TripAdvisor 2 043 hodnotících

KEŇA > WATAMU
DO 16 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel vhodný pro rodiny

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhhi

• Oblíbená oblast Watamu

Dvoulůžkový pokoj (VIGR) hhh

• Výborné podmínky pro

Dvoulůžkový pokoj (VISV) hh

šnorchlování a potápění

| hhii
| Hhii | hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Program all inclusive

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový

• Přímo u pláže

volejbal, biliár, šipky, stolní tenis, tenisový kurt.
Za poplatek: potápěčské centrum.

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

ZÁBAVA Denní a noční zábavný program pro hosty
zahrnuje domorodé tance, živou hudbu a diskotéky.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
Animační programy pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

POLOHA Resort leží v oblasti Watamu, 13 km
daleko od městečka Malindi. Mezinárodní letiště

WEB www.jacarandabeachresort.com

v Mombase je vzdáleno cca 2 hodiny.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, restaurace

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

na pláži, bar, diskotéka, obchody, TV místnost, 3 bazény,

• Nealkoholické a alkoholické

brouzdaliště, vířivka, tenisový kurt, stolní tenis, kulečník,

nápoje místní výroby

minifotbal, ﬁtness centrum, stolní fotbal, šipky, wellness centrum,

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

směnárna, půjčovna kol, skútrů a aut, potápěčské centrum.

• Welcome drink

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž. Během odlivu se v moři objevují
korálové atoly. Tato oblast je ideální pro šnorchlování a potápění.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč

KEŇA

vlasů na vyžádání), moskytiéra, klimatizace, adaptér, trezor

188

za poplatek, minibar, lednička. VIGR: viz DR, pokoje jsou
umístěny ve vile v blízkosti pláže. VISV: viz DR, pokoje jsou
umístěny ve vile v blízkosti pláže s výhledem na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Jumbo Watamu Resort cccc

4,5
TripAdvisor 789 hodnotících

KEŇA > WATAMU
DO 16 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový

• Novinka

volejbal, biliár, šipky, stolní tenis, tenisový kurt.

• Hotel vhodný pro rodiny

ZÁBAVA Denní a noční zábavný program pro hosty

• Program all inclusive v ceně

zahrnuje domorodé tance, živou hudbu a diskotéku.

• Přímo u pláže

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Výborné podmínky pro

Animační programy pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

šnorchlování a potápění

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu i na pokoji.
Transfer z letiště: cca 90 minut

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.jumbowatamu.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Nealkoholické a alkoholické
nápoje místní výroby
POLOHA Resort leží v oblasti Watamu, 13 km od Malindi.

• Snack a čerstvé ovoce v baru během dne

Mezinárodní letiště v Mombase je vzdáleno cca 2 hodiny.

• Welcome drink

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, plážový
bar, bar v amﬁteátru, minimarket, bazén, (lehátka a slunečníky
zdarma, osušky oproti kauci), dětský bazén, TV místnost,
směnárna, miniklub (4–12 let), ﬁtness centrum, tenisový kurt.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž. Během odlivu se v moři objevují
korálové atoly. Tato oblast je vhodná pro šnorchlování a potápění.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha,
vysoušeč vlasů na vyžádání), klimatizace, ventilátor,
moskytiéra, minilednička, trezor, balkon. AP: 1 ložnice,

KEŇA

obývací pokoj, 2 koupelny. DRS: viz DR, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh
Apartmán (AP) hhhii

| hhi | h

| hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Turtle Bay ccc

TripAdvisor 1 023 hodnotících

KEŇA > WATAMU
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový

• Velice oblíbený hotel s rodinnou atmosférou

volejbal, biliár, šipky, stolní tenis, tenisový kurt.

• Přímo u mořského národního parku

Za poplatek: potápěčské centrum.

• Výborné podmínky

ZVLÁŠTNOSTI Jednorázový vstup do mořského
národního parku cca 17 $/dospělý a 13 $/dítě 3–18 let.

pro šnorchlováni a potápění
• Program all inclusive

ZÁBAVA Denní a noční zábavný program pro hosty
zahrnuje domorodé tance, živou hudbu a diskotéky.

Transfer z letiště: cca 120 minut

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
Animační programy pro děti.

Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu celého hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Dítě: za zvýhodněnou cenu

WEB www.turtlebaykenya.com.
POLOHA Hotel se nachází 200 metrů od pláže,

all inclusive

přímo u národního mořského parku Watamu,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
v hlavní restauraci

120 minut od mezinárodního letiště v Mombase.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 bazény,

• Welcome drink

3 restaurace, 3 bary a snack bar, wellness a ﬁtness centrum,

• Nealkoholické a alkoholické

vířivka, venkovní dětské hřiště, dětská herna, hlídání

nápoje místní výroby
• Snack a čerstvé ovoce ve snack baru

dětí za poplatek, turistické informace, směnárna.
PLÁŽ Přímo u dlouhé písečné pláže

u bazénu během dne

s pozvolným vstupem do moře.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
set na přípravu čaje a kávy, telefon, klimatizace, trezor,
TV, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.

KEŇA

DLX: viz DR, pokoje umístěny ve vyšších patrech.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DLX) hhi

| hhi

| Hh | h

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

KEŇA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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POHÁDKOVÝ RÁ J
V INDICKÉM OCEÁNU

MALEDIVY

MALEDIVY
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Zavítejte na souostroví Maledivy
roztroušené kolem rovníku. Ostrovy
jsou lemovány nádhernými písečnými
plážemi s palmovými háji. Korálové
útesy obklopující všechny atoly jsou
plné nejrůznějších druhů živočichů.
Na každém ostrůvku Malediv naleznete
vždy pouze jeden hotelový komplex,
pláže tedy nejsou přeplněné a vy
si můžete vychutnat opravdový
ráj na sněhobílém písku ve stínu
palem a husté tropické vegetace.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

29

29

30

31

31

30

29

29

29

29

29

29

Teplota vody (°C)

27

28

28

28

27

27

27

27

27

27

27

27

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
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TO NEJLEPŠÍ

MALEDIVY

Z MALEDIV

194

A

KOMFORT
A SOUKROMÍ

Relaxační a klidná atmosféra.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

B

BÍLÉ PLÁŽE

Úžasné pláže s bílým pískem jsou omývány křišťálově
čistým mořem.

D

PODMOŘSKÝ SVĚT

VODNÍ BUNGALOVY

Pokoje s přímým vstupem do moře.

E

GASTRONOMICKÝ ZÁŽITEK

Prožijte nezapomenutelné chvíle v podmořské
restauraci.

MALEDIVY

Dokonalé podmínky pro šnorchlování a potápění.

C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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MALEDIVY

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Komfort a soukromí
Bílé pláže
Vodní bungalovy
Podmořský svět
Gastronomický zážitek

MALEDIVY

ARI ATOL

196

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

INDICKÝ OCEÁN

D

SEVERNÍ MALE ATOL

MALE
C

L

E

B

JIŽNÍ MALE ATOL

80 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY

A
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Dubaj, malý okruh Srí Lankou a Maledivy

Cena od 64 490 Kč / 12 dní / 10 nocí
MALEDIVY

příroda a poznání
• Kombinace supermoderní metropole, zeleného ostrova a nádherných pláží
• Dubaj – město nejmodernějších staveb
i křivolakých uliček
• Srí Lanka – starověké památky v Sigiriyi,
Pollonnaruwě a v Dambulle,
národní park Minneriya
• Maledivy – úžasné pláže s jemným pískem
a tyrkysovým mořem

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

A AKTUÁLNÍ CENY

pokoje v 11:00, odpoledne transfer na letiště
v Male, večer odlet přes Dubaj do Prahy.
12. DEN Přestup v Dubaji, odpoledne přílet do Prahy.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –
Kolombo – Dubaj – Praha (economy class), letištní taxy a další
poplatky, 2 noci v hotelu Grand Excelsior v Dubaji, 2× snídani, 3

Dubaj

noci v hotelu ccc během okruhu na Srí Lance, 3× polopenzi,
5 nocí v Holiday Island na Maledivách, 5× polopenzi, seat
in coach transfer v Dubaji, přepravu klimatizovaným vozem

1. DEN Odlet z Prahy do Dubaje. Transfer

během okruhu na Srí Lance, služby česky mluvícího místního

do hotelu, ubytování na 2 noci se snídaní.

průvodce během okruhu na Srí Lance, vstupy dle programu,

2. DEN Volný den v Dubaji.

transfer Male – hotel Holiday Island – Male, služby česky

3. DEN Ráno transfer na letiště, odlet

mluvícího místního průvodce na telefonu v Male

do Kolomba, po příletu transfer do Sigiriye,

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

ubytování na 3 noci v hotelu s polopenzí.

ubytování v hotelech cccc během

4. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya

okruhu Srí Lankou

3 000 Kč

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích

program all inclusive v Holiday Island

9 500 Kč

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku (40 USD

UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů

po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění, ostatní stravování,

Kolombo
Male

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

nápoje, spropitné místním průvodcům, řidičům, nosičům

5. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, historicky

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

MALEDIVY

druhého hlavního města, s návštěvou archeologického

198

naleziště se sochou ležícího Buddhy ze žilkovaného mramoru.

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

Odpoledne safari v národním parku Minneriya –

celoročně (na vyžádání)

od 64 490 Kč

domov divokých slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů,
jelenů sambar či krokodýlů. Večer návrat do hotelu.
6. DEN Ráno po snídani transfer do Pinnewaly se sloním
sirotčincem. Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun
Kolomba na letiště, večer přelet na Male, transfer z letiště
do Holiday Island, ubytování na 5 nocí s polopenzí.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Srí Lanka + Maledivy

Cena od 49 990 Kč / 11 dní / 8 nocí
SRÍ LANKA A MALEDIVY

kultura a památky

DETAILNÍ PROGRAM
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

A AKTUÁLNÍ CENY

• Kombinace spojující dvě úžasné
destinace v Indickém oceánu
• Navštivte věčně zelený ostrov Srí Lanka

TERMÍNY ODLETŮ A CENY
celoročně (na vyžádání)

od 49 990 Kč

s jeho krásnými plážemi a možností
navštívit některou ze starobylých památek
• Poté se přesunete na pohádkové
Maledivy proslulé tyrkysovým mořem
a nádhernými písečnými plážemi
1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.
2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer do hotelu
Tangerine Beach, ubytování na 4 noci s polopenzí.
3.–6. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění pokoje v 11.00
hodin, transfer do Kolomba na letiště, přelet na Male, transfer
z letiště do Holiday Island, ubytování na 3 noci s polopenzí.
7.–10. DEN Pobyt u moře. Poslední den uvolnění
pokoje v 11.00 hodin, odpoledne transfer na letiště
v Male, večer odlet přes Dubaj do Prahy.
11. DEN Přestup v Dubaji, odpoledne přílet do Prahy.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dubaj –
Kolombo, Kolombo – Male, Male – Dubaj – Praha (economy
class), letištní a palivové taxy, 4 noci v ccc hotelu Tangerine
Beach (nebo podobném) s polopenzí na Srí Lance, 3 noci

Srí Lanka

MALEDIVY

v Holiday Island s polopenzí na Maledivách, transfer Kolombo –
hotel Tangerine Beach – Kolombo, transfer Male – hotel Holiday
Island – Male, služby česky mluvícího zástupce během transferu
z Kolomba do hotelu, poté je k dispozici na telefonu v Kolombu,

Maledivy

služby česky mluvícího místního zástupce na telefonu v Male
CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku
(40 USD na osobu), cestovní pojištění, ostatní stravování,
nápoje, spropitné místním průvodcům, řidičům, nosičům
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

POBYTOVÉ OBLASTI
ATOL HAA ALIFU

1

1 Hotel JA Manafaru ccccc

str. 202

ATOL NOONU
2
3
4
w

~

ATOL RAA
3 Hotel Dhigali ccccc
4 Hotel Adaaran Select Meedhupparu cccd

~

str. 214
str. 229

MALE

~
~

str. 213

e ažy

u
s ažj

2 Hotel Mövenpick Resort Kuredhivaru ccccc

5 ažq

ATOL LHAVIYANI
i aža
5 Hotel Atmosphere Kanifushi Maldives ccccc
6 Hotel Komandoo Island Resort cccc
7 Hotel Kuredu Island Resort cccc
8 Hotel Palm Beach Resort Spa Maldives cccc
9 Hotel Fushifaru Maldives ccccc
q Hotel Inahura Maldives Resort cccd

str. 206
str. 217
str. 219
str. 221
str. 212
str. 230

ATOL BAA
w Hotel Royal Island Resort & Spa ccccd

str. 222

ATOL SEVERNÍ MALE

0

80 km

e Hotel Paradise Island Resort & Spa cccc
r Hotel Meeru Island Resort cccc
t Hotel Adaaran Select Hudhuran Fushi cccc
y Hotel OBLU Select at Sangeli ccccd

str. 223
str. 220
str. 228
str. 216

ATOL SEVERNÍ ARI

s Hotel Lily Beach ccccc
d Hotel LUX* South Ari Atoll ccccc
f Hotel Constance Moofushi Resort ccccc
g Hotel Sun Island Resort & Spa cccc
h Hotel Holiday Island cccc
j Hotel Vilamendhoo Island Resort cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

u Hotel Veligandu Island Resort & Spa ccccc
str. 208
str. 204
str. 209
str. 224
str. 226
str. 218

str. 215

ATOL JIŽNÍ MALE
i Hotel Fun Island ccc
o Hotel Velassaru ccccc
p Hotel OZEN by Atmosphere at Maadhoo ccccc
a Hotel Olhuli Beach & Spa cccc

On-line prodej na www.fischer.cz

str. 231
str. 210
str. 211
str. 227

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY

ATOL JIŽNÍ ARI
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Hotel JA Manafaru ccccc

5,0
TripAdvisor 1 346 hodnotících

MALEDIVY > ATOL HAA ALIFU
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz

• Luxusní resort vhodný pro

program all inclusive. Za poplatek: škola potápění

nejnáročnější klientelu

stolní tenis, tenis (v denních
hodinách), ﬁtness, půjčovna kol

a šnorchlování, motorizované vodní sporty na pláži.

• 1× výlet při západu slunce

• Nádherné dlouhé bílé písečné pláže

ZVLÁŠTNOSTI Resort leží na nejsevernějším

• Nápoje během výletů jsou za poplatek

• Klidná dovolená

atolu Malediv. Transfer hydroplánem pouze

• Čerstvé džusy, značkový alkohol a vína

Transfer z letiště: cca 75 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

v denních hodinách.

z vinného sklepa The Cellar nejsou

ZÁBAVA ChillZone (prostor pro volný čas) – simulátory,

součástí programu all inclusive

kino, Xbox, knihovna. Tematické a zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC..
WEB www.jaresortshotels.com/Properties/

POLOHA Luxusní resort se nachází na samotném
severu Malediv v oblasti atolu Haa Alifu. Transfer
hydroplánem z letiště v Male cca 75 minut.

wellness & spa

VYBAVENÍ Celkem 84 bungalovů a vil, recepce, 2 bazény

• Za poplatek: široká škála masáží

s lehátky a slunečníky zdarma, dětský bazén, 2 bary, 4 restaurace,
vinný sklep, obchod se suvenýry, fotograf, konferenční místnosti.
PLÁŽ Nádherná světlá pláž s jemným pískem

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou

vlasů, župany a pantoﬂe), individuální klimatizace, TV/
sat., telefon, minibar, DVD přehrávač, set na přípravu

MALEDIVY

a procedur v lázních Calm & Spa Salon

lemující celý ostrov. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ BBPP: koupelna/WC (vysoušeč

kávy a čaje, kávovar na espresso, terasa, privátní bazén.
WIPP: viz BBPP, nad vodou, přímý vstup do moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalow (BBPP) hhh
Vila hhh

| hhi | h

| Hhii | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
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JAManafaru/overview.aspx

Volejte zdarma 800 12 10 10

bufetu nebo menu v restauracích
Kakuni, White Orchid, Ocean Grill
• Občerstvení a snacky v plážovém baru Inﬁnity
Bar, v baru Horizon Lounge a v Andiamo Bistro
• Nealkoholické nápoje, káva, voda,
místní vína, pivo, místní destiláty
• Minibar a lednička na víno
(doplňováno 1× denně)
• Windsurﬁng, kajak, paddleboarding,
katamarán, kánoe, plážový volejbal,

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel LUXa South Ari Atoll ccccc

5,0
TripAdvisor 4 014 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ ARI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Za poplatek: potápěčské centrum, tenis,

• Dlouhé písečné pláže

vodní sporty, jóga.

• Možnost využití bohatého

ZÁBAVA Noční klub, zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský klub, junior klub, hlídání dětí.

programu all inclusive
• Vynikající služby spa centra Inﬁnity

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Velký výběr restaurací

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA..

Transfer z letiště: cca 30 minut

WEB www.luxislandresort.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Luxusní spa centrum Inﬁnity

Dítě: za zvýhodněnou cen

(jedno z největších na Maledivách)

• Denní výlety na šnorchlování
na house reef – dle daného rozvrhu
• Nápoje v minibaru (voda, džusy, nealkoholické
nápoje, pivo – doplňováno 1× denně)
• Nabídka all inclusive se nevztahuje
na japonskou restauraci Umami
• Konec programu all inclusive je
v den odletu v 11.00 hodin
• Nápoje konzumované mimo uvedené
hodiny a během výletů, čerstvé džusy,
značkový alkohol, cigarety a doutníky
nejsou součástí programu all inclusive

• Nabídka masáží, procedur a aromaterapií
• Sauna, parní sauna, vyhřívaný bazén, vířivka
POLOHA Luxusní resort na ostrově o rozměrech
1 500 × 350 m v oblasti atolu Jižní Ari. Transfer

all inclusive

vnitrostátním letem cca 20 minut, následně cca

• Snídaně formou bufetu (v restauracích

10 minut člunem (za příplatek hydroplán).
VYBAVENÍ Recepce, 7 restaurací, 6 barů,
2 bazény, obchod se suvenýry.

(v restauracích Sesnse Lounge & Bar, Veli,

PLÁŽ 4 km dlouhá pláž s jemným bílým
pískem. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ PABF: koupelna/WC (vysoušeč

MALEDIVY
204

trezor. WV: viz PABF, přímý vstup do moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vodní vila (WV) hhih

MIXE, Lagoon bar a Beach Rouge)
• Večeře formou bufetu (v restauracích

vlasů), terasa, klimatizace, telefon, kávovar, TV, minibar,

Beach pavillon (PABF) hhi

MIXE a East Market)
• Oběd formou bufetu nebo menu

| hii | h

| Hii | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou

MIXE a East Market) nebo formou menu
(v restauracích Senses a Allegria)
• Široký výběr alkoholických a nealkoholických
nápojů místní výroby dle otevírací doby
jednotlivých restaurací a barů
• Odpolední čaj v Senses Lounge & Bar
(17.00–18.00 hod.)

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Fitness, tenis, stolní tenis, jóga, plážový volejbal

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Výbava na šnorchlování, kajaky, šlapadla.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Atmosphere Kanifushi Maldives ccccc

5,0
TripAdvisor 1 837 hodnotících

MALEDIVY > ATOL LHAVIYANI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA Večerní hudba a vystoupení DJ.

• Vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi

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

• Bohatý program all inclusive

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Široké sportovní vyžití

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby,

ﬁtness, windsurﬁng, katamarán,

v restauracích a na pokojích.

kánoe, 1× výlet na noční rybaření,

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX..
WEB www.atmosphere-kanifushi.com

wellness & spa

• Nápoje konzumované mimo uvedené
hodiny a během výletů jsou za poplatek
• Tenis (v denních hodinách),

2× denně výlet na šnorchlování
• Vstup do salonku v terminálu seaplanu
v Male po příletu – lehké občerstvení, WiFi

• Lázně Akiri Spa nabízí celkem 6 místností,
v nichž je možné absolvovat různé druhy
masáží a ajurvédských programů

POLOHA Resort leží přibližně 133 kilometrů od letiště v Male
v oblasti atolu Lhaviyani. Transfer seaplanem cca 30 minut.

all inclusive

VYBAVENÍ Recepce, 2 bary, 4 restaurace (jedna

• Snídaně, oběd a večeře v restauraci

vegetariánská), 2 bazény, obchody se suvenýry,
jacuzzi, sauna, salon krásy, PADI centrum.
PLÁŽ Resort je obklopen dlouhými plážemi s jemným
bílým pískem a s pozvolným vstupem do moře.
POPIS POKOJŮ BVSUN: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, trezor,

MALEDIVY

menu a tematických večerů
• 1× týdně à la carte oběd v pool baru
The Sunset (pouze dospělé osoby)
• Oběd a večeře ve vegetariánské restauraci
Just Veg (nutná rezervace)

minibar. VIFA: dvě propojené BVSUN.

• Lehké občerstvení v hlavním baru The Liquid

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje

Vila (BVSUN) hhhi

206

The Spice – kombinace bufetu, à la carte

| hhii | hii | h

Rodinná vila (FR, FRSS) hhhh

| Hhhii | hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program
all inclusive. Za poplatek: motorizované

místní výroby a některých originálních
značek, víno, koktejly
• Alkoholické i nealkoholické nápoje
v minibaru – doplňován 2× denně
• Nápoje jsou podávány v hlavním baru

vodní sporty, potápění.

(09.00–01.00 hod.), v baru u bazénu

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu

(09.00–19.00 hod.) a v hlavní restauraci

možný pouze v denních hodinách.

během obědů a večeře

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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5,0

Hotel Lily Beach ccccc

TripAdvisor 2 738 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ ARI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Luxusní resort vhodný pro páry

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

(10.00–00.00 hod.), v Aqva Pool Bar

all inclusive. Za poplatek: motorizované

(10.00–22.30 hod.) a v The Spirit Bar & Lounge

i pro rodiny s dětmi
• Bohatý program all inclusive Platinum plan

vodní sporty, potápění.

• Krásné nedotčené písečné pláže

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu

• Vynikající podmínky pro potápění

možný pouze v denních hodinách.
ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

a šnorchlování
Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Nápoje jsou podávány v baru Vibes Bar

(09.00–01.00 hod.)
• Nápoje konzumované mimo uvedené
hodiny a během výletů jsou za poplatek
• Tenis, ﬁtness, šnorchlování, volejbal, stolní

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

tenis, kulečník, nemotorizované vodní sporty

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

na pláži, 2 výlety dle výběru z nabídky

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby,
v restauracích a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.
WEB www.lilybeachmaldives.com

wellness & spa
POLOHA Luxusní resort leží přibližně 80 kilometrů

celkem 7 pavilonů, v nichž je možné

Jižní Ari. Transfer hydroplánem cca 25 minut.

absolvovat různé druhy masáží a procedur

VYBAVENÍ Recepce, obchod se suvenýry, hlavní
restaurace, restaurace à la carte, 3 bary, 2 bazény.

all inclusive

PLÁŽ Resort je obklopen dlouhými plážemi s jemným

• Snídaně, oběd a večeře v restauraci

bílým pískem a s pozvolným vstupem do moře.
POPIS POKOJŮ BV: koupelna/WC (vysoušeč

MALEDIVY

vlasů), klimatizace, ventilátor, TV/sat., trezor, minibar,
kávovar Nespresso, varná konvice, DVD přehrávač.
VILG: viz BV, prostornější, částečně nad vodou,
přímý vstup do laguny. WVX: viz BV, prostornější,
privátní bazén s jacuzzi, přímý vstup do vody.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (BV, VILG) hhh

| hhi | hii | h

Vodní vila (WVX) hh
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• Lázně Tamara Spa by Mandara nabízí

od mezinárodního letiště v Male v oblasti atolu

Lily Maa – kombinace bufetu, à la carte
menu a tematických večerů
• À la carte večeře v restauraci Tamarind
(1× týdně – doporučujeme rezervaci)
• Nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje
místní výroby a některých originálních
značek, víno, koktejly
• Alkoholické i nealkoholické nápoje
v minibaru – doplňován 1× denně

| H

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Constance Moofushi Resort ccccc

5,0
TripAdvisor 2 667 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ ARI
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
ZÁBAVA Množství výletů – plavba při západu slunce,

• Hotelové služby na vysoké úrovni

šnorchlování, výlety na obydlený ostrov, večerní rybaření.

• Krásné písečné pláže

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Vynikající podmínky pro potápění a šnorchlování

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Bohatý program all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, JCB.

Transfer z letiště: cca 30 minut

WEB www.moofushiresort.constancehotels.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Spa de Constance s nabídkou masáží a procedur

Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

atolu Jižní Ari cca 100 km od mezinárodního letiště
v Male. Transfer do resortu seaplanem.
VYBAVENÍ Recepce, hlavní bufetová restaurace Manta, à la
carte restaurace Alizée u pláže se specialitami z grilu, 2 bary,
bazén, obchod se suvenýry. Možnost připojení k internetu.

• 1× možnost večeře v à la carte restauraci
(při pobytu minimálně 7 nocí)
• Značkové alkoholické nápoje, nealkoholické
nápoje (10.00–01.00 hod.)
• Nápoje v minibaru (víno, pivo, nealkoholické
nápoje – minibar doplňován 1× denně)

PLÁŽ Pláže s bílým pískem. Lehátka a slunečníky zdarma.

• Odpolední čaj (16.30–17.30 hod.)

POPIS POKOJŮ BV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Vybavení na šnorchlování

klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor, kávovar, terasa.

• 1× výlet člunem dhoni (cca 1,5 hod.)

WV: viz BV, nad vodou, přímý vstup do moře.

• Fitness, nemotorizované vodní sporty, 1 úvodní

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (BV) hhh

| hhi | hii | h

Vodní vila (WV) hhh

| Hhii | hii| h

ponor v bazénu (nutná rezervace v Bluetribe
Diving Centre), volejbal, šlapadla, kajaky

MALEDIVY

POLOHA Luxusní komplex vil se nachází v oblasti

• Nápoje konzumované mimo uvedené

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

hodiny a během výletů jsou za poplatek,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all

čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou

inclusive. Za poplatek: rybaření, šnorchlování, potápění, jóga.

součástí programu all inclusive

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do/z hotelu
možný pouze v denních hodinách.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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4,5

Hotel Velassaru ccccc

TripAdvisor 2 088 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ MALE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Resort vhodný pro náročnou klientelu

Za poplatek: potápění, vodní lyže, windsurﬁng, vodní skútry.

• Klidná dovolená

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba, letní kino, DJ.

• Nádherná bílá pláž obepínající celý ostrov

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

Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.velassaru.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Za poplatek: relaxační místnost,
parní lázeň, léčba těla, jóga, masáže,
léčebné vodní místnosti, vířivka

POLOHA Luxusní resort se nachází na atolu Jižní Male.
Od letiště je vzdálen 12 km, transfer cca 30 minut lodí.

all inclusive

VYBAVENÍ 132 pokojů, recepce, 5 restaurací (místní

• Snídaně formou bufetu v restauraci

a mezinárodní kuchyně), 2 bary, bazén, dětský bazén,

Turquoise (mezinárodní kuchyně), oběd

lázně, prádelna, směnárna, obchod se suvenýry.

formou bufetu nebo menu v restauraci

PLÁŽ Ostrov je obklopen nádhernou písečnou

Turquoise, Fen Bar (sendviče a snacky),

pláží. Lehátka a slunečníky zdarma.

Chill Bar (tapas), Pizzeria, večeře formou

POPIS POKOJŮ BGX: koupelna/WC (vysoušeč

bufetu nebo menu v restauracích Turquoise,

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

Etesian (mořské plody), Teppanyaki (japonská

minibar za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje.
Bungalovy jsou situovány v zahradě, cca 30 metrů od pláže.

MALEDIVY

BV: viz DB, přímo na pláži, prostornější. BGWP: viz
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DB, nad vodou, přímý vstup do moře, privátní bazén.

kuchyně), Vela (mezinárodní kuchyně)
• Nealkoholické nápoje, káva, voda,
pivo, vybraná vína a destiláty
• Vybavení na šnorchlování, kajaky

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BGX, BGWPP) hhh
Vila (BV) hhh

| hhi | hi | h

| Hhi | hi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

5,0

Hotel OZEN by Atmosphere at Maadhoo ccccc

TripAdvisor 932 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ MALE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

paddleboard), šnorchlování. Za poplatek: škola

• 1× za pobyt rybaření při západu slunce

• Pravý požitek z luxusu

potápění, motorizované vodní sporty.

• Volný vstup do sportovního

• Krásné bílé písečné pláže

ZVLÁŠTNOSTI Podmořská restaurace.

• Kvalitní balíček all inclusive

ZÁBAVA Večerní animační programy. Diskotéka.

• Možnost večeře v unikátní podvodní restauraci

PRO DĚTI Dětský klub. Animační programy pro děti.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu

a rekreačního centra
• Výlet na šnorchlování
(maximálně 2× denně, 09.30–15.00 hod.)
• Dětský klub

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.ozen-maadhoo.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Zdarma: parní lázně, sauna
• Za poplatek: wellness procedury, masáže

POLOHA Luxusní resort se nachází na atolu Jižní Male, jen
45 minut jízdy rychlým člunem od mezinárodního letiště Male.

all inclusive

VYBAVENÍ Recepce, 41 samostatně stojících

• Snídaně formou bufetu

vil, 49 nadvodních vil, 5 restaurací (mezinárodní,

• Lehké obědy, výběr z menších jídel

indoceylonská, pekingská, pizzerie u bazénu), R.A.W
restaurace, bar, bazén, potápěčské centrum, lázně,
masáže, kadeřnictví a obchod se suvenýry.
PLÁŽ Soukromá písečná pláž. Lehátka
a slunečníky zdarma.

a občerstvení (sendviče, pizza, saláty)
• Večeře v restauraci The Palm (mezinárodní),
The Traditions (indoceylonská a pekingská)
• 1× oběd nebo 1× večeře v podmořské
restauraci M6m

vlasů), klimatizace, ventilátor, TV/sat., telefon, kávovar,
venkovní terasa, tropická zahrada. WV: viz EV,

• Celodenní stravování a výběr
pokrmů v pizzerii Joie de VIVRE
• Široký výběr alkoholických a nealkoholických

vila nad vodou, přímý vstup do moře.

nápojů místní výroby, značkových lihovin,

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

šampaňského, 15–18leté whiskey,

Vila (EV, WV) hhh

vína, mezinárodních a exotických

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
jóga, nemotorizované vodní sporty (kánoe, windsurﬁng,

Volejte zdarma 800 12 10 10

MALEDIVY

POPIS POKOJŮ EV: venkovní koupelna/WC (vysoušeč

piv, koktejlů, čerstvých džusů
• Minibar (nealko, exotická piva,
víno – doplňováno 2× denně)

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Fushifaru Maldives ccccc

5,0
TripAdvisor 293 hodnotících

MALEDIVY > ATOL LHAVIYANI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Menší luxusní resort vhodný

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

pro klidnou dovolenou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Nádherná písečná pláž obklopující celý resort
• Výborné podmínky pro

WEB www.fushifaru.com

wellness & spa

potápění a šnorchlování

• Za poplatek: lázně Heylhi Spa nabízí
Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

v 5 místnostech řadu procedur a terapií
(manikúra, pedikúra, masáže)

all inclusive
• Snídaně, obědy a večery formou
bufetu v hlavní restauraci Korakali
• Výběr nealkoholických a alkoholických

POLOHA Nedávno otevřený resort leží na atolu Lhaviyani
a je obklopen korálovým útesem nabízejícím úžasný
podmořský život. Transfer hydroplánem trvá cca 40 minut.

nápojů místní výroby (10.00–24.00 hod.)
• Značkový alkohol, čerstvé džusy, nápoje
z minibaru nejsou součástí all inclusive

VYBAVENÍ Pouhých 49 vil více typů, recepce, mezinárodní
bufetová restaurace, à la carte restaurace Raakani Grill,
bar, bazén, obchod se suvenýry, malá klinika.
PLÁŽ Ostrov je obklopen nádhernou písečnou pláží.
POPIS POKOJŮ BVSR: koupelna/WC, klimatizace,
TV/sat., minibar za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje,

MALEDIVY

terasa, pokoj orientovaný na východ. BVSUN: viz BVSR,
orientovány na západ. WV: viz BVSUN, přímý vstup do vody
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (BVSR, BVSUN, WV) hhh

| hhii | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu v restauraci Korakali.
Za příplatek možnost polopenze nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
potápění, kajaky, paddleboarding, windsurﬁng, šnorchlování.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Mövenpick Resort Kuredhivaru ccccc

4,5
TripAdvisor 141 hodnotících

MALEDIVY >ATOL NOONU
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

• Luxusní resort vhodný pro náročnou klientelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Nový hotel otevřený v roce 2019

INTERNET Zdarma: WiFi na pokoji.

• Výborné podmínky pro

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

potápění a šnorchlování

WEB www.movenpick.com/en/asia/maldives/kuredhivaru/
resort-kuredhivaru/overview/x

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Za poplatek: lázně Sun Spa nabízí

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

širokou škálu procedur a terapií
(manikúra, pedikúra, masáže)

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Noonu v severní části maledivského souostroví.

nebo výběru z menu v hlavní restauraci

Transfer hydroplánem trvá cca 45 minut.

ONU Marhe, oběd a večeře možné formou

VYBAVENÍ 105 vil více typů, recepce, mezinárodní
bufetová restaurace, další 2 à la carte restaurace,
bar, bazén, obchod se suvenýry, malá klinika.
PLÁŽ Pláž s jemným bílým pískem obklopuje celý resort.
POPIS POKOJŮ OVL: koupelna/WC, klimatizace,
TV/sat., minibar za poplatek, trezor, set na přípravu

tříchodového menu v restauraci Latitude 5.5
• Výběr nealkoholických a alkoholických
nápojů místní výroby (11.00–23.00 hod.)
• Značkový alkohol, čerstvé džusy a nápoje
z minibaru nejsou součástí all inclusive
• Nemotorizované vodní sporty – kajaky,

kávy a čaje, privátní bazén, přímý vstup do vody, pokoje

windsurﬁng, paddleboarding, multifunkční

jsou orientovány do vnitřku laguny. BS: viz OVL,

hřiště (fotbal, volejbal, tenis), ﬁtness, vybavení

oddělený obývací pokoj a ložnice, přímo na pláži.

na šnorchlování, ranní a večerní jóga

MALEDIVY

POLOHA Nově otevřený resort leží na atolu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (OVL) hh

| h

Suite (BS) hhh

| Hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Za příplatek
možnost polopenze nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program
all inclusive. Za poplatek: potápění, vodní sporty.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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4,5

Hotel Dhigali ccccc

TripAdvisor 418 hodnotících

MALEDIVY > ATOL RAA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

• Nově otevřený resort v květnu 2017

all inclusive. Za poplatek: motorizované vodní sporty.

• Výborné podmínky pro

ZÁBAVA Diskotéky, karaoke, živá hudba, DJ.

potápění a šnorchlování

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub.

• Vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Bohatý program all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Transfer z letiště: cca 40 minut

WEB www.dhigali.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Venkovní bazén s 12 místnostmi na procedury,

Dítě: zcela zdarma

relaxační salonek, manikúra a pedikúra,
parní lázeň
• Za poplatek: masáže, sauna, relaxační terapie

POLOHA Resort Dhigali leží na ostrově
obklopeném korály a je vzdálen od Male

all inclusive

70 minut vnitrostátním letem a následně člunem.

• Snídaně v restauraci Capers

Na vyžádání možnost letu hydroplánem (40 minut).

• Oběd a večeře v kterékoliv otevřené

VYBAVENÍ 180 pokojů, recepce, 7 restaurací, 2 bary,
3 bazény, obchod se suvenýry, směnárna, prádelna.

MALEDIVY

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s pozvolným vstupem do vody.
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restauraci (kromě restaurace Deli)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby (11.00–24.00 hod.)

POPIS POKOJŮ BB: koupelna/WC (vysoušeč

• Fitness, kánoe, paddleboarding

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

• Nápoje během výletů jsou za poplatek

za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, terasa.

• Čerstvé džusy, espresso, cappuccino,

WV: viz BB, prostornější, přímý vstup do vody.

značkový alkohol a nápoje v minibaru

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

nejsou součástí programu all inclusive

Bungalov (BB) hh

| hi

Vodní vila (WV) hhh

| Hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu nebo
vyběru z menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Veligandu Island Resort & Spa ccccd

5,0
TripAdvisor 3 603 hodnotících

MALEDIVY > ATOL SEVERNÍ ARI
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd

• Vynikající podmínky pro

a večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

šnorchlování a potápění

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Menší resort s klidnou atmosférou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Možnost programu all inclusive

volejbal, badminton, stolní tenis, šipky, fotbal, kajaky,

• Pouze pro dospělé

windsurﬁng. Za poplatek: vodní sporty, rybaření.
ZVLÁŠTNOSTI Transfery hydroplánem

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé osoby

do/z resortu možné pouze v denních hodinách.
ZÁBAVA Večerní zábavný program, animační
tým, živá hudba, letní kino, noční klub/DJ.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.veliganduisland.com

na ostrově o rozměrech 600 x 150 metrů, obklopený lagunou,

wellness & spa

útesem a pláží s bílým pískem. Transfer hydroplánem

• Za poplatek: relaxační místnost,

z mezinárodního letiště Velana cca 20 minut.

parní sauna, pedikúra, manikúra,

VYBAVENÍ 91 ubytovacích jednotek, recepce, 2 restaurace

salon krásy, péče o tělo, masáže

(místní a mezinárodní kuchyně), 2 bary, bazén, obchod se suvenýry,
směnárna, business centrum, potápěčské centrum, salon krásy.

all inclusive

PLÁŽ Ostrov je obklopen nádhernou písečnou pláží.

• Snídaně, oběd a večeře v restauraci Dhonveli

POPIS POKOJŮ BV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Nealkoholické nápoje, káva, voda, pivo, vybraná

klimatizace, TV/sat., telefon, CD/DVD přehrávač, trezor, set
na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek, župany, plážový set.
JBV: viz BV, prostornější, vířivka pod širým nebem. WV: viz
BV, dřevěná terasa s lehátky a schodištěm do moře, přímý
vstup do moře. JWV: viz WV, vířivka pod širým nebem.

vína a destiláty v baru Thundi (24 hodin denně)
• Lehké občerstvení – pizza, burgery, snacky,
zmrzlina v baru Thundi (10.00–19.00 hod.)
• Minibar (nealkoholické nápoje, pivo,
víno – doplňován 1× denně)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• 1× za pobyt plavba za západem slunce

Vila (BV, JBV, WV, JWV) hhh

• Exkurze do Kuramathi nebo Rasdhoo

| hh | h

MALEDIVY

POLOHA Veligandu Island Resort & Spa se nachází

• 1/2 hodiny lekce šnorchlování, windsurﬁngu

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel OBLU Select at Sangeli ccccd

5,0
TripAdvisor 301 hodnotících

MALEDIVY > ATOL SEVERNÍ MALE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

vybavení na šnorchlování. Za poplatek: škola

• Plánované otevření 1. července 2018

potápění, motorizované vodní sporty.

• Jedno z nejkrásnějších míst pro potápění

ZÁBAVA Večerní animační programy. Diskotéka.

a šnorchlování na celém atolu Severní Male
• Vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi

PRO DĚTI Dětský klub. Každodenní aktivity pro děti a mládež.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokojích.

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.oblu-sangeli.com

wellness & spa
• ELENA Spa
• Za poplatek: různé druhy masáží

POLOHA Vilový resort se nachází v oblasti atolu

all inclusive

Severní Male. Transfer rychlým člunem cca 50 minut.

• Snídaně, oběd a večeře formou

VYBAVENÍ Recepce, 137 vil a apartmánů, 4 restaurace
(bufetová, vegetariánská, s mořskými plody a gril,
à la carte), snack bar, bar, bazén, dětský bazén, potápěčské
centrum, masáže, wellness, terasa na slunění.
PLÁŽ Písečná pláž. Lehátka a slunečníky
zdarma. Doporučujeme boty do vody.
POPIS POKOJŮ BV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, ventilátor, TV/sat., minibar, trezor,set

MALEDIVY

na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. WV: viz

bufetu v hlavní restauraci
• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní
výroby včetně mezinárodních značek, koktejly
• Minibar (nealko, pivo, víno –
doplňován 1× denně)
• 1× večeře v à la carte restauraci
Simply Veg nebo And – Just Grill
• Výběr čerstvě připravených místních
občerstvení (16.00–18.00 hod.)

BV, prostornější, vila nad vodou, přímý vstup do moře.

• 1× za pobyt rybaření při západu slunce

SU: viz. BV, dvě ložnice, provaátní bazén

• Dětský klub

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (BV, WV) hhh

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
nemotorizované vodní sporty (kánoe, paddlebord),
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Komandoo Island Resort cccc

5,0
TripAdvisor 2 714 hodnotících

MALEDIVY > ATOL LHAVIYANI
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Transfer pouze v denních hodinách.

• Krásné písečné pláže

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

• Možnost dokoupení programu all inclusive

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Menší resort nabízející klidnou dovolenou

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Výborné podmínky pro

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

potápění a šnorchlování

WEB www.komandoo.com

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 30 minut

• Široká škála masáží a lázeňských procedur

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

all inclusive
• Snídaně (08.00–10.30 hod.),

Pouze pro dospělé osoby

oběd (13.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.) formou bufetu
POLOHA Resort se nachází 130 kilometrů

nebo výběru z menu v hlavní restauraci Falhu

od letiště v Male v oblasti atolu Lhaviyani.

• Výběr nealkoholických a alkoholických

Transfer hydroplánem 30 minut.

nápojů místní výroby

VYBAVENÍ Recepce, 2 restaurace, 2 bary, bar na pláži,
bazén, obchod se suvenýry, potápěčské centrum.

restauraci (během jídla) a v hlavním

PLÁŽ Bílé pláže s jemným pískem a tropickou vegetací.

baru (11.00–24.00 hod.)

POPIS POKOJŮ VIBF: koupelna/WC (vysoušeč

• Odpolední občerstvení (15.00–18.00 hod.)

vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor, minibar (za poplatek),

v baru Kandu – káva, čaj

kávovar, CD přehrávač. VJWR: viz VIBF, prostornější,

• Fitness, volejbal, badminton, stolní

domácí kino, espresso, vířivka, přímý vstup do vody.

tenis, kajak, windsurﬁng

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hh | h

Vodní vila (VJWR) hhh

• 1× výlet při západu slunce, výlety lodí
| Hh | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu nebo

MALEDIVY

Vila (VIBF) hhh

• Nápoje jsou podávány v hlavní

na blízký neobydlený ostrov Kudadu
• Nápoje konzumované mimo uvedené hodiny

výběru z menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

a během výletů jsou za poplatek, čerstvé džusy,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

espresso, cappuccino a značkový alkohol

all inclusive. Za poplatek: potápění, katamarán,

nejsou součástí programu all inclusive

kánoe, šnorchlování.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Vilamendhoo Island Resort cccc

4,5
TripAdvisor 4 750 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ ARI
DO 15 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

• Dlouhé pláže s jemným bílým pískem

all inclusive. Za poplatek: potápění, rybolov.

• Možnost programu all inclusive

ZÁBAVA Diskotéka, živá hudba, animační programy,

• Blízký korálový útes s výbornými

kulturní tance, sportovní a ﬁlmové večery.

podmínkami pro šnorchlování a potápění

PRO DĚTI Dětský klub, dětské hřiště,
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 30 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Půlhodinová skupinová výuka
šnorchlování (nezahrnuje vybavení)
• Půlhodinová skupinová výuka
windsurﬁngu (zahrnuje vybavení)
• Půlhodinová skupinová výuka tenisu
(zahrnuje vybavení)
• Nápoje konzumované během výletů jsou

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

za poplatek, čerstvé džusy, značkový alkohol,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

cappuccino a espresso nejsou součástí

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.vilamendhooisland.com/index

programu all inclusive

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa

Pláž: písečná u hotelu

• Za poplatek: lázně Duniye nabízí širokou
POLOHA Resort v oblasti atolu Jižní Ari leží na ostrově

škálu masáží a léčebných procedur

o rozměrech 900 x 250 m. Transfer hydroplánem trvá cca 30 minut.

(balijské, thajské, orientální masáže,

VYBAVENÍ Recepce, 2 bazény, 4 restaurace, 3 bary,

masáže zad i svalů, manikúru, pedikúru)

salon krásy, prádelna, business centrum, potápěčské
centrum, obchod se suvenýry, obchod se šperky.

all inclusive

PLÁŽ Ostrov je obklopen nádhernou písečnou

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo

pláží. Lehátka a slunečníky zdarma.

výběru z menu v restauraci Funama pro hosty

POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč

z DRGV a BV, v restauraci Ahima pro hosty

MALEDIVY

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, DVD přehrávač, trezor, set
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z BVJ a WVJ

na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek, terasa, pokoje jsou

• Alkoholické (točené pivo, víno, likéry, koktejly)

situovány v zahradě v blocích po 4 až 5 pokojích. BV/BVJ: viz

a nealkoholické (voda, tonic, soda, čaj, káva)

DRGV, situovány na pláži. VWJ: viz BVJ, přímý vstup do vody.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRGV) hhh
Vila (BV) hhh

| hhi | hi

| Hhii | hi

Vila (BVJ, VWJ) hhh

| Hh | h

nápoje místní výroby (24 hodin denně)
• Minibar (doplňován 1x denně) – voda,
nealkoholické nápoje, víno, pivo
• 1x výlet při západu slunce
• Fitness, tenis (v denních hodinách),

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu nebo

plážový volejbal, badminton, stolní

výběru z menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

tenis, kajak, windsurﬁng, fotbal

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Kuredu Island Resort cccc

4,5
TripAdvisor 9 021 hodnotících

MALEDIVY > ATOL LHAVIYANI
DO 15 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz

• Krásné písečné pláže

program all inclusive. Za poplatek: potápěčské

• Vhodné pro rodiny s dětmi

centrum, vodní sporty, potápění, šnorchlování (v blízkosti

• Bohaté sportovní vyžití

resortu korálový útes), ve východní části ostrova

• Možnost all inclusive

6jamkové golfové hřiště vhodné pro začátečníky.

• Skvělé podmínky pro potápění

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do/z resortu možný pouze
v denních hodinách. Minimální délka pobytu 6 nocí.

Transfer z letiště: cca 40 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokoji.

Pláž: písečná u hotelu

aPLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.kuredu.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa centrum nabízí různé druhy masáží,

POLOHA Resort se nachází severovýchodně od Male
na atolu Lhaviyani. Transfer do resortu seaplanem.

terapií, jacuzzi

VYBAVENÍ Recepce, obchod se suvenýry,

all inclusive

obchod s golfovým vybavením, 8 barů

• Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

a 5 restaurací – 2 hlavní a 3 à la carte.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje
(09.00–01.30 hod.), čaj, nescafé

Lehátka a slunečníky zdarma.

• Odpolední občerstvení (15.00–18.00 hod.)

POPIS POKOJŮ BG: venkovní koupelna, WC, klimatizace,

• Minibar (doplňován 1× denně)

minibar, trezor, telefon, CD přehrávač, kávovar a terasa. BB: viz

• Windsurﬁng, kánoe, stolní tenis, ﬁtness,

BG, u pláže. BV: viz BB, prostornější. BVJ: viz BV, privátní vířivka.

tenis (v denních hodinách), kajaky, badminton

WV: viz BG, přímý vstup do vody, nelze ubytovat děti do 12 let.

• 1× výlet při západu slunce

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Nápoje konzumované mimo uvedené

Bungalow (BG, BB) hhh
Vila (BV, BVJ) hhh

| hhi | hii

| Hhii | hhi | hii

Vodní bungalow (WV, BVJ) hhh

| Hh | h

MALEDIVY

PLÁŽ 3 km dlouhá pláž s bílým pískem.

hodiny a během výletů jsou za poplatek,
čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou
součástí programu all inclusive

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Meeru Island Resort cccc

4,5
TripAdvisor 8 462 hodnotících

MALEDIVY > ATOL SEVERNÍ MALE
DO 15 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery,

• Vhodné pro rodiny s dětmi

krabí závody, karaoke, živá hudba.

• Cenově výhodný resort

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

• Možnost all inclusive

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: internetová kavárna,

Transfer z letiště: cca 35 minut

přípojení na pokojích, v některých částech resortu WiFi.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.meeru.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa centrum s nabídkou masáží

POLOHA Resort leží na atolu Severní

all inclusive

Male. Transfer člunem cca 30 minut.

• Snídaně (07.30–10.00 hod.),

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bary, bazény,

oběd (12.30–14.00 hod.)

internetová kavárna, salon krásy, business centrum.

a večeře (19.00–21.00 hod.)

PLÁŽ Pláže s jemným bílým pískem a tropickou vegetací.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
v zahradě, klimatizace, ventilátor, minibar za poplatek, trezor, set

místní výroby (24 hodin denně)

na přípravu kávy a čaje, telefon, TV/sat., terasa. BV: viz DRGV,

• Nápoje z minibaru – doplňován 1× denně

u pláže. BVJ: viz BV, privátní jacuzzi. VLWF: viz BVJ,

• Fitness, tenis, plážový volejbal, windsurﬁng,

na rozhraní pláže a moře. WVJ: viz DRGV, vodní vilky

MALEDIVY

formou bufetu v hlavní restauraci
• Alkoholické a nealkoholické nápoje

kajaky, badminton, stolní tenis, šnorchlování

v laguně, soukromé molo, větší ložnice, venkovní jacuzzi.

• 1× výlet lodí při západu slunce

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Nápoje konzumované mimo uvedené

Dvoulůžkový pokoj (DRGV) hhh
Vila (BV) hhh

| hhi | Hii

Vila (BVJ, VLWF, WVJ) hhh

hodiny a během výletů jsou za poplatek,
čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou

| Hhi | hii
| Hh | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou

součástí programu all inclusive
• 2× denně výlet na šnorcahlování

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program
all inclusive. Za poplatek: potápění, rybaření.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Palm Beach Resort Spa Maldives cccc

4,5
TripAdvisor 1 246 hodnotících

MALEDIVY > ATOL LHAVIYANI
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
ZVLÁŠTNOSTI Transfer do/z resortu

• Příjemný resort s nádhernými bílými plážemi

možný pouze v denních hodinách.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

ZÁBAVA Výlety, noční rybolov.

• Klidná dovolená

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: v recepci a v baru u bazénu.

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.
WEB www.palmbeachmaldives.com

wellness & spa
• Kokosové lázně
• Asijská tradice v kombinaci
se 100% přírodními produkty

ostrovů Malediv Madhiriguraidhoo na atolu Lhaviyani.

soft all inclusive

Transfer seaplanem z letiště cca 40 minut.

• Snídaně formou bufetu v restauraci Coﬀee

VYBAVENÍ Recepce, 3 restaurace,

Shop, snídaně formou menu v restauraci

potápěčské centrum, bazén, bary.

Romantic, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ 4 km pláží s jemným bílým pískem.
Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ VIGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), venkovní koupelna, trezor, minibar za poplatek,
telefon, satelit, DVD přehrávač, toaletní potřeby,
župan, klimatizace, veranda s posezením.
VISNR: viz VIGV, prostornější, šatna a venkovní vana.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (VIGV) hhhh
Vila (VISNR) hhh

| hhhi | hhii | hii
| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program soft all inclusive.

nebo menu v restauraci Dhandahelu
• Pivo, víno a nealkoholické nápoje
místní výroby (10.00–24.00 hod.)
v plážovém baru a v baru u bazénu
• Odpolední čaj a lehké
občerstvení v Coﬀee Shop
• Fitness, tenis, squash, plážový volejbal,
windsurﬁng, katamarán, půjčovna kol, kánoe,
badminton, stolní tenis, šnorchlování
• Půldenní výlet na rybářský ostrov
• Nápoje konzumované mimo uvedené

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz

hodiny a během výletů jsou za poplatek,

program all inclusive. Za poplatek: potápění,

čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou

vodní sporty, potápěčská škola, katamarán.

součástí programu all inclusive

Volejte zdarma 800 12 10 10

MALEDIVY

POLOHA Resort leží na jednom z největších

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Royal Island Resort & Spa ccccd

4,5
TripAdvisor 1 689 hodnotících

MALEDIVY > ATOL BAA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Krásné písečné pláže

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Klidná dovolená

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Možnost all inclusive

WEB www.villahotels.com

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa centrum
• Masáže, aromaterapie, relaxační
terapie, ajurvédské programy,
sauna, parní sauna, jacuzzi

all inclusive
POLOHA Resort s tropickou vegetací o rozloze
800 × 220 m se nachází na atolu Baa. Transfer vnitrostátním

v hlavní restauraci

letem cca 25 minut, následně člunem cca 10 minut.

• Program all inclusive (10.00–01.00 hod).

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, restaurace à la carte, bar,

• Odpolední zákusek, káva, čaj

bazén, bar u bazénu, pub, obchod se suvenýry, salon krásy.

• Alkoholické a nealkoholické

PLÁŽ Pláže s jemným bílým pískem
a tropickou vegetací. Lehátka zdarma.
POPIS POKOJŮ BV: sprcha/WC (vysoušeč vlasů), telefon,
klimatizace, ventilátor, trezor, minibar za poplatek, TV a terasa.
POZNÁMKA V případě obsazenosti 2 dospělí + 2 děti
bude na pokoj poskytnuta pouze jedna přistýlka.

MALEDIVY

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

nápoje místní výroby
• Stolní tenis, squash, tenis, ﬁtness,
windsurﬁng, badminton, kánoe
• 1× večerní rybaření (pro pobyty
na minimálně 6 nocí)
• Nápoje konzumované mimo uvedené

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

hodiny a během výletů jsou za poplatek,

Vila (BV) hhh

čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou

| hhii | Hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

součástí programu all inclusive

Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program
all inclusive. Za poplatek: vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Diskotéky, karaoke, živá hudba.
PRO DĚTI Dětský bazén.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Paradise Island Resort & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 3 997 hodnotících

MALEDIVY > ATOL SEVERNÍ MALE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

• Vhodné pro rodiny s dětmi

all inclusive. Za poplatek: potápěčská

• Bohaté sportovní vyžití

škola, vodní sporty na pláži.

• Možnost all inclusive

ZÁBAVA Večery s živou hudbou.
PRO DĚTI Dětský bazén.

Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.villahotels.com/Resorts/Paradise-Island-Resort-Spa

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa centrum s širokou nabídkou

o rozloze 930 × 200 m. Transfer do resortu člunem.

léčebných a relaxačních procedur

VYBAVENÍ Recepce, několik restaurací (hlavní bufetová

all inclusive

restaurace, restaurace à la carte, japonská a italská

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

restaurace), bazén, bar, bar na pláži, obchod se suvenýry,
potápěčská škola, konferenční místnost, salon krásy.

v hlavní restauraci
• Alkoholické (gin, whisky, vodka, rum, stolní

PLÁŽ Písečné pláže. Lehátka zdarma.

víno, pivo, voda) a nealkoholické nápoje

POPIS POKOJŮ BBS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

místní výroby v hlavní restauraci (během

klimatizace, telefon, trezor, TV/sat., minibar za poplatek.
BGWR: viz BBS, přímý vstup do vody.
POZNÁMKA V případě obsazenosti 2 dospělí + 2 děti
bude na pokoj poskytnuta pouze jedna přistýlka.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (BBS) hhh

| hhii | hii

Bungalov (BGWR) hhh

| Hh | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu v hlavní
restauraci. Možnost dokoupení programu all inclusive.

jídla) a v hlavním baru (10.00–01.00 hod.)
• Odpolední čaj a snack v Coﬀee
Shopu (16.00–18.00 hod.)
• Badminton, ﬁtness, stolní tenis,
squash, tenis, sauna, jacuzzi

MALEDIVY

POLOHA V oblasti atolu Severní Male na ostrově

• Výlet na večerní rybaření
(pro pobyty na minimálně 6 nocí)
• Nápoje konzumované mimo uvedené
hodiny a během výletů jsou za poplatek,
čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou
součástí programu all inclusive

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Sun Island Resort & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 4 056 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ ARI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

Klienti ubytovaní v pokojích BG/BGS se stravují v restauraci

součástí programu all inclusive

• Bohatá sportovní nabídka

Maaniyaa, hosté z vodních bungalovů v restauraci Southern

• Možnost all inclusive

Star. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

Transfer z letiště: cca 30 minut

all inclusive. Za poplatek: vodní sporty, potápění.
ZÁBAVA Živá hudba, diskotéky, karaoke, kulturní show.

Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský koutek.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v baru Sun Rise,
v Golf baru a v Coﬀee Shopu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

POLOHA Ostrov o rozměrech 1 600 × 440 m
v oblasti atolu Jižní Ari. Transfer do resortu vnitrostátním
letem cca 20 minut, následně člunem cca 10 minut.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,

• Spa centrum s širokou škálou léčebných

bar, bar u pláže, diskotéka, bazén, bar u bazénu,
obchod se suvenýry, salon krásy.

a relaxačních masáží včetně thajských

PLÁŽ Pláže s bílým pískem a tropickou

all inclusive

vegetací. Lehátka a slunečníky zdarma.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

POPIS POKOJŮ BB: sprcha/WC (vysoušeč vlasů),

v hlavní restauraci

telefon, klimatizace, trezor, TV, minibar za poplatek a terasa.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

BBS: viz BB, prostornější. BGWR: viz BBS, přímý vstup

výroby v hlavní restauraci (během jídla),

do moře. BVSVN: viz BB, po renovaci, na západním pobřeží.

MALEDIVY

WEB www.villahotels.com

POZNÁMKA V případě obsazenosti 2 dospělí + 2 děti
bude na pokoj poskytnuta pouze jedna přistýlka.

v baru u bazénu a v baru na pláži
• Stolní tenis, tenis, volejbal, squash,
ﬁtness, sauna, jacuzzi, badminton

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Program all inclusive od 10.00 do 01.00 hod.

Bungalov (BB, BBS) hhh

• Výlet na rybaření při západu slunce

| hhii | hii

Vodní bungalov (BGWR) hhh |
Vila (BVSN) hhh

hhii | hii

| Hhii | hii

(pro pobyty na minimálně 6 nocí)
• Nápoje konzumované mimo uvedené
hodiny a během výletů jsou za poplatek,
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

MALEDIVY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Holiday Island cccc

4,0
TripAdvisor 823 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ ARI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

• Cenově výhodný hotel vhodný

all inclusive. Za poplatek: potápění, vodní

pro rodiny s dětmi

sporty, šnorchlování, potápěčská škola.

• Klidné prostředí

ZÁBAVA Živá hudba, karaoke, kulturní

• Možnost all inclusive

vystoupení, zábavné večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.
WEB www.villahotels.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Wellness centrum s širokou nabídkou
masáží a procedur

POLOHA Resort o rozloze cca 700 × 140 m
v oblasti atolu Jižní Ari. Transfer vnitrostátním letem

all inclusive

cca 20 minut, následně člunem cca 10 minut.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ Recepce, obchod se suvenýry, hlavní restaurace,
restaurace à la carte, bar, bar u pláže, sauna, salon krásy.
PLÁŽ Pláže s jemným bílým pískem.
Lehátka a slunečníky zdarma.

a v hlavním baru (10.00–01.00 hod.)
• Občerstvení během dne

(vysoušeč vlasů), klimatizace, ventilátor, minibar

• Stolní tenis, ﬁtness, volejbal,

POZNÁMKA V případě obsazenosti 2 dospělí + 2 děti

MALEDIVY

výroby v hlavní restauraci (během jídla)

POPIS POKOJŮ BBS: sprcha/WC
za poplatek, TV, telefon, kávovar, trezor.

226

v hlavní restauraci
• Alkoholické a nealkoholické nápoje místní

bude na pokoj poskytnuta pouze jedna přistýlka.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalow (BBS) hhh

| hhii | hhi

badminton, minigolf
• 1× za pobyt výlet na noční rybaření
(pro pobyty na minimálně 6 nocí)
• Nápoje konzumované mimo uvedené
hodiny a během výletů jsou za poplatek,

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou

Možnost dokoupení programu all inclusive.

součástí programu all inclusive

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Olhuveli Beach & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 2 775 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ MALE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Větší resort nabízející širokou

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

škálu druhů ubytování

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Písečná pláž lemuje celý resort
• Vynikající podmínky pro šnorchlování
Transfer z letiště: cca 45 minut

WEB www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/

wellness & spa
• Za poplatek: lázně Sun Spa nabízí 6 místností
a v nich širokou škálu procedur a terapií

Pláž: písečná u hotelu

(manikúra, pedikúra, ajurvéda, sauna, pára)

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, obědy a večeře formou
bufetu v hlavní restauraci

POLOHA Oblíbený resort – z velké části po renovaci – leží
na atolu Jižní Male. Transfer rychlým člunem trvá cca 45 minut.
VYBAVENÍ Recepce, mezinárodní bufetová restaurace,
3 à la carte restaurace (thajská, mezinárodní, gril),

• Odpolední snack v Lagoon
baru (16.00–18.00 hod.)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

3 bary, 2 bazény, obchod se suvenýry, salon krásy.

• Nápoje v minibaru – doplňován 1× denně

PLÁŽ Ostrov je obklopen širokou písečnou pláží.

• Kajaky, windsurﬁng, paddleboarding

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,

• Značkový alkohol a čerstvé džusy

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

nejsou součástí all inclusive

pokoje v budovách po 4 – vždy 2 v přízemí a 2 v patře. BV: viz
DRX, vilky na pláži. WVSTX: viz BV, přímý vstup do vody.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (BV, WVSTX) hhh

| hhi

MALEDIVY

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
| hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all
inclusive. Za poplatek: tenis, potápění, badminton.
ZÁBAVA Živá hudba, DJ, zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, hlídání dětí za poplatek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Adaaran Select Hudhuran Fushi cccc

4,5
TripAdvisor 2 753 hodnotících

MALEDIVY > ATOL SEVERNÍ MALE
DO 12 LET

proč právě sem?
• Hotel vhodný pro sportovně založené klienty

REZERVUJTE IHNED:
WEB www.adaaran.com

• All inclusive program

wellness & spa

• Vhodný pro rodiny s dětmi

• V hotelu se nachází spa centrum s nabídkou
masáží, terapií a ajurvédských procedur

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně (07.30–09.30 hod.),
oběd (12.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.)
formou bufetu v hlavní restauraci
• Snack v hlavní restauraci (10.30–11.30 hod.)

POLOHA Hotel se nachází na atolu Severní Male cca 19 km

• Sušenky a zákusky (16.00–17.00 hod.)

od mezinárodního letiště. Transfer člunem cca 30 minut.

• Pivo a rozlévané víno k obědu a večeři

VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, bazén,

(místní výroba), nealkoholické nápoje

obchody se suvenýry, hlavní restaurace, restaurace

v hlavním baru (10.00–24.00 hod.),

à la carte za poplatek, několik barů.

v hlavní restauraci během obědů a večeří,

PLÁŽ Resort je lemován pláží se světlým pískem.
POPIS POKOJŮ BV: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, minibar za poplatek,

MALEDIVY

telefon, kávovar, TV, trezor, terasa.

v baru na pláži (10.00–18.00 hod.)
• Tenis (osvětlení a vybavení za poplatek),
ﬁtness, stolní tenis, badminton, squash
v denních hodinách (vybavení za poplatek)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Z minibaru denně 2 lahve vody na pokoj

Vila (BV) hhh

• Nápoje konzumované mimo uvedené

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

hodiny a během výletů jsou za poplatek,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

čerstvé džusy a značkový alkohol nejsou

all inclusive. Za poplatek: vodní sporty, potápění.

součástí programu all inclusive

ZÁBAVA Živá hudba, diskotéka, karaoke.
PRO DĚTI Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

Hotel Adaaran Select Meedhupparu cccd

4,5
TripAdvisor 3 003 hodnotících

MALEDIVY > ATOL RAA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu

• Výborný poměr kvality a ceny

možný pouze v denních hodinách.

• Vhodné pro páry, jednotlivcei pro

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

rodiny s dětmi

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

• Bohaté sportovní vyžití

WEB www.adaaran.com/selectmeedhupparu

Pláž: písečná u hotelu

tenis, sauna, badminton, plážový volejbal

INTERNET Za poplatek: WiFi v celém areálu.

• Program all inclusive

Transfer z letiště: cca 40 minut

• Tenis (v denních hodinách), ﬁtness, stolní

wellness & spa
• Wellness centrum přímo v hotelu nabízí různé
druhy masáží a ajurvédských programů

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
v hlavní restauraci

od letiště v Male v oblasti atolu Raa.
Transfer seaplanem cca 40 minut.
VYBAVENÍ Recepce, bary, 2 restaurace,
bazén, obchody se suvenýry, jacuzzi.
PLÁŽ Resort je obklopen plážemi s jemným bílým
pískem a s pozvolným vstupem do moře.
POPIS POKOJŮ BV: koupelna/WC, venkovní

• Lehké občerstvení v hlavním baru
(10.30–11.30, 16.00–17.00 a 23.00–24.00 hod.)
• Nealkoholické nápoje místní výroby
– cola, fanta, sprite, minerální
voda, rozlévané ve sklenicích
• Alkoholické nápoje místní výroby – whisky,
brandy, gin, vodka, rum, pivo, stolní víno
• Nápoje jsou podávány v hlavním baru

sprcha (vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat.,

(10.00–24.00 hod.), v baru u bazénu

telefon, trezor, minibar za poplatek.

(10.00–18.00 hod.), v hlavní restauraci během

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

obědů a večeří, v gril baru (10.00–23.00 hod.),

Vila (BV) hhh

| hhi | Hii

MALEDIVY

POLOHA Resort leží přibližně 130 kilometrů

v Sunrise baru (10.00–24.00 hod.)

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Káva, čaj

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,

• Nápoje konzumované mimo uvedené

ﬁtness, stolní tenis, plážový volejbal, badminton.

hodiny, během výletů a v minibaru jsou

Za poplatek: vodní sporty, potápění.

za poplatek, džusy, víno a značkový alkohol
nejsou součástí programu all inclusive

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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Hotel Inahura Maldives Resort cccd

4,5
TripAdvisor 52 hodnotících

MALEDIVY > ATOL LHAVIYANI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén.

• Moderní nový resort otevřený 1. 3. 2019

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Krásná písečná pláž obklopující celý resort

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

• Vhodné podmínky pro potápění a šnorchlování

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.innahura.com

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Za poplatek: lázně Duniye nabízí širokou

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

škálu procedur a terapií (manikúra,
pedikúra, jacuzzi, masáže)

Dítě: zcela zdarma

all inclusive
POLOHA Nově otevřený resort o rozměrech
cca 600 × 180 metrů leží v nádherné laguně v atolu
Lhaviyani. Transfer hydroplánem trvá cca 40 minut.
VYBAVENÍ 78 bungalovů dvou typů, recepce,
mezinárodní bufetová restaurace, 2 bary (1 nad
vodou), bazén, obchod se suvenýry.

• Snídaně, obědy a večeře formou
bufetu v hlavní restauraci
• Výběr nealkoholických a alkoholických
nápojů místní výroby (10.00–24.00 hod.)
• Fitness, badminton, plážový
volejbal, stolní tenis, šipky

PLÁŽ Ostrov je obklopen nádhernou písčitou pláží.
POPIS POKOJŮ SRBB: koupelna/WC, klimatizace,

• Značkový alkohol, čerstvé džusy a nápoje
z minibaru nejsou součástí all inclusive

TV/sat., minibar za poplatek, trezor, set na přípravu
kávy a čaje, terasa, pokoje jsou orientovány na východ.
SUBB: viz SRBV, pokoje jsou orientovány na západ.

MALEDIVY

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (SRBB, SUBB) hhhi

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu nebo výběru z menu v restauraci Dhoni.
Za příplatek možnost programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all
inclusive. Za poplatek: tenis, potápění, vodní sporty.
ZÁBAVA Živá hudba, DJ, zábavné večery, taneční show.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392

4,0

Hotel Fun Island ccc

TripAdvisor 974 hodnotících

MALEDIVY > ATOL JIŽNÍ MALE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v hlavním baru.

• Cenově výhodná nabídka

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

pro méně náročnou klientelu

WEB www.funislandmaldives.com

• Vhodné pro páry i pro rodiny s dětmi

wellness & spa
• Lázně Araamu Spa nabízí celkem 6 místností,

Transfer z letiště: cca 45 minut

v nichž je možné absolvovat různé druhy

Pláž: písečná u hotelu

masáží a ajurvédských programů

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort se nachází na atolu Jižní Male cca 37 km
od mezinárodního letiště. Transfer rychlým člunem cca 45 minut.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, 2 bary, obchod
se suvenýry, trezor na recepci za poplatek.
PLÁŽ Pláž s jemným světlým pískem obklopuje celý ostrov.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC,
klimatizace, minibar za poplatek, set na přípravu kávy
a čaje, telefon, terasa. BBSTX: viz DR, venkovní
vana, vysoušeč vlasů, TV/sat., WiFi zdarma.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, BBSTX) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

MALEDIVY

nebo výběru z menu v hlavní restauraci Farivalhu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
stolní tenis, badminton, kulečník, plážový volejbal.
Za poplatek: katamarán, windsurﬁng,
kánoe, šnorchlování, potápění, vodní lyže.
ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–392
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OSTROV ČA JOVÝCH PLANTÁŽÍ
A SLONŮ

SRÍ LANKA

Představte si ráj na zemi. Obrovskou
tropickou zahradu plnou neobvyklých
rostlin, která je domovem tisíců druhů
živočichů. V ní najdete starobylé
stavby dávných civilizací neobyčejně
vyspělé technické úrovně. Když
se utvářela Srí Lanka, měli zřejmě
bohové skvělý den, jelikož nadělili
tomuto ostrovu nedaleko od jihu
Indie všeho v hojné míře. Ne nadarmo
je Srí Lanka, což v češtině znamená
zářivá země, nazývána tropickou
zahradou Indického oceánu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

30

31

31

31

30

29

29

29

29

29

30

30

Teplota vody (°C)

27

27

28

28

29

29

28

27

27

28

27

27

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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TO NEJLEPŠÍ
ZE SRÍ LANKY

SRÍ LANKA

A

234

PINNAWALA

Sloní sirotčinec, kde se starají
o jedince, kteří by nepřežili
ve volné přírodě. Návštěvníci
mají možnost se blíže seznámit
s těmito úžasnými zvířaty.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

B

KANDY

Bývalé hlavní město Srí Lanky s posvátným chrámem
Buddhova zubu.

D

BENTOTA BEACH

SIGIRIYA

Pozůstatky palácového komplexu na vrcholu skály.

E

NUWARA ELIYA

Užijte si jízdu vlakem s úchvatnou scenérií čajových
plantáží.

SRÍ LANKA

Písečné pláže patří k nejfotografovanějším místům
na Srí Lance.

C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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SRÍ LANKA

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Pinnawala
Kandy
Sigiriya
Bentota Beach
Nuwara Eliya

KOLOMBO

D

SRÍ LANKA

G

236

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Jaffna

INDICKÝ
OCEÁN

C

Batticaloa

Kandy
A

B

E

Yala

50 km
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

SRÍ LANKA

alle
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Malý okruh Srí Lankou

Cena od 36 990 Kč / 9 dní / 7 nocí
SRÍ LANKA
DETAILNÍ PROGRAM

příroda

letištní a palivové taxy, 3 noci v ccc hotelu s polopenzí

• Skalní pevnost Sigiriya

během okruhu, 4 noci na pobřeží v hotelu Tangerine Beach

• Sloní sirotčinec Pinnewala

s polopenzí, přepravu klimatizovaným vozem, služby česky

• Národní park Minneriya

mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu u

• Okruh vhodný pro základní

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku

seznámení se Srí Lankou
• Garance českého průvodce již
od 2 účastníků

A AKTUÁLNÍ CENY

(40 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,
ostatní stravování, nápoje, spropitné místním
průvodcům, řidičům, nosičům
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.
2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

do Pinnewaly se sloním sirotčincem.

celoročně (na vyžádání)

od 36 990 Kč

Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun
do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.
3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya
s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích
postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů
v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.
4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, historicky
druhého hlavního města, s návštěvou archeologického
naleziště se sochou ležícího Buddhy ze žilkovaného mramoru.
Odpoledne safari v národním parku Minneriya
– domov divokých slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů,
jelenů (sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.

SRÍ LANKA

5. DEN Odjezd ze Sigiriye na pobřeží,

Dambulla

ubytování v hotelu u moře dle výběru.
6.–8. DEN Pobyt u moře.

Polonnaruwa
Negombo

9. DEN Brzy ráno transfer na letiště, odlet
z Colomba s přestupem, přílet do Prahy večer.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –
Vídeň – Colombo – Vídeň – Praha (economy class),
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Duše Srí Lanky

Cena od 39 990 Kč / 9 dní / 7 nocí
SRÍ LANKA
DETAILNÍ PROGRAM

památky

s historií a zpracováním čaje v čajové továrně. Odjezd

• Bývalé hlavní město Polonnaruwa

do města s britskou koloniální historií Nuwara Eliya,

• Čajové plantáže v Nuwara Eliyi

které bývá nazýváno „malá Anglie“. Ubytování v hotelu.

• Kandy s posvátným chrámem Buddhova zubu

7. DEN Odjezd z Nuwara Eliye na pobřeží,

• Nejprodávanější okruh v nabídce CK FISCHER

ubytování v hotelu u moře dle výběru.

• Garance českého průvodce již

8. DEN Pobyt u moře.

od 2 účastníků

A AKTUÁLNÍ CENY

9. DEN Brzy ráno transfer na letiště, odlet
z Colomba s přestupem, přílet do Prahy večer.

Dambulla

1. DEN Odlet z Prahy.

Polonnaruwa

2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň –

do Pinnewaly se sloním sirotčincem.

Kolombo – Vídeň – Praha (economy class), letištní

Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun

a palivové taxy, 5 nocí v ccc hotelu během okruhu,

do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.

2 noci na pobřeží v hotelu Tangerine Beach s polopenzí,

3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya

přepravu klimatizovaným vozem, služby česky mluvícího

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích

místního průvodce, vstupy dle programu

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku

UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů

(40 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

ostatní stravování, nápoje, spropitné místním

4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, historicky

průvodcům, řidičům, nosičům

druhého hlavního města, s návštěvou archeologického

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Negombo

Kandy
Nuwara Eliya

naleziště se sochou ležícího Buddhy ze žilkovaného mramoru.
Odpoledne safari v národním parku Minneriya

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

– domov divokých slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů,

celoročně (na vyžádání)

od 39 990 Kč

jelenů (sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.
5. DEN Odjezd do Kandy, cestou zastávka v zahradě
s kořením. Poté prohlídka města Kandy – včetně prohlídky

SRÍ LANKA

posvátného chrámu Buddhova zubu, kde se nachází
jeden ze čtyř zubů, které se našly po spálení ostatků Buddhy,
následně Královská botanická zahrada Peradeniya.
Ubytování v hotelu.
6. DEN Ráno po snídani odjezd vlakem do oblasti
čajových plantáží, užijete si úžasnou jízdu srílanskými
scenériemi. Poté přesun na čajovou plantáž, seznámení

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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To nejlepší ze Srí Lanky

Cena od 44 990 Kč / 9 dní / 7 nocí
SRÍ LANKA
DETAILNÍ PROGRAM

příroda

čaje v čajové továrně. Odjezd do města s britskou koloniální

• Náhorní plošina Hortonovy pláně

historií Nuwara Eliya, které bývá nazýváno „malá Anglie“.

• Národní park Yala

7. DEN Ráno odjezd směrem na Hortonovy

• Posvátné poutní místo Kataragama

pláně (snídaně formou balíčku). Hortonovy pláně

• Okruh seznamující se všemi

jsou se svou nadmořskou výškou 2 100 metrů nejvyšší

nejznámějšími místy na Srí Lance
• Garance českého průvodce již
od 2 účastníků

A AKTUÁLNÍ CENY

náhorní plošinou na Srí Lance. Cesta s procházkou v parku
cca 6 hodin. Poté přesun na východ Srí Lanky do NP Yala
– cestou fotostop u hinduistického chrámu Sitha
Amman Kovi a u vodopádu Ravana.

1. DEN Odlet z Prahy do Kolomba.

8. DEN Brzy ráno odjezd na jeep safari do národního

2. DEN Ráno přílet do Kolomba, transfer

parku Yala. NP Yala je domovem řady druhů zvířat –

do Pinnewaly se sloním sirotčincem.

sloni, buvoli, krokodýli, levharti, opice, množství ptáků.

Pozorování krmení a koupání slonů. Poté přesun

Odpoledne návštěva Kataragamy, jednoho

do Sigiriye, ubytování v hotelu, odpočinek.

z nejvýznamnějších poutních míst na Srí Lance.

3. DEN Odjezd na prohlídku skalní pevnosti Sigiriya

9. DEN Brzy ráno transfer na letiště, odlet

s pozůstatky královského paláce a freskami dívčích

z Colomba s přestupem, přílet do Prahy večer.

SRÍ LANKA

postav, která je zapsána na seznamu kulturního dědictví
UNESCO. Poté prohlídka komplexu jeskynních chrámů

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň –

v Dambulle. Návrat do hotelu, zbytek dne volno.

Kolombo – Vídeň – Praha (economy class), letištní a palivové taxy,

4. DEN Odjezd na prohlídku Polonnaruwy, historicky

7 nocí v hotelu ccc během

druhého hlavního města, s návštěvou archeologického

okruhu, přepravu klimatizovaným vozem, služby česky

naleziště se sochou ležícího Buddhy ze žilkovaného mramoru.

mluvícího místního průvodce, vstupy dle programu

Odpoledne safari v národním parku Minneriya –

CENA NEZAHRNUJE: vstupní vízum na Srí Lanku

domov divokých slonů (v parku jich žije cca 200), buvolů,

(40 USD po příletu na Srí Lanku), cestovní pojištění,

jelenů (sambar), krokodýlů. Večer návrat do hotelu.

ostatní stravování, nápoje, spropitné místním

5. DEN Odjezd do Kandy, cestou zastávka v zahradě

průvodcům, řidičům, nosičům

s kořením. Poté prohlídka města Kandy – včetně prohlídky

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

Dambulla
Polonnaruwa
Negombo

Kandy
Nuwara Eliya
Horton
Plains
Yala

posvátného chrámu Buddhova zubu, kde se nachází
jeden ze čtyř zubů, které se našly po spálení ostatků Buddhy,

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

následně královská botanická zahrada Peradeniya.

celoročně (na vyžádání)

od 44 990 Kč

6. DEN Brzy ráno po snídani odjezd vlakem do oblasti čajových
plantáží, užijete si úžasnou jízdu srílanskými scenériemi. Poté
přesun na čajovou plantáž, seznámení s historií a zpracováním
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

POBYTOVÉ OBLASTI
KALUTARA
1 Hotel Royal Palms Beach cccc
2 Hotel Mermaid Hotel & Club ccc
3 Hotel Tangerine Beach Hotel ccc

0

str. 248
str. 250
str. 249

100 km

BERUWALA
4 Hotel Cinnamon Bey ccccd

str. 244

BENTOTA
5 Hotel Centara Ceysands Resort & Spa cccc

str. 245

INDURUWA
1 až3
6 Hotel Pandanus Resort cccc
7 Hotel RIU Srí Lanka ccccc

str. 246
str. 243

HIKKADUWA
8 Hotel Hikka Tranz by Cinnamon cccc

~
4
5
6
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Anantara Peace Heaven Tangalle Resort ccccc

5,0
TripAdvisor 2 267 hodnotících

SRÍ LANKA > TANGALLE
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Přímo u písečné pláže

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Luxusní resort vhodný i pro náročnější klientelu

WEB www.tangalle.anantara.com

• V blízkosti národních parků Yala a Udawalawe

wellness & spa
• Za poplatek: spa s nabídkou ajurvédských

Transfer z letiště: cca 210 minut

masáží a procedur z celé Asie

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Luxusní resort na jižním pobřeží Srí Lanky v oblasti
Tangalle, nedaleko národních parků Udawalawe a Yala.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace (mezinárodní,
italská, srílanská), 3 bary (z toho jeden u bazénu), vinný sklípek,
business centrum, bazén, jacuzzi, směnárna, konferenční
místnost, knihovna, salon krásy, prádelna, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRPGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu čaje,
kávovar Nespresso, trezor, minibar za poplatek, balkon
nebo terasa. DRPSW: viz DRPGV, výhled na moře.

SRÍ LANKA

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRPGV, DRPSW) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
joga, tenis, badminton, půjčovna kol.
PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

242

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel RIU Srí Lanka ccccc

4,5
TripAdvisor 1 256 hodnotících

SRÍ LANKA > AHUNGALLA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu.

• Program all inclusive v ceně

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Písečná pláž přímo u hotelu

WEB www.heritancehotels.com/ahungalla/place

Transfer z letiště: cca 210 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Lázně Renova
• Zdarma: sauna, pára

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

• Za poplatek: široká škála masáží a procedur

Dítě: za zvýhodněnou cenu

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

POLOHA Resort se nachází na pláži v letovisku Ahungalla,
cca 210 minut jízdy od mezinárodního letiště v Negombu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 5 restaurací,
3 bary, bar u bazénu, několik konferenčních místností,
3 bazény, prádelna, obchod se suvenýry, diskotéka.
PLÁŽ Písečná pláž se světlým pískem přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat.,

nebo výběru z menu v hlavní restauraci
• Možnost večeře v asijské a italské à la
carte restauraci (nutná rezervace)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (24 hodin denně)
• Minibar – voda a nealkoholické
nápoje (doplňováno 1× denně)

klimatizace, telefon, minibar, set na přípravu kávy

• Snack (24 hodin denně)

a čaje, trezor, balkon nebo terasa. JSSV: viz JS,

• Značkový alkohol, čerstvé džusy a alkoholické

prostornější, částečný výhled na moře.

nápoje v minibaru nejsou součástí all inclusive

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Junior suite (JS, JSSV) hhh

| Hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

SRÍ LANKA

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: vodní sporty.
ZÁBAVA Diskotéka 6× týdně, hotel pořádá
večerní zábavné programy.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí
za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Cinnamon Bey ccccd

4,0
TripAdvisor 2 334 hodnotících

SRÍ LANKA > BERUWALA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

• Krásná písečná pláž u hotelu

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

WEB www.cinnamonhotels.com/CinnamonBeyBeruwala.htm

• Možnost programu all inclusive

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 180 minut

• Lázně Azmaara Spa nabízející řadu
masáží a relaxačních procedur

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: za zvýhodněnou cenu

nebo menu v hlavní restauraci
• Snack v baru Ice (10.00–12.00 hod.)
POLOHA Resort s tropickou zahradou leží

• Nealkoholické (tonic, cola, soda, minerální

na jihozápadním pobřeží ostrova. Restaurace a obchody

voda) a alkoholické (arak, vodka, gin,

několik minut chůze.

rum, whisky, pivo, víno) nápoje místní

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou,

výroby, vybrané koktejly v baru ICE –

3 bary, několik restaurací, bazén, konferenční místnost.

bar u bazénu (11.00–24.00 hod.)

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u dlouhé pláže se
světlým pískem a pozvolným vstupem do moře.
Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, kávovar, minibar
za poplatek, balkon nebo terasa. DRX: viz DRS, prostornější.

SRÍ LANKA

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
jóga, aerobik.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

244

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Centara Ceysands Resort & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 2 860 hodnotících

SRÍ LANKA > BENTOTA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,

• Dlouhá písečná pláž

vodní sporty na pláži (potápění, windsurﬁng, kajak), rybaření,

• Nedávno kompletně zrekonstruovaný hotel

říční safari.

• Možnost programu all inclusive

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub Camp Safari, E-Zone
pro teenagery, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Transfer z letiště: cca 100 minut

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných

Pláž: písečná u hotelu

prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.centarahotelsresorts.com/centara/ccs/

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
POLOHA Hotel situovaný přímo na dlouhé písečné

• Thajské masáže, různé druhy

pláži je od Bentoty oddělen řekou, přístup do hotelu

léčebných a relaxačních procedur

krátkou cestou lodí přes lagunu. Letiště a město Kolombo
cca 100 km. V okolí chrám Kande Vihare, Beruwelský

all inclusive

záliv, zahrada Bried a želví líheň (cca 10 km).

• Snídaně formou bufetu, oběd

VYBAVENÍ 165 pokojů, vstupní hala s recepcí,

a večeře formou bufetu nebo výběru

směnárna, konferenční místnost, služby prádelny,

z menu v restauraci Café Bem

kavárna, 2 restaurace, 2 bary. Venku bazén s výhledem

• Výběr alkoholických a nealkoholických

na oceán, jacuzzi, bar u bazénu, parkoviště.

nápojů místní výroby (10.00–23.00 hod.)

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

• Dopolední káva a čaj, odpolední čaj

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

• Pivo, nealko a voda z minibaru

klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, trezor,

(doplňováno 1× denně)

SRÍ LANKA

minibar za poplatek, balkon nebo terasa. DRSVS: viz DRS,
boční výhled na moře. DRSVX: viz DRS, přímý výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRSVX) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo výběr z menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Pandanus Resort cccc

4,5
TripAdvisor 927 hodnotících

SRÍ LANKA > INDURUWA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

• Vhodné pro páry

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• Krásná písečná pláž přímo u hotelu

WEB www.pandanusbeach.com

• Hotel po rozsáhlé rekonstrukci
• Možnost programu all inclusive

wellness & spa
• Široká škála masáží a lázeňských procedur

Transfer z letiště: cca 180 minut
Pláž: písečná u hotelu

all inclusive
• Snídaně (07.30–09.30 hod.) formou

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

bufetu, oběd (12.30–14.30 hod.)
a večeře (19.30–21.30 hod.) formou
bufetu nebo výběru z menu
• Výběr nealkoholických a alkoholických

POLOHA Resort leží na jihozápadním pobřeží v letovisku
Induruwa, v roce 2014 prošel kompletní rekonstrukcí. Induruwa
s obchody a restauracemi je vzdálena asi 5 minut jízdy.
VYBAVENÍ Recepce, směnárna, restaurace, bar

nápojů místní výroby (10.00–24.00),
servírováno ve sklenicích
• Lehké občerstvení (10.00–12.00
a 15.00–17.00 hod.)

na střeše, bazén, obchod se suvenýry, ﬁtness.

• Volejbal, badminton, šipky, šachy

PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do moře přímo

• Nápoje konzumované mimo uvedené

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě.

hodiny a během výletů jsou za poplatek,

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč

čerstvé džusy, espresso, cappuccino,

vlasů), klimatizace, trezor, minibar za poplatek,

značkový alkohol a nápoje v minibaru

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

nejsou součástí all inclusive

SRÍ LANKA

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program
all inclusive.
ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

246

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Hikka Tranz by Cinnamon cccc

4,0
TripAdvisor 2 269 hodnotících

SRÍ LANKA > HIKKADUWA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• Klidná lokalita

WEB www.cinnamonhotels.com/ChaayaTranzHikkaduwa.htm

• Oblast vhodná pro potápění
• Možnost programu all inclusive

wellness & spa
• Azmaara Spa s nabídkou masáží a procedur

Transfer z letiště: cca 240 minut
Pláž: písečná u hotelu

all inclusive
• Snídaně formou bufetu, oběd a večeře formou

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

bufetu nebo menu v hlavní restauraci
• Lehké občerstvení, saláty, těstoviny a sušenky
v baru Tranzcend (10.00–12.00, 14.30–19.00
a 22.00–23.00 hod.)

POLOHA Klidná část letoviska Hikkaduwa na jihozápadním

• Odpolední káva, čaj

pobřeží ostrova. Restaurace a obchody několik minut chůze.

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 3 restaurace

místní výroby (10.00–24.00 hod.)

(středomořská, mezinárodní, asijská), vinárna,
obchod se suvenýry, bar, bar u bazénu,
konferenční místnost, bazén.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky zdarma v zahradě.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), minibar za poplatek, trezor, kávovar, telefon,
TV, klimatizace, balkon, výhled na moře.
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

SRÍ LANKA

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, stolní tenis.
Za poplatek: potápěčské centrum, biliár, squash.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Royal Palms Beach cccc

4,5
TripAdvisor 1 665 hodnotících

SRÍ LANKA > KALUTARA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all

• Hotel přímo u písečné pláže

inclusive. Za poplatek: ﬁtness, plážový volejbal, aquaaerobik.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

ZVLÁŠTNOSTI Vedle sesterského hotelu Tangerine

• Možnost programu all inclusive

Beach, kde mohou klienti využívat zdarma bazén a pláž

• Místní památky v pěším dosahu

a za poplatek také salon krásy, lázně a saunu.
ZÁBAVA Animační programy, tanec, živá

Transfer z letiště: cca 120 minut

hudba, noční klub, karaoke, kulturní show.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětská

Pláž: písečná u hotelu

postýlka (na vyžádání). Hlídaní dětí za poplatek.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.tangerinehotels.com/royal-palms-beach-hotel.html

POLOHA Hotel v klidné lokalitě s rozsáhlou tropickou
zahradou. V blízkosti místa kulturního i náboženského

wellness & spa

významu, jako chrámy v Kalutaře. Možnost návštěvy

• Za poplatek: v sesterském hotelu

botanické zahrady Bawa nebo želví líhně.

Tangerine Beach různé druhy léčebných

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, služby

a relaxačních procedur, masáže

prádelny, hlavní restaurace, japonská restaurace, několik
barů, noční klub (otevřený 2× týdně), obchodní arkáda,

all inclusive

business centrum, konferenční místnost, parkoviště.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

SRÍ LANKA

Venku zahrada, bazén, bar u bazénu, kavárna, jacuzzi.

nebo menu v hlavní restauraci

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka

• Lehký snack v Coﬀee shopu (11.00–12.00 hod.)

a slunečníky zdarma v zahradě, bar na pláži.

• Zákusky a sušenky v kavárně

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek,
set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

(15.30–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (11.00–23.00 hod.)
• Tenis, squash, badminton, stolní tenis – vše
v sesterském hotelu Tangerine Beach

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.

248

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Tangerine Beach Hotel ccc

4,0
TripAdvisor 1 645 hodnotících

SRÍ LANKA > KALUTARA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Vedle sesterského hotelu Tangerine

• Hotel přímo u písečné pláže

Beach Hotel, kde mohou klienti využívat zdarma bazén

• Možnost programu all inclusive

a pláž a za poplatek také salon krásy, lázně a saunu.

• Výhodná cenová nabídka pro

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba,
noční klub, karaoke, kulturní show.

méně náročnou klientelu

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětská
Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

postýlka (na vyžádání). Hlídaní dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, v restauraci
a v baru. Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.tangerinehotels.com/tangerine-beach-hotel.html

POLOHA Hotel přímo na pláži v tropické

wellness & spa

zahradě leží na západním pobřeží Srí Lanky nedaleko

• Za poplatek: lázně nabízí různé druhy léčebných

centra letoviska Kalutara. Letiště cca 75 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace,

a relaxačních procedur, masáže, sauna

2 bary (jeden u bazénu), 2 směnárny, prádelna, nákupní

all inclusive

pasáž, konferenční místnost, bazén, salon krásy.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka

nebo formou menu v hlavní restauraci
• Lehké snacky v Sea Shells cofer shop

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, minibar
za poplatek, trezor, telefon, TV/sat., klimatizace, set

(10.30–12.00 a 15.00–17.00 hod.)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje

na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.

místní výroby rozlévané ve sklenicích

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

(10.00–23.00 hod.) v hlavním baru

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program all
inclusive. Za poplatek: ﬁtness, aquaaerobik, biliár.

SRÍ LANKA

a slunečníky zdarma v zahradě.

a v baru u bazénu ( 10.00–18.00 hod.)
• Tenis, squash, badminton, stolní
tenis, plážový vojebal
• Víno, čerstvé džusy, espresso, cappuccino,
dietní Cola, nápoje v plechovkách a nápoje
z minibaru nejsou součastí all inclusive

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Mermaid Hotel & Club ccc

4,5
TripAdvisor 1 755 hodnotících

SRÍ LANKA > KALUTARA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA Živá hudba, tanec, kulturní show,

• Přímo u písečné pláže

music bar – otevřen 3× týdně.

• V létě 2016 prošel resort renovací

PRO DĚTI Dětské hřiště.

• Program all inclusive v ceně

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Transfer z letiště: cca 100 minut

Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.mermaidhotelnclub.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Lázně Sahana nabízí ayurvédské,aroamtické
masáže, saunu, páru, péči o ruce a nohy.
POLOHA Hotel situovaný přímo u písečné pláže, v dosahu
městeček Bentota a Kalutara s místními obchody a restauracemi.

all inclusive

VYBAVENÍ 81 pokojů, vstupní hala s recepcí,

• Snídaně formou bufetu, oběd a večeře

restaurace, 4 bary (z toho jeden u bazénu, jeden

formou bufetu nebo menu

na pláži a jeden music bar), business centrum, 2 bazény,
jacuzzi, směnárna, konferenční místnost, prádelna.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

a vín) a nealkoholických nápojů
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

a čaje, trezor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

• 2 čerstvé džusy denně (10.30–17.30 hod.)

DRSV: viz DR, DVD přehrávač, výhled na moře.

• Fitness, stolní tenis, badminton, squash,

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

SRÍ LANKA

(10.30–12.00 a 15.30–17.30 hod.)
• Výběr alkoholických (s výjimkou koktejlů

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

250

• Lehké občerstvení

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

plážový volejbal, aerobik, jóga, šipky.

| hhi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program
all inlcusive.
ZVLÁŠTNOSTI Mermaid Club leží stranou od hlavní budovy
a je místem, kde probíhají sportovní aktivity a večerní programy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

3,5

Hotel Long Beach Resort & Spa ccc

TripAdvisor 51 hodnotících

SRÍ LANKA > KOGGALA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Hotel přímo u dlouhé písečné pláže
• Možnost programu all inclusive
• Hotel střední kategorie za výhodnou cenu
Transfer z letiště: cca 260 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Wellness & spa

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

• Za poplatek: tradiční i moderní terapie,

| hhi | hii

POLOHA V klidné lokalitě vedle sesterských hotelů

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu

několik druhů masáží (švédská, shiatsu,

Club Koggala Village a Koggala Beach Hotel. V okolí

(v případě nižšího obsazení formou výběru z menu).

thajská, ajurvédská), aromaterapie,

historické chrámy, malý dešťový prales a želví líheň.

Možnost dokoupení programu all inclusive.

salon krásy (manikúra a pedikúra),

Vesnička Koggala cca 2 km, město Galle cca 14 km.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: aerobik,

různé druhy relaxačních a léčebných

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, společenské

jóga, šipky, plážový volejbal, hřiště (basketbal, badminton).

procedur (přes 30 druhů)

prostory, služby prádelny, obchod se suvenýry, lounge bar, hlavní

Za poplatek: ﬁtness, tenis, vodní sporty na pláži.

restaurace, restaurace à la carte, pizzerie, konferenční místnost.

ZÁBAVA Animační programy, živá hudba.

all inclusive

Venku 2 bazény, bar u bazénu, kavárna u bazénu, parkoviště.

PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka

• Snídaně formou bufetu, oběd a večeře

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž s jemným pískem přímo u hotelu.

za poplatek (na vyžádání).

POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

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

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

formou bufetu nebo výběru z menu.
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (10.00–24.00 hod.).

WEB www.thelongbeachresort.com

4,0

Hotel Koggala Beach ccc

TripAdvisor 585 hodnotících

SRÍ LANKA > KOGGALA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?
• Cenově výhodná nabídka
• Restaurace v okolí hotelu
• Možnost programu all inclusive
Transfer z letiště: cca 260 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
POLOHA Přímo na písečné pláži na jihu Srí Lanky,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní

13 kilometrů od historického města Galle. V pěším

tenis, šnorchlování, šipky, plážový volejbal, badminton.

dosahu restaurace a obchody v centru Koggaly.

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

bazén, konferenční místnost, obchod se suvenýry.

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

WEB www.koggalabeachhotel.com

POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/
WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon,

all inclusive

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.

• Snídaně (07.30–09.30 hod.), oběd

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

(12.30–14.30 hod.) a večeře (19.30–21.30 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

formou bufetu nebo menu v hlavní restauraci.

| hhi | hii

• Lehké občerstvení
(10.30–11.00 a 16.00–17.00 hod.).
• Alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby rozlévané

SRÍ LANKA

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení all inclusive.

ve sklenicích (10.00–23.00 hod.).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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MONUMENTÁLNÍ PAMÁTKY
A DLOUHÉ EXOTICKÉ PLÁŽE

INDIE A GOA

Indie láká všechny, kteří hledají opravdovou exotiku a pestrou kombinaci
zážitků. V destinaci s příjemným
tropickým podnebím uvidíte krásu
chrámů a paláců, horské masivy
porostlé bujnou vegetací a nekonečné pláže lemované hotely, kde
ochutnáte exotická jídla a prožijete
nezapomenutelnou dovolenou.

252

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

31

31

32

33

33

33

30

29

28

29

31

32

Teplota vody (°C)

27

28

28

29

30

29

28

27

28

28

29

28

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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TO NEJLEPŠÍ

INDIE A GOA

Z INDIE A GOY

254

A

CHRÁM V PONDA

Goa a pestrá směsice náboženství –
křesťanství, hinduismus, islám.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

B

KAVÁRNA NA PLÁŽI V GOI

C

Široké, liduprázdné pláže jihu Indie.

CHRÁM BOHA ŠIVY
V MURDESHWAR

Exotika, monumentalita, fotogeničnost na každém
kroku, který v Indii uděláte.

CHRÁM SHRI MANGESHI

Nejposvátnější místo Goy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

E

TÁDŽ MAHAL

Nejnavštěvovanější památka severní části Indie
(UNESCO).

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDIE A GOA

D

255

INDIE A GOA
A F G H Á N I S TÁ N

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

PÁ K I S TÁ N

Hinduistický chrám v Ponda
Kavárna na pláži v Goi
Chrám boha Šivy v Murdeshwar
Chrám Shri Mangeshi
Tádž Mahal

INDIE A GOA

ARABSKÉ MOŘE

256

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ČÍNA

E

NEPÁL

BANGLADÉŠ

M YA N M A R

B

C

D

BENGÁLSKÝ ZÁLIV

250 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDIE A GOA

A

257

POBYTOVÉ OBLASTI
SEVERNÍ GOA

1

Doba transferu z letiště cca 60-120 minut

1 Hotel Santiago Beach Resort ccc
2 Hotel The Acacia Hotel and Spa cccc
3 Hotel Whispering Palms Beach Resort cccc
4 Hotel Aldeia Santa Rita ccc

1

str. 266
str. 264
str. 265
str. 267

2 až4
~

2

JIŽNÍ GOA

Doba transferu z letiště cca 30–60 minut

1 Hotel Alila Diwa Goa ccccc
2 Hotel Baywatch Resort cccd

str. 262
str. 263

1

INDIE A GOA

2
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDIE A GOA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Památky zlatého trojúhelníku a Goa

Cena od 34 990 Kč / 11 dní / 9 nocí
INDIE

kultura a památky
• Dillí s Červenou pevností a největší indickou
mešitou Jama Masjid
• Chrám lásky Tádž Mahal (UNESCO)
• Agra a její mughálská architektura
• Osvěžení u moře v oblasti Goa

DETAILNÍ PROGRAM
11. DEN Transfer na letiště. V brzkých ran-

A AKTUÁLNÍ CENY

ních hodinách odlet zpět do ČR.
CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Dillí,
Dillí – Goa, Goa – Praha, letištní taxy a další poplatky, 9 nocí
v hotelech ccc (poslední neplnohodnotná), 8× snídani,

Dillí

přepravu klimatizovaným autobusem, jízdu na slonovi
1. DEN Odlet z Prahy.

(D5), služby česky mluvícího průvodce CK FISCHER

Agra
Džajpur

2. DEN Přílet do Dillí. Transfer do hotelu, ubytování,

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

krátké volno. Celodenní prohlídka Dillí – historická část města

jednolůžkový pokoj

7 500 Kč

s úzkými uličkami, Červená pevnost, největší indická

večeře během okruhu (4×)

1 800 Kč

mešita Jama Masjid, nezapomenutelná obchodní část Raj

SLEVY:

Ghat. Odpoledne prohlídka nového města – archeologický park

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob

Kutub Minar (UNESCO), Brána Indie, parlament a prezident-

CENA NEZAHRNUJE: vstupné během pro-

ský palác, malebný areál Humajúnovy hrobky (UNESCO), bahai-

gramu (cca 96 USD), poplatky za fotografování a natá-

stický chrám Lotosového květu. Během dne jízda rikšou.

čení v historických objektech (cca 8 USD), víza (cca

Goa

4 000 Kč

3. DEN Přejezd z Dillí do Agry. Dopoledne pro-

1 050 Kč), cestovní pojištění, spropitné (cca 35 USD)

hlídka pevnosti v Agře, stavby monumentální mughál-

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 10

ské architektury, z níž je výhled na Tádž Mahal,
a vlastního pohřebního komplexu Tádž Mahal (UNESCO).

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

Odpoledne prohlídka pevnosti v Agra (UNESCO).

24. 10. 2019

4. DEN Přejezd na prohlídku císařského paláce

26. 12. 2019

Fatehpur Sikri, vystaveného z rudého pískovce.

22. 2. 2020

34 990 Kč
52 990 Kč
36 990 Kč

Dojezd do růžového města Džajpuru (UNESCO)

INDIE A GOA

5. DEN Prohlídka pevnosti Amber, která se nachází
na skalním masivu nad jezerem. Do areálu výjezd na slonech.
Následně návrat do Džajpuru, města proslaveného svou
historií, významnými památkami a růžovým zabarvením.
Prohlídka městského paláce, observatoře a Paláce větrů.
Večer fakultativní světelná show nad pevností Amber.
6. DEN Volno do transferu na letiště, přelet
do Goa, pobyt na pláži v hotelu ccc se snídaní.
7.–10. DEN Volno v hotelu na pláži.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDIE A GOA
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Alila Diwa Goa ccccc

TripAdvisor 2 743 hodnotících

INDIE > JIŽNÍ GOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

all inclusive

• Architektonicky zajímavé řešení

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

• Bazén s nezapomenutelným výhledem

pokoj (DRR) hhi

na terasy rýžových polí
• Široká nabídka relaxačních
a detoxikačních programů
• Vlastní organická zahrada využívající
své produkty v restauraci

| hi

| hi

Dvoulůžkový

Suite (SUR) hhii

| Hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost

• Rozlévané alkoholické a nealkoholické nápoje
kromě značkových zahraničních nápojů

dokoupení polopenze, plné penze (oběd a večeře formou

• Lehký snack v baru Edge (11.00–23.00 hod.)

bufetu nebo menu) nebo programu all inclusive.

• 15% sleva na room service (jídlo, nápoje)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kriket, fotbal.
Za poplatek: motorizované vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Volnočasové aktivity pořádané

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 500 m u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

hotelem a možnosti stravování v osobitém stylu.
PRO DĚTI Dětský klub, kino, divadelní sál.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoj
přizpůsobený pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných
prostorách a na pokojích.

POLOHA Hotelový resort se nachází v oblasti Majorda

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

v rozsáhlé tropické zahradě, od pláže je oddělen rýžovými políčky.

WEB www.alilahotels.com

INDIE A GOA

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, bar,
2 bazény, směnárna, konferenční místnost a malý kinosál,

wellness & spa

obchod se suvenýry, lázeňský komplex, dětský klub a klub pro

• Spa Alila wellness nabízí 2 místnosti

teenagery, možnost ubytování v privátní/klubové části hotelu.

pro páry, 2 místnosti pro ajurvédské

PLÁŽ Písečná pláž 500 m od hotelu, zdarma shuttle pro

kúry, 5 individuálních místností,

hotelové hosty. Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě, na pláži

každou s vlastní sprchou a soukromým

u místních restaurací zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

venkovním místem pro relaxaci

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

• Zdarma: sauna, ﬁtness, 2× týdně lekce jógy

vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, set na přípravu

• Za poplatek: lázeňské procedury, pára

kávy a čaje, minibar za poplatek, balkon nebo terasa,
výhled na bazén nebo na rýžová pole, 44 m2. Na vyžádání
DVD přehrávač, žehlička. DRR: viz DR, přistýlka
pro dítě. SUR: viz DRR, prostornější (88 m2)
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Baywatch Resort cccd

4,0
TripAdvisor 1 123 hodnotících

INDIE > JIŽNÍ GOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost

• Hotel butikového stylu

dokoupení večeře, plné penze (oběd a večeře formou

• Vhodné pro rodiny i pro páry

bufetu nebo menu) nebo programu all inclusive.

• Rozsáhlá zahrada

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované

• Lázně, kde zapomenete na svět kolem sebe

a nemotorizované sporty na pláži.

• Cvičení jógy

ZVLÁŠTNOSTI Numerologický a astrologický koutek.
PRO DĚTI Dětský bazén, minihřiště a hlídání dětí.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoj
přizpůsobený pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve
společných prostorách a na pokojích.

Dítě:za zvýhodněnou cenu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Masters.
WEB www.baywatchresort.in
oblasti Colva. Pozorování západu slunce nad hotelovým

wellness & spa

bazénem patří k nezapomenutelným chvilkám dovolené.

• Spa, salon krásy, ﬁtness a centrum jógy

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace

• Za poplatek: masáže a procedury

a bar, venkovní bazén, směnárna, spa, ﬁtness,
herna, dětský koutek, konferenční sál.

all inclusive

PLÁŽ Písečná pláž poblíž hotelu. Lehátka a slunečníky

• Snídaně formou bufetu

zdarma v zahradě, na pláži u místních restaurací

• Oběd a večeře formou menu nebo bufetu

a barů zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

• Lehké občerstvení a nápoje v baru

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (sprcha,

u bazénu (12.00–22.00 hod.)

INDIE A GOA

POLOHA Hotel umístěný v jižní části Goa, v oblíbené

vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, set
na přípravu čaje a kávy, balená voda, balkon, výhled
do zahrady. DRS: viz DRX, částečný výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRS) hhh

| hhi | hi

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

263

Hotel The Acacia Hotel and Spa cccc

4,5
TripAdvisor 721 hodnotících

INDIE > SEVERNÍ GOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Terasa s výhledem na moře a západ slunce.

• Moderní budova v živé lokalitě

ZÁBAVA Živá hudba 2× týdně v restauraci na střeše hotelu.

• Nedaleko pláže a obchodní zóny

PRO DĚTI Dětský bazén.

• Terasa s výhledem na moře a západ slunce

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Vhodné pro klienty vyhledávající zábavu

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Transfer z letiště: cca 20 minut

WEB www.theacaciahotels.com

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Lázeňský komplex Spa Acacia

Dítě: za zvýhodněnou cenu

– 3 soukromé místnosti
• Za poplatek: lázeňské procedury a kosmetika

POLOHA Hotel se nachází v centru severní Goy
v bezprostřední blízkosti mnoha hudebních klubů, barů,
restaurací, obchodů, ale také v pěší vzdálenosti od pláže
Candolim.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bazén, 3 restaurace
(včetně mezinárodní kuchyně), wellness, konferenční sál,
prádelna. Venku bazén, lehátka a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž cca 500 m od hotelu.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč

INDIE A GOA

vlasů, župan, pantoﬂe), oddělený pracovní prostor,
klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje,
trezor, minibar za poplatek, velký balkon s nábytkem.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhii

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost dokoupení
večeře formou bufetu nebo plné penze (oběd formou bufetu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní
sporty na pláži.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Whispering Palms Beach Resort cccc

4,5
TripAdvisor 2 378 hodnotících

INDIE > SEVERNÍ GOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA Pravidelné animace přes den, každý večer tematický.

• V bezprostřední blízkosti pláže

PRO DĚTI Dětský klub.

• Oblast rušného nočního života

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

• Ubytování v oddělených blocích domků

přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 75 minut
Pláž: písečná cca 175 m od hoteli

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX..

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.whisperingpalms.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Tatva Spa

POLOHA Hotelový komplex v klidné oblasti ve velmi
dobré lokalitě v blízkosti pláže Sinquerim.

• Za poplatek: lázeňské služby

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací a barů,

all inclusive

bazén, směnárna, konferenční místnost, business centrum,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

obchod se suvenýry, ﬁtness, salon krásy, spa, čítárna.

(kromě krevet a humra)

PLÁŽ Písečná pláž v blízkosti hotelu. Lehátka

• Lehký snack během dne

a slunečníky zdarma v zahradě, na pláži u místních

• Nealkoholické a alkoholické nápoje

restaurací zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

místní výroby (11.00–23.00 hod.)

POPIS POKOJŮ DRT: koupelna/WC (vysoušeč

• 1× týdně přípitek s vedením hotelu

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

• 10% sleva do Spa Tatva

a čaje, trezor, minibar za poplatek, balkon, výhled na bazén

• Animace

INDIE A GOA

nebo do zahrady. DRTE: viz DRT, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRT) hhi

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRTE) hhhi

| Hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, vířivka,
sportovní aktivity pořádané animačním týmem. Za poplatek:
motorizované a nemotorizované sporty na pláži, půjčovna kol.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Santiago Beach Resort ccc

4,0
TripAdvisor 438 hodnotících

INDIE > SEVERNÍ GOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén.

• Nově renovovaný hotel butikového stylu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Program all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi na recepci.

• Vhodné pro páry i pro rodiny

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Masters.

• Obchody a bary v bezprostřední blízkosti

WEB www.santiago-goa.com

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná cca 800 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Lehké občerstvení a nápoje v baru
u bazénu (12.00–22.00 hod.)

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v severní části Goa, v pěší
vzdálenosti od oblíbených pláží Calangute a Baga. V okolí hotelu
jsou známé noční kluby, restaurace, bary, masážní salony.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace
a bar, venkovní bazén, směnárna, spa, konferenční
sál, trezory na recepci, směnárna.
PLÁŽ Písečná pláž cca 15 minut chůze od hotelu. Lehátka
a slunečníky zdarma v zahradě, na pláži u místních restaurací
a barů zdarma při konzumaci nebo za poplatek.

INDIE A GOA

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha,
vysoušeč vlasů na vyžádání), klimatizace nebo stropní
ventilátor, TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, telefon,
minibar, balkon, výhled na zahradu nebo na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hh | hi

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: motorizovanéa nemotorizované sporty na pláži.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Aldeia Santa Rita ccc

4,0
TripAdvisor 699 hodnotících

INDIE > SEVERNÍ GOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Catering a servis orientovaný na klienta.

• Ubytování rodinného typu v rozlehlé

ZÁBAVA 5× týdně živá hudba.

zahradě blízko pláže

PRO DĚTI Dětský bazén a minihřiště.

• V blízkosti obchodní zóny

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

• Vhodné pro páry i rodinnou dovolenou

pokoj přizpůsobený pro handicapované klienty.

• Butikový hotel ve stylu portugalské vesnice

Bezbariérový pohyb v celém areálu hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Transfer z letiště: cca 50 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných
prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC..

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

WEB www.aldeiasantarita.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa, salon krásy

POLOHA Hotelový resort v rozsáhlé tropické zahradě
v blízkosti pláže Candolim a pevnosti Aguada. Nedaleko hotelu je

• Za poplatek: masáže a procedury

množství lokálních obchodů, restaurací, barů a nočních klubů.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar

• S nídaně, oběd a večeře formou bufetu

u bazénu, bazén, směnárna, trezory na recepci, salon

• Lehké občerstvení v baru u bazénu a nápoje

krásy. Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

(11.00–23.00 hod.)

PLÁŽ Písečná pláž poblíž hotelu. Lehátka
a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

INDIE A GOA

vlasů), klimatizace, minibar, set na přípravu kávy
a čaje, TV/sat., telefon, balená voda, žehlička a žehlicí
prkno na vyžádání, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

| hh | hi | h

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: motorizované
a nemotorizované sporty na pláži.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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RÁ J PÍSEČNÝCH PLÁŽÍ

THA JSKO

THAJSKO

268

Thajsko je země kilometrů písečných
pláží, deštných pralesů, buddhistických
chrámů, rýžových políček a různých
etnických skupin. Nadchnou vás zde
nejen přírodní, ale také kulturní krásy.
Destinace je vhodná k návštěvě
po celý rok, teploty se pohybují
v přímořských oblastech kolem 30 °C,
podnebí je tropické s vysokou vlhkostí
vzduchu, ovlivňované monzuny.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

32

33

34

35

34

33

32

32

32

31

32

31

Teplota vody (°C)

26

27

27

28

28

28

28

28

28

27

26

27

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

269

TO NEJLEPŠÍ
Z THA JSKA

THA JSKO

A

270

KRABI

Průzračné moře a vápencové
skalní útvary.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

B

BANGKOK

Pulzující metropole spojující pradávné památky s životem moderního velkoměsta.

D

KOH SAMUI

Krásné písečné pláže a bohatý podmořský život.

E

VYNIKAJÍCÍ THAJSKÁ KUCHYNĚ

Lahodná chuť exotických specialit.

THA JSKO

Ostrov s nádhernými plážemi a bujnou tropickou
vegetací.

KHAOLAK

C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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THAJSKO
M YA N M A R

Chi

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Krabi
Bangkok
Khaolak
Koh Samui
Vynikající thajská kuchyně

ANDAMANSKÉ
MOŘE

C

Khaolak
D

THA JSKO

Phuket

272

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

LAOS

iang Mai

JIHOČÍNSKÉ
MOŘE
Huê
Danang

BANGKOK

VIETNAM

B

Pattaya
Hua
Hin

KAMBODŽA

KOH
SAMED
KOH CHANG

Saigon

THA JSKÝ
ZÁLIV
D

Nha
Trang

Phan Thiet

KOH PHANGAN
SAMUI

100 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO

A
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Bangkok – Město andělů a moře v Pattaya

Cena od 39 990 Kč / 12 dní / 10 nocí
THA JSKO
DETAILNÍ PROGRAM

kultura a památky

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

• Pulsující asijská metropole se svými

jednolůžkový pokoj

A AKTUÁLNÍ CENY
18 000 Kč

starobylými chrámy, Královským

SLEVY:

palácem či plavbou po kanálech

dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob
5 000 Kč

• Celodenní prohlídka města s česky
mluvícím průvodcem
• Relaxace na plážích Pattayi s možností
návštěvy tohoto letoviska

CENA NEZAHRNUJE: cestovní
pojištění, ostatní stravování, nápoje
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

1. DEN Odlet z Prahy.

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer z letiště do hotelu

celoročně (na vyžádání)

od 39 990 Kč

Royal Benja ccc, ubytování na 2 noci se snídaní. Hotel
Royal Benja je ideálně situován ve středu města, je tak výbornou
základnou pro poznávání thajské metropole. Zbytek dne volno
na relaxaci, možnost individuální prohlídky nočního Bangkoku.
3. DEN Celodenní prohlídka Bangkoku s česky mluvícím
průvodcem – královský palác, chrám Smaragdového Buddhy,
chrám ležícího Buddhy Wat Po, chrám Wat Traimit v čínské
čtvrti, plavba po kanálech (klong). Večer návrat do hotelu.
4. DEN Ráno po snídani transfer do Pattayi,
ubytování v hotelu Sea Sand Sun Resort
& Spa ccccd na 8 nocí se snídaní.
5.–11. DEN Pobyt u moře v resortu Sea Sand Sun – klidný
resort s rozsáhlou tropickou zahradou u krásné písečné pláže, který
je vhodný i pro rodiny s dětmi. Detailní popis hotelu na str. 280.
12. DEN Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Bangkok

THA JSKO

Pattaya

274

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň –
Bangkok a zpět (economy class), letištní a palivové taxy, 2 noci
v hotelu Royal Benja v Bangkoku se snídaní, 8 nocí v hotelu Sea
Sand Sun se snídaní, přepravu klimatizovaným vozem, služby
česky mluvícího průvodce v Bangkoku, vstupy dle programu

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Bangkok – Město andělů a moře na Krabi

Cena od 36 990 Kč / 12 dní / 10 nocí
THA JSKO

kultura a památky
• Pulsující asijská metropole se svými starobylými chrámy, Královským palácem či
plavbou po kanálech
• Celodenní prohlídka města s česky mluvícím
průvodcem
• Pobyt u moře v živém letovisku Krabi

DETAILNÍ PROGRAM
FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

A AKTUÁLNÍ CENY

jednolůžkový pokoj

15 000 Kč

SLEVY:
dítě 2–12 let v doprovodu 2 dospělých osob
2 000 Kč
CENA NEZAHRNUJE: cestovní
pojištění, ostatní stravování, nápoje
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

1. DEN Odlet z Prahy.
2. DEN Přílet do Bangkoku, transfer z letiště do hotelu

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

Royal Benja ccc, ubytování na 2 noci se snídaní. Hotel Royal

celoročně (na vyžádání)

od 36 990 Kč

Benja je ideálně situován ve středu města, je tak výbornou
základnou pro poznávání thajské metropole. Zbytek dne volno
na relaxaci, možnost individuální prohlídky nočního Bangkoku.
3. DEN Celodenní prohlídka Bangkoku s česky mluvícím
průvodcem – královský palác, chrám Smaragdového Buddhy,
chrám ležícího Buddhy Wat Po, chrám Wat Traimit v čínské
čtvrti, plavba po kanálech (klong). Večer návrat do hotelu.
4. DEN Ráno po snídani transfer na letiště, přelet
na ostrov Phuket, transfer do krabi, ubytování v hotelu
Krabi Cha-Da ccc na 8 nocí se snídaní.
5.–11. DEN Pobyt u moře v hotelu Krabi Cha-Da – jedná
se o menší resort, který leží v klidné části Krabu, cca 800
metrů od moře. Detailní popis hotelu na str. 311.
12. DEN Transfer na letiště, odlet do Prahy.
Bangkok

THA JSKO

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Vídeň –
Bangkok – Phuket a zpět (economy class), letištní a palivové
taxy, 2 noci v hotelu Royal Benja v Bangkoku se snídaní, 8 nocí
v hotelu Krabi Cha-Da se snídaní, přepravu klimatizovaným
vozem, služby česky mluvícího průvodce v Bangkoku, v Krabi
česky mluvící asistenci na telefonu, vstupy dle programu

Volejte zdarma 800 12 10 10

Krabi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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POBYTOVÉ OBLASTI
1

PATTAYA

Doba transferu z letiště cca 80–120 minut

21
3
4

5
6
7

1 Hotel Thai Garden Resort cccc
2 Hotel Green Park Resort ccc
3 Hotel Holiday Inn Pattaya ccc
4 Hotel Sunshine Resort & Residence ccc
5 Hotel Ibis Pattaya ccc
6 Hotel Royal Cliﬀ Beach ccccd
7 Hotel Royal Cliﬀ Beach Terrace ccccc
8 Hotel Jomtien Palm Beach cccc
9 Hotel Ravindra Beach Resort & Spa cccc
q Hotel Sea Sand Sun Resort & Villas ccccd

8

str. 285
str. 284
str. 285
str. 285
str. 285
str. 285
str. 285
str. 283
str. 282
str. 280

9
q

KOH CHANG
4

2
Doba transferu z letiště cca 300 minut

3

str. 286
str. 287
str. 289
str. 288

THA JSKO

2
1

1 Hotel Emerald Cove cccc
2 Hotel Centara Koh Chang Tropicana Resort cccc
3 Hotel Kacha Resort & Spa Koh Chang ccc
4 Hotel Aiyapura ccc

276

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

3

SAMUI
12
3

7
45
6

Doba transferu z letiště cca 12–30 minut

1 Hotel Santiburi Koh Samui ccccc
2 Hotel Saree Samui cccc
3 Hotel Samui Buri Beach Resort ccccd
4 Hotel Ibis Samui Bophut ccc
5 Hotel Peace Resort cccc
6 Hotel Samui Palm Beach Resort cccc
7 Hotel Melati Beach Resort & Spa ccccc
8 Hotel Chaweng Regent Beach Resort cccc
9 Hotel Chaweng Cove Beach Resort ccc
q Hotel Samui Resotel Beach Resort cccc
w Hotel The Fair House Beach Resort & Hotel cccd
e Hotel Coral Cliﬀ Beach Resort ccc
r Hotel Renaissance Koh Samui Resort & Spa ccccc

8
9
q
w
e
r

4

KHAOLAK
~

str. 292
str. 296
str. 294
str. 301
str. 301
str. 298
str. 301
str. 301
str. 299
str. 295
str. 297
str. 300
str. 293

Doba transferu z letiště cca 20–120 minut

1 až5

1 Hotel Sensimar Khaolak Beachfront Resort cccc
2 Hotel Khaolak Laguna Resort cccc
3 Hotel Apsara Beachfront Resort and Villa cccc
4 Hotel Haadson Resort ccc
5 Hotel Kantary Beach Hotel Villas & Suitest cccc

PHUKET / PHI PHI / KRABI

str. 304
str. 305
str. 314
str. 315
str. 314

5

Doba transferu z letiště cca 20–120 minut

6 Hotel Best Western Premier Bangtao Beach
6
7
8
9

Resort & Spa cccc

e
~
až
r t o

q
w

str. 308
str. 307
str. 306
str. 315
str. 315
str. 309
str. 313
str. 314
str. 315
str. 315
str. 310
str. 314
str. 311
str. 312
str. 315

THA JSKO

ap

7 Hotel Sunwing Resort Kamala Beach cccc
8 Hotel Kamala Beach Resort cccc
9 Hotel Ibis Phuket Patong ccc
q Hotel Ibis Kata ccc
w Hotel All Season Naiharn Phuket ccc
e Hotel Holiday Inn Resort cccc
r Hotel Phi Phi Island Village Beach Resort cccc
t Hotel Holiday Inn Resort Krabi Ao Nang Beach cccc
y Hotel Holiday Inn Express Krabi Ao Nang Beach ccc
u Hotel Krabi Thai Village Resort cccc
i Hotel Krabi Resort cccc
o Hotel Krabi Cha-Da Resort ccc
p Hotel Lanta Cha-Da Beach Resort & Spa ccc
a Hotel Royal Lanta Resort & Spat ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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THA JSKO

PATTAYA
A KOH CHANG
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Sea Sand Sun Resort & Villas ccccd

4,5
TripAdvisor 221 hodnotících

THA JSKO > PATTAYA – JOMTIEN / SATTAHIP
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Resort s tropickou zahradou

INTERNET Zdarma: v restauraci.

• Klidné místo u krásné pláže

Za poplatek: WiFi na pokojích.

• Osobní přístup

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• Vhodné pro náročnější klientelu

WEB www.seasandsunpty.com

• Nejprodávanější hotel v Pattayi
z nabídky CK FISCHER

wellness & spa
• Spa centrum s možností masáží

Transfer z letiště: cca 120 minut

a různých procedur

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA V klidném prostředí v oblasti Jomtien/
Sattahip. Rušné letovisko Pattaya je vzdáleno cca 15 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bazén,
bar u bazénu, konferenční místnost, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže. Lehátka na pláži zdarma.
POPIS POKOJŮ VI: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV, minibar za poplatek, trezor, telefon, kávovar,
výhled do zahrady. PVSVI: viz VI, privátní bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

THA JSKO

Vila (VI, PVSVI) hhh

| hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: vodní sporty v okolí,
golf ve vzdálenosti 5–10 km.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v centru letoviska Pattaya.
PRO DĚTI Dětský bazén.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Ravindra Beach Resort & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 912 hodnotících

THA JSKO > PATTAYA – JOMTIEN / SATTAHIP
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Komplex nízkopodlažních budov

INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

v klidném prostředí

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.ravindraresort.com

• Krásná písečná pláž
• Vhodné pro rodiny s dětmi

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 90 minut

• Spa centrum s nabídkou masáží a terapií

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Klidné místo. Rušné letovisko Pattaya s bary,
obchody a restauracemi je vzdáleno cca 15 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace,
bar, bar u bazénu, 3 bazény, konferenční místnosti.
PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu, lehátka zdarma.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., klimatizace, telefon, balkon, trezor, kávovar.
SU: viz DRS, oddělená ložnice.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
Suite (DRS) hhh

| hhi | hi

| hhi | hii

THA JSKO

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
ZÁBAVA Karaoke.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici pokoje
přizpůsobené pro handicapované osoby.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Jomtien Palm Beach cccc

4,0
TripAdvisor 407 hodnotících

THA JSKO > PATTAYA – JOMTIEN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

wellness & spa

• Cenově výhodná nabídka

• Spa s nabídkou olejových a thajských

• Možnosti zábavy v okolí hotelu

masáží, sauna a jacuzzi

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Jižní část letoviska Pattaya. Rušné
okolí s bary, restauracemi a obchody.
VYBAVENÍ Recepce, směnárna, restaurace,
obchod se suvenýry, business centrum
s možností připojení k internetu, bazén.
PLÁŽ Písečná pláž je oddělena pobřežní komunikací.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV, telefon a minibar za poplatek.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

THA JSKO

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu, karaoke.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.jomtien-palmbeach.com

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Green Park Resort ccc

3,5
TripAdvisor 700 hodnotících

THA JSKO > PATTAYA – CHON BURI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Hotelový resort je situován v Nah Klua

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

v blízkosti pláže North Pattaya

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• V klidnější části města v tropické

Za poplatek: nemotorizované a motorizované

zahradě s bazénem

vodní sporty na veřejné části pláže.

• V okolí restaurace a obchody

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

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.greenparkpattaya.com

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněou cenu

POLOHA Hotel je situován 15 km od centra Pattaya,
12 km od plouvoucích trhů v Pattaya a 8 km od městského
aquaparku. Resort má výhodnou polohu pro výlety do okolí,
např. trajektem na ostrov Koh Larn. Pláže v Nah Klua
s thajskými restauracemi a bary jsou oblíbeným místem pro
večerní procházky.
VYBAVENÍ 70 pokojů a suite, vstupní hala s recepcí,
bufetová restaurace, bar (bar u bazénu), u bazénu lehátka
zdarma, jacuzzi, terasa na slunění, směnárna, minimarket.
PLÁŽ Veřejná písečná pláž s pozvolným

THA JSKO

vstupem do moře cca 500 m od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
minibar (láhev vody zdarma), TV/sat., telefon, trezor, set
na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, balkon nebo
terasa. DRS: viz DR, prostornější, pracovní stůl.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh

284

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi | hi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO > PATTAYA – JOMTIEN / CHON BURI

Hotel Royal Cliﬀ Beach Terrace ccccc

Hotel Royal Cliﬀ Beach ccccd

THA JSKO > PATTAYA – CHON BURI

THA JSKO > PATTAYA – CHON BURI

Hotel Thai Garden Resort cccc

Hotel Sunshine Resort & Residence ccc

THA JSKO > PATTAYA – CHON BURI

THA JSKO > PATTAYA – CHON BURI

Hotel Ibis Pattaya ccc

Hotel Holiday Inn Pattaya ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO

THA JSKO > PATTAYA – JOMTIEN / CHON BURI

285

Hotel Emerald Cove cccc

4,5
TripAdvisor 1 361 hodnotících

THA JSKO > KOH CHANG
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

• Přímo u krásné písečné pláže

WEB www.emeraldcovekohchang.com

• Vhodné pro všechny věkové kategorie
Transfer z letiště: cca 300 minut

wellness & spa
• Lázně Emerald Spa nabízející škálu
nejrůznějších masáží a procedur

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel leží na ostrově Koh Chang. Transfer z letiště
v Bangkoku do přístavu Trat cca 5 hodin, následně 30 minut lodí.
VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, 3 restaurace, bar,
bazén, bar u bazénu, obchod se suvenýry, salon krásy.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky zdarma v zahradě.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV, trezor, kávovar, minibar za poplatek,
balkon nebo terasa. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze – večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

THA JSKO

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní

286

tenis, šipky, kajak, ﬁtness, aquaaerobik.
ZÁBAVA V okolí hotelu, kurzy vaření.
PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Centara Koh Chang Tropicana Resort cccc

4,5
TripAdvisor 1 014 hodnotících

THA JSKO > KOH CHANG
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Přímo u krásné písečné pláže

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

• Kvalita nadnárodního řetězce

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.centarahotelsresorts.com/centara/ckc

Transfer z letiště: cca 300 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Lázně Spa Cenvaree nabízí různé

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

masáže, aromaterapie, procedury

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel leží na západním pobřeží ostrova
Koh Chang. Transfer z letiště v Bangkoku do přístavu
Trat cca 5 hodin, následně 30 minut transfer lodí.
VYBAVENÍ Recepce se směnárnou, restaurace, 3 bary
(z toho 1 u bazénu), 2 bazény (z toho 1 s toboganem),
obchod se suvenýry, salon krásy, konferenční místnost.
PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže Klong
Prao. Lehátka a slunečníky zdarma v zahradě.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor, kávovar,
minibar za poplatek, balkon nebo terasa.
DRX: viz DRS, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hii

THA JSKO

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhh

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, možnost dokoupení
polopenze – večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
jóga, plážový volejbal, kajak, stolní tenis.
ZÁBAVA V okolí hotelu restaurace a bary.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel Aiyapura cccc

TripAdvisor 366 hodnotících

THA JSKO > KOH CHANG
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Hotelový resort v rozsáhlé tropické

večeře formou bufetu nebo výběru z menu.

zahradě v atraktivní prostředí

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Resort ideální pro svatební cesty a líbánky

trampolína, kajaky, kánoe, půjčovna kol, turistické stezky

• Široký výběr sportovních aktivit

v okolí resortu. Za poplatek: šnorchlování, rybaření.

• Výhodná poloha pro výlety

ZÁBAVA Karaoke.
PRO DĚTI Dětský klub, dětské hřiště.

po ostrově Koh Chang

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

Transfer z letiště: cca 300 minut

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.aiyapura.com

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

wellness & spa

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Za poplatek: spa centrum s nabídkou
thajských masáží, aromaterapií a dalších
POLOHA Resort s rozsáhlou tropickou zahradou,

léčebných a relaxačních procedur

která se zdvihá přímo od moře do svahů nad ním,
se nachází 10 minut jízdy od přístaviště trajektů a má
výhodnou polohu pro výlety do všech částí ostrova.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar u bazénu,
bazén s jacuzzi, knihovna, konferenční místnost, business centrum.
PLÁŽ 200 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., klimatizace, telefon, trezor, minibar za poplatek, set

THA JSKO

na přípravu kávy a čaje, terasa s výhledem na moře, velikost
pokoje cca 36 m2, ve vyšší části resortu. DRPRE: viz DRX,
prostornější, blíže k pláži, možnost propojených pokojů.
VIGV: viz DRX, v zahradě, prostornější, samostatně stojící vilky.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRPRE) hhh
Vila (VIGV) hhh

288

| hhi

| hhi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Kacha Resort & Spa Koh Chang ccc

3,5
TripAdvisor 988 hodnotících

THA JSKO > KOH CHANG
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětské brouzdaliště, hlídání dětí za poplatek.

• Klidná dovolená

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• V dosahu místních restaurací a obchodů

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

Transfer z letiště: cca 300 minut

WEB www.kachakohchang.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Za poplatek: wellness centrum Majesty

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Spa nabízí více než 30 druhů masáží
a relaxačních procedur a terapií

POLOHA Klidný menší resort na severovýchodním
pobřeží ostrova Koh Chang. Transfer z letiště v Bangkoku
do přístaviště v Tratu cca 240 minut a následně plavba
trajektem cca 40 minut, poté 15 minut pozemní transfer.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 3 bary
(z toho 1 u bazénu a 1 na pláži), 2 bazény, konferenční
místnost, prádelna, směnárna, nabídka výletů.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje,
trezor, minibar za poplatek, CD/DVD přehrávač, balkon nebo
terasa. VIX: viz DRSVX, samostatně stojící vilky v zahradě.
Dvoulůžkový pokoj (DRSVX) hhh
Vila (VIX) hhh

THA JSKO

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hi

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: rybaření.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

289

THA JSKO

koh samui

290

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

291

Hotel Santiburi Koh Samui ccccc

4,5
TripAdvisor 1 043 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – MAENAM BEACH
DO 15 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: tenis,

• Luxusní resort vhodný pro náročné klienty

squash, ﬁtness, vodní sporty na pláži, nedaleko

• Klidná dovolená

hotelu se nachází 18jamkové golfové hřiště.

• Golfové hřiště nedaleko hotelu

PRO DĚTI Dětský klub.

• Kvalitní a proslulé spa centrum

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

Transfer z letiště: cca 30 minut

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.santiburi.com

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Rozsáhlé hotelové spa centrum
nabízí masáže, saunu a terapie
• Kosmetický salon, aromamasáže

POLOHA Luxusní resort, ukrytý v tropické zahradě,
se nachází v klidném prostředí na severním pobřeží
ostrova. Prošel kompletní renovací. Vzdálenost od letiště
cca 30 minut, vesnička Maenam cca 5 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, konferenční místnosti,
bazén, bar u bazénu, bar u pláže, několik restaurací.
PLÁŽ Resort se nachází u krásné písečné
pláže s pozvolným vstupem do moře.
POPIS POKOJŮ SUSTG: koupelna/WC (sprcha),
pokoje v hlavní budově typu duplex mají terasu, obývací
pokoj, ložnici v patře, minibar, telefon, TV, DVD. VIGVX: viz

THA JSKO

DR, samostatné vily roztroušené v tropické zahradě,
prostornější. VIBFX: viz VIGVX, na pláži, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (SUSTG) hhh
Vila (VIGVX, VIBFX) hhh

| hhi | hii

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Renaissance Koh Samui Resort & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 1 422 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – LAMAI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness

• Resort s vysokou úrovní služeb

centrum. Za poplatek: šnorchlování, lekce

vhodný pro náročné klienty

thajského boxu možnost pronájmu kol.

• Klidné prostředí

ZVLÁŠTNOSTI Za poplatek lekce vaření thajské kuchyně.

• Letovisko Lamai s obchody a restauracemi

PRO DĚTI Dětský bazén.

vzdáleno několik minut jízdy

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Transfer z letiště: cca 20 minut

Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.renaissancehotels.com/usmbr

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa s nabídkou masáží, manikúry,
pedikúry a různých terapií, parní sauna

POLOHA V mírném svahu v zálivu Lamai Bay. Klidné
prostředí. Letovisko Lamai s místními obchody a restauracemi je
vzdáleno cca 5 minut jízdy, rušný Chaweng cca 15 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, obchod se suvenýry,
konferenční místnost, restaurace, bar, bar u pláže, 2 bazény.
PLÁŽ Krásná písečná pláž u hotelu.
Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek,
kávovar a terasa. VIPP: viz DRX, privátní bazén.
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
Vila (VIPP) hhh

THA JSKO

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hii

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel Samui Buri Beach Resort ccccd

TripAdvisor 901 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – MAENAM BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Resort vyšší kategorie v thajském stylu

večeře formou bufetu nebo menu.

• Krásná dlouhá písečná pláž

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Za poplatek: vnitřní tenisový kurt, vodní sporty

• Klidné prostředí

na pláži, půjčovna kol, badminton, 18jamkové golfové
hřiště Santiburi Golf cca 5 minut jízdy od hotelu.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

Transfer z letiště: cca 30 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.samuiburi.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa s nabídkou masáží a procedur

POLOHA Klidné místo v severovýchodní
části ostrova. Rušný Chaweng s bary, obchody
a restauracemi je vzdálen cca 25 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby
bar, obchod se suvenýry, restaurace, velký bazén,
jacuzzi, bar u bazénu, konferenční místnost.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž Maenam Beach přímo
u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV, telefon, minibar za poplatek, kávovar,
balkon, trezor. Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici,

THA JSKO

na pokoji jsou v tomto případě pouze 2 širší postele typu

294

queen size bed. DRPAC: viz DRX, přímý vstup do bazénu.
PVST: viz DRX, privátní bazén, samostatné vily.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRPAC) hhh
Vila (PVST) hhh

| hhii | hii

| hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,0

Hotel Samui Resotel Beach Resort cccc

TripAdvisor 829 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – CHAWENG BEACH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský klub.

• Cenově výhodný hotel vyšší kategorie

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccd

• V klidnější části rušného letoviska

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Písečná pláž přímo u hotelu

Za poplatek: připojení v internet café.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Transfer z letiště: cca 20 minut

WEB www.samuiresotel.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• K dispozici lázně s nabídkou masáží a procedur

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel přímo na pláži v jižní, klidnější
části rušného letoviska Chaweng. V pěším dosahu
možnosti nákupů, řada restaurací a obchodů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou,
3 bary, 2 restaurace, spa, bazén, prádelna.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DRSVS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, DVD, minibar
za poplatek, kávovar, balkon nebo terasa, výhled na moře.
Přistýlka pro 3. a 4. osobu není k dispozici, na pokoji jsou
v tomto případě pouze 2 širší postele typu queen size bed.
PVGV: viz DRSVS, prostornější, privátní bazén.
Dvoulůžkový pokoj (DRSVS) hhh
Vila (PVGV) hhh

THA JSKO

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hii

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: ﬁtness, potápěčské centrum.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,5

Hotel Saree Samui cccc

TripAdvisor 895 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – MAENAM BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

wellness & spa

• Vilový resort v thajském stylu

• Saree Rarom Spa s nabídkou

• Krásná písečná pláž Maenam Beach

procedur a masáží

• Klidná dovolená
Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA V klidném prostředí Maenam Beach
na severním pobřeží ostrova Samui. Rušný Chaweng s bary,
restauracemi a obchody vzdálen cca 25 minut jízdy.
VYBAVENÍ Recepce, směnárna, bazén,
restaurace, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.
Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ VI: koupelna/WC, TV, kávovar, minibar
za poplatek, trezor, klimatizace. PVTR: viz VI, privátní bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (VI, PVTR) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

THA JSKO

večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: jóga,
18jamkové golfové hřiště vzdáleno cca 15 minut jízdy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.sareesamui.com
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel The Fair House Beach Resort & Hotel cccd

4,0
TripAdvisor 678 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – CHAWENG NOI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský klub zdarma, hlídání dětí za poplatek.

• Resort vhodný pro méně náročné klienty

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Restaurace a obchody v pěším dosahu

INTERNET Zdarma: WiFi v celém

• Nachází se na pláži Chaweng Noi,

areálu hotelu a na pokojích.

jedné z nejhezčích pláží na Samui

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.fairhousesamui.com

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Za poplatek: lázeňské centrum Pandanus

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

s širokou škálou ošetření a masáží

Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Hotel se nachází na nejhezčí pláži
na Samui cca 20 minut jízdy od mezinárodního letiště.
V blízkém okolí nákupní zařízení, restaurace, kavárny
a bary. Živé město Chaweng cca 2 km daleko.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace přímo na pláži,
bar, 2 venkovní bazény, dětský bazén, konferenční místnost,
masážní a relexační centrum, prádelna, terasa na slunění.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, lednička,
set na přípravu kávy a čaje s varnou konvicí, kávovar,

THA JSKO

trezor, balkon. DRX: viz DRS, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhh

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Samui Palm Beach Resort cccc

4,0
TripAdvisor 704 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – BO PHUT BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Cenově výhodný hotel vyšší kategorie

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Klidná dovolená

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

• Dlouhá písečná pláž Bo Phut

WEB www.samuipalmbeach.com

• Rušný Chaweng vzdálen několik minut jízdy
Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Klidné prostředí na severním pobřeží
ostrova Samui. Několik obchodů a restaurací v blízkosti
hotelu. Rušný Chaweng vzdálen cca 5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, konferenční
místnost, 3 restaurace (thajská, čínská, s mezinárodní
kuchyní), bar, bazén, bar u pláže, masáže.
PLÁŽ Dlouhá písečná pláž. Lehátka zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: sprcha/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV, minibar za poplatek, trezor,
balkon nebo terasa. VI: viz DRX, menší rozměr.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

THA JSKO

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
Vila (VI) hh

| hhi | hii

| hi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
stolní tenis. Za poplatek: biliár.
PRO DĚTI Na vyžádání možnost hlídání dětí.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Chaweng Cove Beach Resort ccc

4,0
TripAdvisor 723 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – CHAWENG BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Za poplatek: připojení

• Cenově výhodný hotel střední kategorie

v internet café, WiFi v lobby.

• Středisko Chaweng s možnostmi

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

zábavy nedaleko hotelu
• Přímo u písečné pláže
Transfer z letiště: cca 15 minut

WEB www.chawengcove.com

wellness & spa
• Lázně s nabídkou masáží a procedur

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort s bujnou tropickou zahradou
v oblasti rušného letoviska Chaweng. V pěším dosahu
možnosti nákupů, restaurace a obchody.
VYBAVENÍ Recepce, bar, restaurace
s mezinárodní a thajskou kuchyní, spa, bazén.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar za poplatek, kávovar,
situované v hlavní budově. DRDLB: viz DRS, balkon nebo
terasa. BGGVS: viz DRS, terasa, v samostatných vilkách.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
hhi | hhi

THA JSKO

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRDLB)
BUNGALOV (BGGVS) hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness.
PRO DĚTI Dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccd

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Coral Cliﬀ Beach Resort ccc

5,0
TripAdvisor 211 hodnotících

THA JSKO > SAMUI – CHAWENG NOI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

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

• Výhodná cenová nabídka

WEB www.coralcovechalet.com

• Klidné prostředí

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 45 minut

• Lázně Chiva – Sai Spa nabízí různé
formy masáží a thajských terapií

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel je umístěn u zátoky v tropické
zahradě přímo u pláže, v dosahu slavných pláží Chaweng
a Lamai a nedaleko od místní rybářské vesnice.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary, bar
u bazénu, terasa na slunění, venkovní bazény, směnárna,
prádelna, půjčovna aut, džípů a motocyklů, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
TV/sat., klimatizace, telefon, minibar, set na přípravu
kávy a čaje, balkon nebo terasa, v hlavní budově.
BG: viz DR, prostornější, samostatně v zahradě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

THA JSKO

BUNGALOV (BG) hhh

| hhi | hi

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: šnorchlování, potápění, rybaření.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO > SAMUI – BO PHUT BEACH

Hotel Melati Beach Resort & Spa ccccc

Hotel Peace Resort cccc

THA JSKO > SAMUI – CHAWENG BEACH

THA JSKO > SAMUI – BO PHUT BEACH

Hotel Chaweng Regent Beach Resort cccc

Hotel Ibis Samui Bophut ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO

THA JSKO > SAMUI – THONGSON BAY

301

THA JSKO

Khaolak / Phuket /
Krabi

302

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

303

Hotel Sensimar Khaolak Beachfront Resort cccc

4,5
TripAdvisor 1 119 hodnotících

THA JSKO > KHAOLAK
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Resort pouze pro dospělé

Za poplatek: WiFi na pokojích.

• Krásná písečná pláž

PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, EC/MC.

• Oblast vhodná pro potápění a šnorchlování

WEB www.khaolak-beachfront.com

• Klidné prostředí
Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Pouze pro dospělé osoby

POLOHA Klidné prostředí letoviska Khaolak, cca
60 minut jízdy z letiště na ostrově Phuket. Centrum Khaolaku
s několika obchody a restauracemi vzdáleno cca 20 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, lobby bar,
4 bazény, bar u bazénu, 2 restaurace – mezinárodní a thajská.
PLÁŽ Pláž s bílým pískem přímo u hotelu.
Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV, telefon, trezor,
balkon nebo terasa, kávovar, lednička.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hh | h

THA JSKO

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bohatého

304

Volejte zdarma 800 12 10 10

bufetu, večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
golfové hřiště cca 10 minut jízdy.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Khaolak Laguna Resort cccc

4,5
TripAdvisor 935 hodnotících

THA JSKO > KHAOLAK
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní

• Nádherná písečná pláž

sporty, ﬁtness, stolní tenis.

• Klidná dovolená

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

• Vhodné podmínky pro potápění a šnorchlování

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště,

• Možnost programu all inclusive

na vyžádání možnost hlídání dětí.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 60 minut

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.khaolaklaguna.com

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• V hotelu se nachází spa centrum
s nabídkou masáží a procedur

POLOHA Hotel v thajském stylu se nachází na klidném
místě na pobřeží Andamanského moře. Transfer z letiště

all inclusive

na ostrově Phuket trvá cca 1 hodinu, cca 10–15 minut

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

jízdy je vzdáleno centrum městečka Khaolak.
VYBAVENÍ Recepce, bar, restaurace,
bazén, dětský bazén, lázně.

nebo menu v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické nápoje místní
výroby – pivo, víno, whisky, koňak, místní

PLÁŽ Hotel se nachází přímo u nádherné písečné
pláže. Lehátka a slunečníky v zahradě zdarma.

tvrdý alkohol, káva, čaj (11.00–24.00 hod.)
• Nápoje v minibaru (doplňován 1× denně)

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, balkon
nebo terasa, situované v hlavní budově.

THA JSKO

VI: viz DR, v samostatných vilkách v zahradě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Vila (VI) hhh

| hhi | hii

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Kamala Beach Resort cccc

4,5
TripAdvisor 1 727 hodnotících

THA JSKO > PHUKET – KAMALA BEACH
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Resort vyšší kategorie pouze pro dospělé

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.

• Klidné prostředí u krásné písečné pláže

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.

• Nejprodávanější hotel na Phuketu

WEB www.kamalabeach.com

z nabídky CK FISCHER

wellness & spa

• V dosahu obchodů a restaurací

• Přímo v zahradě najdete centrum Sala,
které nabízí tradiční thajské masáže

Transfer z letiště: cca 35 minut

a řadu dalších relaxačních procedur

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Pouze pro dospělé osoby

POLOHA Klidné místo v západní části ostrova. Vesnice
Kamala cca 10 minut chůze. Rušné centrum Patong Beach
s množstvím obchodů, restaurací a barů cca 20 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, konferenční
místnost, restaurace s thajskou a evropskou kuchyní, 4 bary
(1 u bazénu), 2 bazény, minimarket, klinika, krejčovství.
PLÁŽ Krásná písečná pláž. Lehátka
a slunečníky v zahradě zdarma.
POPIS POKOJŮ DRDLG: koupelna/WC, klimatizace,
minibar za poplatek, TV/sat., telefon, trezor a terasa. DRX: viz

THA JSKO

DRDLG, v prvním a druhém patře, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRDLG, DRX) hh

| h

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA
Za poplatek: ﬁtness, stolní tenis, jóga.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,0

Hotel Sunwing Resort Kamala Beach cccc

TripAdvisor 1 036 hodnotících

THA JSKO > PHUKET – KAMALA BEACH
DO 17 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,

• Resort vhodný pro rodiny s dětmi

aquaaerobik, aerobik, jóga, vodní pólo.

• Klidné prostředí u krásné písečné pláže

ZÁBAVA Zábavné programy pro děti i dospělé.

• Široká nabídka aktivit pro děti

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub, dětský aerobik,

• V dosahu obchodů a restaurací

diskotéka pro děti, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC, AMEX.
WEB www.sunwingkamala.com

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Klidné místo v západní části ostrova. Vesnice
Kamala cca 10 minut chůze. Rušné centrum Patong Beach
s množstvím obchodů, restaurací a barů cca 20 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 konferenční
místnosti, 2 restaurace, 2 bary (1 u bazénu), 7 bazénů,
skluzavka pro děti, bar u bazénu, minimarket,
klinika, směnárna, prádelna, krejčovství.
PLÁŽ Krásná písečná pláž. Lehátka
a slunečníky v zahradě zdarma.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, minibar za poplatek,

THA JSKO

TV/sat., telefon, trezor, kávovar, mikrovlnná
trouba, lednička, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Best Western Premier Bangtao
Beach Resort & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 1 466 hodnotících

THA JSKO > PHUKET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Resort přímo na písečné pláži

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.

• Pouhých 10 minut od golfového

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.bangtaobeach.com/en-gb

klubu Laguna Phuket
• V okolí různé restaurace a bary
Transfer z letiště: cca 40 minut

wellness & spa
• Za poplatek: masáže, lázně, sauna

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v západní části ostrova
Phuket, 10 minut jízdy od golfového resortu Laguna
Phuket a necelých 40 minut od letiště.
VYBAVENÍ 199 pokojů, recepce, restaurace, bar, bazén,
parkoviště u hotelu, prádelna, čistírna, konferenční prostory.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u resortu.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy
a čaje, minibar za poplatek, trezor, žehlička, žehlicí prkno.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

THA JSKO

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

| hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: ﬁtness, vodní sporty na pláži, kulečník.
ZÁBAVA Hodiny jógy, v okolí hotelu
velké množství barů a restaurací.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská herna.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel All Season Naiharn Phuket ccc

3,5
TripAdvisor 687 hodnotících

THA JSKO > PHUKET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Restaurace a obchody v okolí

WEB www.apsarakhaolak.com

• Možnost dokoupení programu all inclusive
• Jedna z nejheščích pláži na Phuketu

all inclusive
• Snídaně formou bufetu

Transfer z letiště: cca 80 minut
Pláž: písečná cca 50 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Oběd a večeře formou à la carte (nebo
formou bufetu, pokud je v nabídce)
• Nealkoholické a alkoholické nápoje
místní výroby, vína, koktejly denně
v Coﬀee Shopu (11.00–22.00 hod.)

Dítě: pobyt zdarma

a bazénovém baru (11.00–19.00 hod.)
• Nápoje a občerstvení z minibaru (1× denně
POLOHA Hotel střední kategorie na klidném místě

doplňován): 2 lahve vody, 2 lahve

v jižní části ostrova Phuket. Transfer z mezinárodního

sektu, 4 nealkoholické nápoje, 2 nápoje

letiště na Phuketu trvá cca hodinu.

místní výroby, pivo a 2× občerstvení

VYBAVENÍ Recepce, 2 restaurace,
2 bary, bazén, konferenční místnost.
PLÁŽ Písečná pláž se světlým pískem a pozvolným
vstupem do moře cca 50 metrů od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon. DRS: viz DR,
prostornější, umístěný v přízemí, s výhledem na pláž a do zahrady.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhh

| hhi | hi

THA JSKO

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo výběru z menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
ZVLÁŠTNOSTI Kurzy vaření thajské kuchyně.
PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Krabi Thai Village Resort cccc

3,5
TripAdvisor 876 hodnotících

THA JSKO > KRABI – AO NANG
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

• V centru města Krabi v blízkosti

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

obchodů a restaurací

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Privátní plážový klub

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Cenově výhodná nabídka

Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Transfer z Krabi/Phuketu: cca 40/150 minut

WEB www.krabithaivillage.com

Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Za poplatek: široká nabídka
masáží a léčebných procedur

Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Resort v thajském stylu s tropickou
zahradou se nachází v oblasti Ao Nang, v pěší
vzdálenosti od restaurací a obchodů.
VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 2 restaurace, bar, bar
u bazénu, 3 bazény, konferenční místnost, prádelna, salon krásy.
PLÁŽ Hotel cca 1 kilometr od pláže. Hostům hotel
nabízí privátní plážový klub s lehátky a slunečníky
zdarma, doprava shuttle busem 2× denně.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, minibar
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon

THA JSKO

nebo terasa. DRE: viz DRX, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRE) hhh

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
vodní sporty na pláži, půjčovna kol.

310

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Krabi Cha-Da Resort ccc

3,5
TripAdvisor 545 hodnotících

THA JSKO > KRABI – AO NANG
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Cenově výhodná nabídka pro

INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.

méně náročné klienty

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.krabichada.com

• Restaurace a obchody v pěším dosahu
• Privátní plážový klub
Transfer z Krabi/Phuketu: cca 40/150 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel střední kategorie se nachází přímo v Ao
Nang, v okolí naleznete obchody, restaurace, bary.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace,
bar na střeše, bazén, jacuzzi, bar u bazénu, prádelna.
PLÁŽ Hotel cca 1 kilometr od pláže. Hostům hotel
nabízí privátní plážový klub s lehátky a slunečníky
zdarma, doprava shuttle busem 2× denně.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, minibar
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo
terasa. DRSVX: viz DRGV, výhled na moře.
Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRSVX) hhh

THA JSKO

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Lanta Cha-Da Beach Resort & Spa cccc

3,5
TripAdvisor 505 hodnotících

THA JSKO > KOH LANTA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Klidná dovolená

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Krásná písečná pláž přímo u hotelu

WEB www.chadabeach-lanta.com

Transfer z letiště: cca 120 minut

wellness & spa
• Za poplatek: masáže a terapie

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort se nachází na severozápadním
pobřeží ostrova Koh Lanta přímo na krásné písečné
pláži. Trasfer z letiště v Krabi trvá cca 120 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace, bar
u bazénu, bar na pláži, 2 bazény, prádelna, konferenční místnost.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ SUSIL: koupelna/WC, klimatizace,
telefon,trezor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa,
ve druhém patře v hlavních budovách. SUGLD: viz
SUSIL, v přízemí, terasa s přímým vstupem do bazénu.
SUEME: viz SUSIL, v samostatných vilkách vždy
po čtyřech (2 pokoje v přízemí a 2 pokoje v patře).

THA JSKO

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SUSIL, SUGLD, SUEME) hhh

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness.
PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

312

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,0

Hotel Holiday Inn Resort cccc

TripAdvisor 2 195 hodnotících

THA JSKO > PHI PHI – LAEM TONG BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: šnorchlování,

• Komplex bungalovů v prostředí bujné vegetace

potápění, vodní sporty.

• Bělostné písečné pláže

ZVLÁŠTNOSTI Transfer do resortu

• Ideální pro šnorchlování a potápění

pouze v denních hodinách.

• Vyhlášené restaurace se

ZÁBAVA Kurzy vaření thajské kuchyně, lekce thajštiny. Nabídka

specialitami z darů moře

výletů na okolní ostrůvky Bamboo a Mosquito s bělostnými
plážemi, výlet ostrovem Phi Phi s návštěvou jeskyní.

Transfer z letiště: cca 210 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.phiphi.holidayinn.com

POLOHA Klidné místo na severovýchodním pobřeží
romantického ostrova Phi Phi Don. Transfer z letiště na ostrově
Phuket do přístaviště cca 30 minut, následně trajektem cca 180
minut. Za příplatek možnost transferu rychlolodí cca 60 minut.
VYBAVENÍ Recepce, směnárna, obchod se
suvenýry, restaurace s thajskou a mezinárodní kuchyní,
restaurace u pláže servírující speciality z darů moře,
2 bary, bazén, jacuzzi, herna, sauna, masáže.
PLÁŽ Přímo u pláže s bílým pískem.
Lehátka a slunečníky zdarma.

THA JSKO

POPIS POKOJŮ BG: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, kávovar, trezor, minibar za poplatek.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
BUNGALOV (BG) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

313

THA JSKO
314

THA JSKO > KHAOLAK

THA JSKO > KHAOLAK

Hotel Kantary Beach Hotel Villas & Suites cccc

Hotel Apsara Beachfront Resort and Villa cccc

THA JSKO > PHI PHI – PHAK NAM BAY

THA JSKO > KRABI – AO NANG

Hotel Phi Phi Island Village Beach Resort cccc

Hotel Krabi Resort cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO > KRABI – AO NANG

Hotel Holiday Inn Resort Krabi Ao
Nang Beach cccc

Hotel Holiday Inn Express Krabi Ao
Nang Beach ccc

THA JSKO > KOH LANTA

THA JSKO > KHAOLAK

Hotel Royal Lanta Resort & Spa ccc

Hotel Haadson Resort ccc

THA JSKO > PHUKET – PATONG

THA JSKO > PHUKET – KATA BEACH

Hotel Ibis Phuket Patong ccc

Hotel Ibis Kata ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

THA JSKO

THA JSKO > KRABI – AO NANG

315

ROZMANITOST PŘÍRODY,
PAMÁTEK A KULTURY

VIETNAM

VIETNAM

316

Vietnam se těší stále větší oblibě
mezi turisty. Naleznete zde vše,
co byste si na dovolené jen mohli
přát. Země nabízí bohatou historii
ovlivněnou zejména Čínou a krásnou
přírodu od horských štítů
až po nížiny řeky Mekong. Neměli
byste si nechat ujít úchvatné horské
scenérie severozápadního
Vietnamu, kde žijí horské kmeny, typická
rýžová políčka, starobylá města nebo
krásné pláže Danangu či Phan Thietu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

26

27

28

29

27

27

27

27

27

27

26

26

Teplota vody (°C)

25

24

26

28

29

30

30

31

30

29

28

26

VIETNAM

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

317

TO NEJLEPŠÍ
Z VIETNAMU

VIETNAM

A

318

HOI AN

Krytý japonský most v malebném
městě ve středním Vietnamu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

HUE

B
Starobylé město zapsané na seznamu
světového kulturního dědictví UNESCO.

D

PHAN THIET

HALONG BAY

Smaragdová zátoka s krasovými útvary.

E

DELTA ŘEKY MEKONG

Plovoucí trhy, návštěva místních obyvatel,
plavba po legendami opředeném toku.

VIETNAM

Nádherné písečné pláže vhodné pro relaxaci.

C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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VIETNAM

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Hoi An
Hue
Halong Bay
Phan Thiet
Delta řeky Mekong

M YA N M A R

THA

ANDAMANSKÉ
MOŘE

VIETNAM

THA J
ZÁL
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

ČÍNA

HANOJ
C

LAOS

Hainan Dao

B

Huê
Danang
A

JIHOČÍNSKÉ
MOŘE

A JSKO

KAMBODŽA

Saigon
E

D

Phan Thiet

100 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

VIETNAM

SKÝ
IV

Nha
Trang

321

Miniokruh jižním Vietnamem

Cena od 48 990 Kč / 12 dní / 10 nocí
VIETNAM
DETAILNÍ PROGRAM

kultura a památky

CENA NEZAHRNUJE: cestovní

• Projděte si tunely Vietkongu v Cu Chi

pojištění, víza (2 500 Kč), spropitné.

• Saigon a jeho chrámy, katedrála a čínská čtvrť

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

• Celodenní plavba po Mekongu

Změna programu vyhrazena!

A AKTUÁLNÍ CENY

s autentickými vesnicemi na březích řeky
• Poznejte pláže Jihočínského
moře v Phan Thietu

TERMÍNY ODLETŮ A CENY
celoročně (na vyžádání)

od 48 990 Kč

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

VIETNAM

12. DEN Transfer na letiště, odlet zpět do Prahy.

322

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –
Saigon – Praha, letištní taxy a další poplatky, 10 nocí
v hotelech cccc, 10× snídani, vstupy dle programu,
přepravu klimatizovaným autobusem, služby místních
průvodců, služby anglicky mluvícího průvodce.

Volejte zdarma 800 12 10 10

Saigon

Phan Thiet

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Vietnam od severu k jihu

Cena od 66 990 Kč / 12 dní / 10 nocí
VIETNAM
DETAILNÍ PROGRAM

kultura a památky

Van Pass, panoramatické výhledy na místní vesnice a moře.

• Projeďte se na kole starou čtvrtí Hanoje

V Hue návštěva citadely. Oběd v místní restauraci, odpoledne

• Zažijte noc na lodi v krasové

prohlídka mauzolea Tu Duc s typickou vietnamskou

oblasti Halong Bay

architekturou. Plavba při západu slunce po „Voňavé řece“

• Navštivte historické město Hoi An

(Perfume River), prohlídka pagody Thien Mu. Ubytování.

• Celodenní plavba po Mekongu

8. DEN Po snídani přelet do Saigonu, metropole

s autentickými vesnicemi na březích řeky
• Poznejte pláže Jihočínského moře

Hanoj

Halong Bay

jižního Vietnamu. Odpoledne prohlídka města – palác
Sjednocení nebo válečné muzeum, katedrála Notre
Dame, budova staré pošty, místní tržiště. Ubytování.

1. DEN Odlet z Prahy do Hanoje.

A AKTUÁLNÍ CENY

Hue

Danang
Hoi An

9. DEN Celodenní výlet do delty řeky Mekong, plavba

2. DEN Po příletu do Hanoje transfer do hotelu,

po Mekongu s pozorováním života místních obyvatel.

odpočinek. Večer představení vodních loutek.

10. DEN Transfer do přímořského letoviska Phan

3. DEN Celodenní prohlídka Hanoje – Chrám literatury,

Thiet. Ubytování v hotelu a odpočinek u moře.

pagoda Jediného sloupu, fotostop u Ho Či Minova

11. DEN Volný program, odpočinek u moře.

domu a muzea, prohlídka muzea umění. Oběd

12. DEN Odlet zpět do Prahy.

Saigon

Phan Thiet

v místní restauraci, odpoledne projížďka na kolech starou
čtvrtí, jezero Hoan Kiem, chrám Ngoc Son.

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha – Hanoj,

4. DEN Odjezd do Halong Bay, oblasti

Saigon – Praha, přelety dle programu, letištní taxy

s nádhernými krasovými útvary. Nocleh na lodi.

a další poplatky, 10 nocí v hotelech cccc,

5. DEN Plavba lodí zátokou Halong, časný oběd

10× snídani, vstupy dle programu,přepravu klimatizovaným

na lodi. Poté přejezd do Hanoje, přelet do Danangu

autobusem, služby anglicky mluvícího průvodce

a následně přejezd do Hoi An. Nocleh v hotelu.

CENA NEZAHRNUJE: cestovní

6. DEN Po snídani odjezd na celodenní výlet, zastávka na pláži

pojištění, spropitné, vízum (2 000 Kč)

Non Nuoc Beach, prohlídka Mramorových

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

hor, pěti obřích skalních výběžků. Návštěva muzea
TERMÍNY ODLETŮ A CENY

Champa. Oběd v místní restauraci, odpoledne procházka

celoročně (na vyžádání)

od 66 990 Kč

VIETNAM

Cham, které vás seznámí s historií a kulturou království
městečkem Hoi An s japonským krytým mostem, starými
vietnamskými domy, tržištěm a dílnou na zpracování hedvábí.
V případě příznivého počasí plavba po řece Thu Bon
k vesnici Thanh Ha s výrobou keramiky. Návrat do Hoi An.
7. DEN Po snídani odjezd do Hue, královského města
poslední vládnoucí dynastie. Cestou fotostop v průsmyku Hai

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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POBYTOVÉ OBLASTI
DANANG
0

1

200 km

Doba transferu z letiště cca 20 minut

1 Hotel Furama Resort Danang ccccc
2 Hotel Boutique Hoi An Resort cccc
3 Hotel Palm Garden Resort cccc
4 Hotel Little Beach Hoi An cccc

str. 326
str. 329
str. 328
str. 334

1 až4
~

200 km

VIETNAM

0

324

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

2

PHAN THIET

Doba transferu z letiště cca 220 minut

1 až6
~

str. 327
str. 330
str. 331
str. 332
str. 333
str. 335

200 km

VIETNAM

0

1 Hotel Princess d’Annam Resort & Spa ccccc
2 Hotel Pandanus Resort cccc
3 Hotel Phu Hai Resort cccc
4 Hotel Saigon Muine Resort cccc
5 Hotel Seahorse Resort & Spa cccc
6 Hotel Blue Ocean cccd

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Furama Resort Danang ccccc

4,5
TripAdvisor 3 171 hodnotících

VIETNAM > DANANG / HOI AN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Za poplatek: vodní sporty, jóga, taiči, nedaleko hotelu

• Luxusní resort se službami na vysoké úrovni

golfová hřiště Montgomerie Links a Danang Golf Club.

• Krásná písečná pláž

ZÁBAVA Možnost zakoupení výletu do Hue,

• Široká sportovní nabídka

Hoi An. Kurzy vaření vietnamské kuchyně.

• Možnosti výletů do historického Hue a Hoi An

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Transfer z letiště: cca 15 minut

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www.furamavietnam.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarmak
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Aromaterapie, sauna, masáže, jacuzzi

POLOHA Luxusní resort ležící na světoznámé
pláži China Beach. Klidné prostředí v tropické
zahradě cca 15 minut od centra Danangu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a směnárnou, konferenční
místnost, business centrum s možností připojení k internetu,
obchod se suvenýry, restaurace s asijskými a mezinárodními
specialitami, restaurace u pláže se středomořskými
specialitami, bar, bar u bazénu, lobby bar, 3 bazény.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže, lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace za poplatek, ventilátor, minibar za poplatek,

VIETNAM

trezor, TV/sat., telefon, kávovar, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | Hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
tenis (zapůjčení raket za poplatek).

326

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Princess d’Annam Resort & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 403 hodnotících

VIETNAM > PHAN THIET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

• Luxusní resort s osobním přístupem

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

a tradiční vietnamskou pohostinností

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Klidné prostředí u krásné písečné pláže

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• Služby wellness centra na vysoké úrovni

WEB www.princessannam.com

Transfer z letiště: cca 210 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• V hotelu se nachází nádherné spa
centrum o rozloze 1 800 m2
• Široká nabídka masáží,
procedur a aromaterapií

POLOHA Luxusní hotel ve velmi klidném
prostředí cca 35 km od letoviska Phan Thiet
v nejjižnější provincii Vietnamu Binh Thuan.
VYBAVENÍ Recepce, směnárna, 2 restaurace,
bar, bazény, konferenční místnost.
PLÁŽ Přímo u pláže se světlým pískem.
Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ SU: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
terasa, kávovar, trezor, klimatizace, TV, minibar
za poplatek. VI: viz SU, privátní bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hi

Vila (VI) hhh

| Hhi | hii

VIETNAM

Suite (SU) hh

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, volejbal.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, jóga, půjčovna kol,
18jamkové golfové hřiště Ocean Dunes Golf Club
cca 30 minut jízdy od hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Palm Garden Resort cccc

4,5
TripAdvisor 2 619 hodnotících

VIETNAM > DANANG / HOI AN
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• Klidná dovolená

WEB www.palmgardenresort.com.vn

• Písečná pláž přímo u hotelu
• Místní restaurace a obchody
nedaleko od hotelu

wellness & spa
• Relaxační centrum, masáže, vířivka,
sauna, voskování, manikúra, pedikúra

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel v tropické zahradě se nachází přímo u pláže,
od starobylého města Hoi An je vzdálen cca 5 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, konferenční místnost,
restaurace, bar, bazén, směnárna, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže
Cua Dai. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, trezor, TV/sat., telefon,
minibar za poplatek, kávovar, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

VIETNAM

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: kulečník,
stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: ﬁtness,
šnorchlování, vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
PRO DĚTI Dětské hřiště, herna, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Boutique Hoi An Resort cccc

4,5
TripAdvisor 2 112 hodnotících

VIETNAM > DANANG / HOI AN
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• Klidná dovolená

WEB www.boutiquehoianresort.com

• Písečná pláž přímo u hotelu
• Místní restaurace v okolí hotelu

wellness & spa
• Relaxační centrum, masážní salon,

Transfer z letiště: cca 40 minut

kabiny s párou, manikúra, pedikúra

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel leží přímo na proslulé pláži Cua Dai v Hoi
An. Starobylé město Hoi An je vzdáleno cca 5 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,
konferenční místnost, restaurace, bar, bazén,
bar u bazénu, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže
Cua Dai. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, trezor, TV/sat., telefon, minibar za poplatek,
kávovar, WiFi, balkon nebo terasa, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hi

VIETNAM

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol.
Za poplatek: ﬁtness.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Pandanus Resort cccc

4,5
TripAdvisor 927 hodnotících

VIETNAM > PHAN THIET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA

• Klidný resort v tropické zahradě

Zdarma: viz program all inclusive.

• V okolí hotelu místní restaurace

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večery.

• Vhodné pro páry i pro rodinnou dovolenou

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Možnost programu all inclusive

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Transfer z letiště: cca 230 minut

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.sunnybeach.com.vn/sunny-homepage

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Lázně Peony Spa nabízející široký výběr
masáží a lázeňských procedur

POLOHA Resort v rozsáhlé tropické zahradě leží

all inclusive

přímo u písečné pláže, nedaleko slavných písečných dun.

• Snídaně, oběd a večeře formou

Městečko Phan Thiet je vzdáleno cca 15 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,
restaurace, bazén, bar u bazénu, salon krásy,
obchod se suvenýry, business centrum.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

restauracích a barech – Café Blue Lagoon

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč

(24 hodin denně), Sun Terrace
Restaurant, Waterfall Lounge

čaje a kávy, minibar za poplatek, trezor, balkon nebo

• Denně doplňovaný minibar (nealko, voda, pivo)

terasa, umístění ve dvou- či třípatrových budovách.

• Vybrané procedury v lázních Peony –

BG: viz DRS, samostatné vilky roztroušené v zahradě.

VIETNAM

nápoje místní výroby
• Jídlo a nápoje jsou podávány v těchto

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

330

bufetu nebo výběru z menu
• Nealkoholické a alkoholické

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh
Bungalov (BG) hhh

| h

| Hhi | hii

1× procedura denně
• Fitness, lekce taiči, jóga, tenis,
badminton, půjčovna kol, jacuzzi
• Hlídání dětí

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu, možnost dokoupení programu all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Phu Hai Resort cccc

4,5
TripAdvisor 323 hodnotících

VIETNAM > PHAN THIET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí (na vyžádání).

• Resort s krásnou tropickou zahradou

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

přímo u písečné pláže

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Výhodná cenová nabídka

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, JCB.

• V okolí místní restaurace

WEB www.phuhairesort.com

• Golfové hřiště cca 10 minut jízdy od hotelu
Transfer z letiště: cca 210 minut

wellness & spa
• Masáže, salon krásy, sauna

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Rozsáhlý hotelový komplex v klidném
prostředí, obklopený krásnou tropickou zahradou.
V okolí hotelu místní restaurace a obchody. Městečko
Phan Thiet je vzdáleno 10 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, konferenční místnost,
obchod se suvenýry, restaurace, bar, bazén, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže Mui Ne Beach.
Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, trezor, TV/sat., telefon,

VIETNAM

minibar za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness centrum,
tenis (osvětlení a zapůjčení raket za poplatek), biliár.
Za poplatek: vodní sporty, golf cca 10 minut jízdy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Saigon Muine Resort cccc

4,0
TripAdvisor 308 hodnotících

VIETNAM > PHAN THIET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Oblíbený hotel vyšší kategorie

PLATEBNÍ KARTY JCB, AMEX, EC/MC, VISA.

• Krásná písečná pláž

WEB www.saigonmuineresort.com

• Klidná dovolená
• Místní restaurace v okolí hotelu

wellness & spa
• Blossom Spa s nabídkou masáží a terapií

Transfer z letiště: cca 210 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA V klidném prostředí cca 200 km od Saigonu.
V okolí hotelu místní restaurace a obchody. Městečko
Phan Thiet je vzdáleno cca 10 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, noční
klub, sauna, masáže, kadeřnictví, kosmetika,
restaurace, obchod se suvenýry, bazén.
PLÁŽ Hotel leží přímo u krásné písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace, trezor,
telefon, minibar za poplatek, TV/sat. a balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hii

VIETNAM

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

332

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: volejbal, tenis
(osvětlení za poplatek). Za poplatek: půjčovna kol,
golf cca 10 minut jízdy.
ZÁBAVA Karaoke, noční klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Seahorse Resort & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 285 hodnotících

VIETNAM > PHAN THIET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Oblíbený resort za výhodnou cenu

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

• V pěším dosahu restaurací, barů a obchodů

WEB www.seahorseresortvn.com/Home

• Krásná písečná pláž přímo u hotelu
Transfer z letiště: cca 210 minut

wellness & spa
• V hotelu se nachází spa centrum
s nabídkou tradičních masáží a terapií

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Menší hotelový resort s tropickou
zahradou přímo u písečné pláže. Městečko Phan
Thiet je vzdáleno cca 10 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,
restaurace, bar, bazén, bar u bazénu, salon krásy,
business centrum, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže Mui
Ne, lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,
telefon, set na přípravu čaje a kávy, minibar za poplatek, trezor.
DRSVX: viz DR, balkon nebo terasa, výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRSVX) hhh

VIETNAM

Dvoulůžkový pokoj (DR) hh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna kol.
Za poplatek: ﬁtness, tenis, vodní sporty na pláži.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Little Beach Hoi An cccc

5,0
TripAdvisor 2 924 hodnotících

VIETNAM > HOI AN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

wellness & spa

• Oblíbený resort za výhodnou cenu

• Za poplatek: hotelové lázně Ozone

• V pěším dosahu restaurací, barů a obchodů

Spa nabízí 7 místností a v nich

• Nedaleko starobylého města Hoi An

širokou škálu procedur a terapií

a zároveň poblíž písečné pláže
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel leží kousek od krásné pláže Cua Dai v Hoi An.
VYBAVENÍ 103 pokojů více typů, vstupní hala
s recepcí, restaurace, bar, bazén, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 100 m od hotelu
(přes silnici). Druhou možností je privátní pláž,
kam jezdí 2x denně zdarma shuttle bus.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC, klimatizace, TV/
sat., minibar za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

VIETNAM

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: půjčovna
kol. Za poplatek: ﬁtness.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.littlehoiangroup.com/little-beach-hoi-an
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Blue Ocean cccc

TripAdvisor 471 hodnotících

VIETNAM > PHAN THIET
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

wellness & spa

• Klidná dovolená

• Spa centrum nabízí různé

• Písečná pláž přímo u hotelu

druhy masáží a terapií

• Restaurace a obchody v okolí hotelu
Transfer z letiště: cca 210 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel v tropické zahradě leží v klidné oblasti na pláži
Muine. Městečko Phan Thiet je vzdáleno cca 10 kilometrů.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bar, restaurace, bazén,
obchod se suvenýry.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže.
Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar
za poplatek, kávovar, terasa. BG: viz DR, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, BG) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

VIETNAM

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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ZEMĚ CHRÁMŮ
A PANENSKÉ PŘÍRODY

INDONÉSIE

Ostrovní země Indonésie vás okouzlí
nádhernou přírodou, plážemi a nabídne
i 7 000 let starou léčebnou metodu
ajurvédu, kterou vyhledávají lidé
z celého světa. Hinduistický ostrov Bali
nabízí nepřeberné množství chrámů,
na Lomboku můžete obdivovat krásu
přírodních pláží a nedotčené přírody.
Indonésie si vás doslova získá a zajisté
sem zamíří vaše kroky opakovaně.

336

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku
Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Denní teplota vzduchu (°C)

30

30

30

31

31

30

30

31

31

32

30

30

Teplota vody (°C)

28

28

28

29

28

27

27

27

27

27

28

29

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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TO NEJLEPŠÍ
Z INDONÉSIE

INDONÉSIE

A

338

HINDUISTICKÉ
CHRÁMY

Indonéskému ostrovu Bali se
přezdívá ostrov tisíce chrámů.
Zdejší obyvatelé tyto hinduistické
chrámy uctívají a i pro turisty jsou
to nejoblíbenější místa k výletům.
Plovoucí chrám Ulun Danu Beratan patří k nejkrásnějším a nejikoničtějším chrámům na Bali.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

VODOPÁDY

Ostrov Lombok se nachází východně od ostrova Bali
a stále je to místo, kde se udržuje tradiční způsob
života. Nedotčená tropická příroda nabízí například
nádherné vodopády.

D

LOMBOK

Lombok, to jsou krásné pláže, okouzlující vodopády,
sopka Rinjani, navíc ve společnosti jen několika málo
dalších turistů.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

RÝŽOVÉ TERASY

Rýžové terasy nedaleko oblasti Ubud jsou jednou
z nejnavštěvovanějších lokalit na Bali. V místní kultuře
spojuje rýže člověka s bohy. Plodina představuje živoucí
sílu, které jsou určeny rituály, jako by šlo o člověka.

E

NUSA PENIDA

Ostrov Nusa Penida a ostrov Nusa Lembongan se
nachází jihovýchodně od ostrova Bali. Místa jsou častým cílem výletů a jsou velmi oblíbená především mezi
potápěči a milovníky přírody.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE

B

339

INDONÉSIE

A

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

BALI

Chrám Ulun Danu Beratan
Vodopády Tiu Kelep – Lombok
Rýžové terasy – Ubud
Senggigi Beach – Lombok
Ostrov Nusa Penida

C

Denpasar

INDONÉSIE

INDICKÝ
OCEÁN

340

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Le

B

D

Senggigi

C

embongan Island

LOMBOK

E

INDONÉSIE

20 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Bali – ostrov úsměvů

Cena od 49 990 Kč / 14 dní / 11 nocí
INDONÉSIE
DETAILNÍ PROGRAM

příroda a poznání

kde se látky stále tkají starou tradiční balijskou technikou

• Tanah Lot – hinduistický chrám

itak. Oběd v lokální restauraci. Návrat do hotelu.

na skalním útesu

6. DEN Snídaně v hotelu. Odjezd na jih ostrova malebnou

• Chrám Besakih na úpatí

krajinou s překrásnými výhledy. Zastávka v jeskyni Goa

vulkánu Gunung Agung

Lawah, kde se stěny doslova „hýbou“ netopýry. Návštěva

• Terasovitá rýžová políčka ve vnitrozemí ostrova

Kerta Gosa, soudního dvora ze 17. století s nádhernými

• Tirtagangga – královské lázně obklopené

stropními malbami v Klungkungu. Zastávka v Goa Gajah,

rýžovými políčky a tropickou džunglí

A AKTUÁLNÍ CENY

Batur

Sloní jeskyni. Oběd a odjezd do hotelu na pobřeží, pobyt u moře.
7.–12. DEN Pobyt u moře.

1. DEN Odlet z Prahy do Denpasaru.

13. DEN Odlet do Prahy.

2. DEN Po příletu transfer do hotelu v Ubudu.

14. DEN Přílet do Prahy.

Besakih
Tenganan

Ubud
Batubulan
Denpasar

Celuk

Candidasa

Sanur

3. DEN Snídaně v hotelu. Batubulan s návštěvou
představení tradičních tanců barong a kriss. Dále cesta

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

do Celuku s návštěvou dílen zpracovávajících stříbro

Denpasar – Praha, letištní taxy a další poplatky,

a Kemenuhu – řezbářské dílny. Po obědě pokračování do Mengwi

4 noci v hotelech ccc dle programu okruhu, 7 nocí v hotelu

– chrám Pura Taman Ayun obklopený

Mercure Sanur Beach cccc, 4× snídani a 4× oběd po dobu

vodním příkopem. Přejezd do Alas Kedatonu s množstvím

okruhu, 7× snídani během následného pobytu, transfery, prohlídky

opic. Skvělým zakončením dne bude návštěva chrámu

a vstupy dle programu, služby místního česky mluvícího průvodce.

Tanah Lot vystavěného na skalnatém výběžku, který

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění,

je místem strážných andělů moře. Návrat do hotelu.

spropitné pro místní řidiče a průvodce.

4. DEN Snídaně v hotelu. Prohlídka Holy Spring

MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 2

v Sebatu, vodního chrámu zasvěceného bohyni rýže. Přejezd

Změna programu vyhrazena!

do Gunung Kawi se svatyněmi vytesanými do skal,
které připomínají krále žijící před tisíci lety. Pokračování

TERMÍNY ODLETŮ A CENY

do Kintamani s výhledem na vulkán a jezero Batur, oběd.

celoročně (na vyžádání)

od 49 990 Kč

INDONÉSIE

Následuje cesta do Besakihu na úpatí hory Agung, kde se
nachází největší hinduistický chrám ostrova nazývaný Chrám
Matka. Ubytování na pobřeží v letovisku Candidasa.
5. DEN Snídaně v hotelu. Prohlídka vodního paláce
Tirtagangga, víkendové rezidence jednoho
z posledních králů. Odjezd do horské vesnice s procházkou
mezi terasovitými rýžovými políčky. Přesun na pobřeží
do Tengananu, jedné z nejméně dotčených vesnic,

342

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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POBYTOVÉ OBLASTI
BALI

fg
d

e ažo

s
a

~
p
7 ažw
~

6
5
4
3
21

1
Doba transferu z letiště cca 20–90 minut

1 Hotel Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc
2 Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa ccccc
3 Hotel Sadara Boutique Beach Resort cccc
4 Hotel Bali Tropic Resort cccd
5 Hotel Tijili Benoa ccc
6 Hotel Sagara Boutique Candidasa ccccd
7 Hotel Puri Bambu ccc
8 Hotel Anvaya Beach Resort ccccc
9 Hotel Jimbaran Bay Beach cccc
q Hotel Candi Beach Resort & Spa ccc
w Hotel Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc
e Hotel Risata Bali Resort & Spa ccc
r Hotel Legian Beach cccc
t Hotel Puri Saron cccd
y Hotel Away Bali Legian Camakila cccc
u Hotel Jayakarta ccc
i Hotel Alam Kulkul Boutique Resort cccc
o Hotel Bali Dream Villa Resort cccd
p Hotel Artotel cccc
a Hotel Diwangkara ccc
s Hotel Mercure Resort Sanur cccc
d Hotel Parigata Resort ccc
f Hotel Amertha Bali Villas cccd
g Hotel Taman Sari ccc

str. 348
str. 352
str. 357
str. 366
str. 360
str. 355
str. 368
str. 350
str. 354
str. 358
str. 353
str. 370
str. 356
str. 365
str. 363
str. 371
str. 362
str. 367
str. 361
str. 373
str. 359
str. 372
str. 364
str. 369

2

LOMBOK

Doba transferu z letiště cca 70–90 minut

1 Hotel Holiday Resort Lombok cccc
2 Hotel Qunci Villas cccc
3 Hotel Puri Mas Resort & Spa cccc

str. 376
str. 378
str. 379

INDONÉSIE

3
2
1

344

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

345

INDONÉSIE

BALI

346

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

347

Hotel Melia Bali Villas & Spa Resort ccccc

4,5
TripAdvisor 7 347 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – NUSA DUA
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, volejbal,

• Resort vhodný pro náročnou klientelu

aquaaerobik, stolní tenis. Za poplatek: 2 tenisové

• Doporučujeme pro rodiny s dětmi

kurty, squash, badminton, sauna, vodní sporty na pláži

• Široká sportovní nabídka

(windsurﬁng, šlapadla, kajaky, šnorchlování).

• Klidné prostředí

ZÁBAVA Bohatý animační program v hotelu.

• Hotel přímo u pláže

PRO DĚTI Dětské hřiště, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.meliabali.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Spa centrum Yhi v hotelu
• Za poplatek: různé druhy masáží (relaxační,

POLOHA Luxusní hotelový resort s tropickou
zahradou v klidném prostředí letoviska Nusa
Dua. Nákupní galerie cca 10 minut jízdy.

all inclusive

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 3 bary,

• Uvítací koktejl při příjezdu

konferenční místnost, obchody se suvenýry, směnárna, půjčovna

• Snídaně, oběd a večeře v restauracích

aut, bazén, terasa na slunění s lehátky a slunečníky.
PLÁŽ Přímo u pláže s bílým pískem.
Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

INDONÉSIE

antistresová), salon krásy, parní sauna

El Patio nebo Satería
• Alkoholické nápoje místní výroby
(pivo, víno, gin, vodka, whisky,
rum) a nealkoholické nápoje

vlasů), klimatizace, minibar za poplatek, telefon, LCD TV/

• Denně odpolední snack u bazénu

sat., set pro přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo

• Nemotorizované vodní sporty –

terasa. DRPRE: viz DR, prostornější, ložnice v patře.
Na vyžádání ubytování ve vile a junior suite.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRPRE) hhh

kanoistika, šnorchlování, windsurﬁng
• Vodní pólo, plážový volejbal, aquaerobik,
půjčovna kol, stolní tenis, ﬁtness
• Minibar (doplňován 1× denně)

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo menu. Možnost dokoupení oběda či programu all inclusive.

348

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Anvaya Beach Resort ccccc

4,5
TripAdvisor 1 032 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – NUSA DUA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Pro náročné klienty

Za poplatek: plážový volejbal, lekce aerobiku, lekce

• Resort přímo u pláže

jógy, pronájem kol, lekce tradičního balijského tance.

• Nákupní možnosti v blízkosti hotelu

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub

• Wellness centrum Sakanti

za poplatek, hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoje
pro handicapované na vyžádání.

Transfer z letiště: cca 15 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.theanvayabali.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
POLOHA Resort se nachází přímo na pláži

• Sakanti Spa

v letovisku Kuta v jižní části ostrova Bali. V pěší

• Za poplatek: masáže, relaxační

vzdálenosti jsou nákupní možnosti a restaurace.

a zkrášlující procedury

VYBAVENÍ Recepce, restaurace Kunyit (indonéské
a balijské speciality), restaurace a vinárna Sands
(mezinárodní bufet a tapas), lobby, lounge a bar
u bazénu, 8 bazénů, wellness & spa, směnárna.
PLÁŽ Písečná pláž je součástí resortu.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
individuální klimatizace, LCD, TV/sat., telefon, minibar, set

INDONÉSIE

na přípravu kávy a čaje, žehlička a žehlicí prkno, trezor.
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DRLPA: viz DRX, pokoj v přízemí s přímým vstupem do bazénu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRLPA) hhh

| hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Nusa Dua Beach Hotel & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 6 747 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – NUSA DUA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Za poplatek: šnorchlování, potápění, kánoe,

• Resort vhodný pro rodiny s dětmi

surﬁng, půjčovna horských kol, jóga.

• Klidná dovolená

ZÁBAVA Hotel pořádá balijské večery, taneční představení.

• Krásná pláž u hotelu

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětský

• Vhodné pro náročné

klub (3–12 let), hlídání dětí za poplatek.

• Bohatá nabídka služeb

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, u bazénu, na pláži

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu

a ve všech restauracích. Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.
WEB www.nusaduahotel.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Zdarma: sauna, jacuzzi, pára
• Za poplatek: široká paleta masáží

POLOHA Luxusní resort s rozsáhlou tropickou

a terapií, zábaly a pleťové kúry

zahradou na klidném místě u 150 metrů dlouhé
písečné pláže, nákupní galerie cca 15 minut jízdy.
VYBAVENÍ Recepce, několik restaurací (asijská, italská
pizzerie, mezinárodní), 4 bary, kavárna, 3 bazény (z toho 1 dětský),
business centrum, obchod se suvenýry, bankomat, salon krásy,
malá knihovna, sportovní centrum – tenisové a squashové kurty.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u dlouhé písečné pláže.
Doporučujeme boty do vody. Lehátka a slunečníky zdarma.

INDONÉSIE

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
minibar, telefon, kávovar, trezor, TV, klimatizace, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis,
stolní tenis, aquaaerobik, squash, ﬁtness.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Keraton Jimbaran Resort & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 1 139 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – JIMBARAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén.

• Resort v balijském stylu u krásné písečné pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Klidné prostředí

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Možnost programu all inclusive

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

a služeb Royal Package
Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

WEB www.keratonjimbaranresort.com

wellness & spa
• Za poplatek: masáže a procedury, salon krásy

all inclusive
• Snídaně formou bufetu, oběd a večeře
formou bufetu nebo menu
• Alkoholické a nealkoholické

Jimbaran. V okolí hotelu restaurace a obchody.
VYBAVENÍ Recepce, lobby bar, bazén, bar u bazénu,
obchod se suvenýry, 3 restaurace, konferenční místnost.
PLÁŽ Přímo u krásné písečné pláže. Lehátka,
slunečníky a plážové osušky zdarma.

nápoje místní výroby
• Odpolední čaj (úterý a čtvrtek
15.00–17.00 hod.)
• Koktejl při západu slunce
(středa 18.00–19.00 hod.)
• Sporty na pláži – volejbal, stolní tenis, šachy

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

raja package

trezor, telefon, TV, kávovar, individuální klimatizace,

• 1× denně doplňovaný minibar

balkon nebo terasa. DRX: viz DRS, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhh

(pivo a nealkoholické nápoje)
• Čistírna bez poplatku (kromě

INDONÉSIE

POLOHA Elegantní resort v balijském stylu s tropickou
zahradou v klidném prostředí místní rybářské vesnice

expresního a chemického čištění)

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, oběd
a večeře formou bufetu nebo menu. Možnost
dokoupení programu all inclusive a Raja Package.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.
Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Hotel pořádá občasné tematické večery.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Jimbaran Bay Beach cccc

4,0
TripAdvisor 1 139 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – JIMBARAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Novinka v nabídce CK FISCHER

INTERNET Zdarma: v celém prostoru hotelu.

• Hotel v tradičním balijském stylu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

uprostřed tropické zahrady
• Na pobřeží vesnice Jimbaran kousek
od místního rybího trhu
• Široká nabídka kulturního vyžití v blízkém okolí

WEB www.keratonjimbaranresort.com

wellness & spa
• Za poplatek: masáže a lázně,
wellness procedury

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 250 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v přímořské vesnici Jimbaran.
V resortu kavárna a indonéská plážová restaurace.
VYBAVENÍ Součástí hotelu je bazén, dětský
bazén, wellness & spa, relaxační místnost, společenské
prostory a business centrum, restaurace a bar.
PLÁŽ Písečná pláž se nachází jen 2 minuty
chůze od hotelu (cca 250 m).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč

INDONÉSIE

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu
nebo menu, možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: bazén, stolní tenis,
biliár, plážový volejbal. Za poplatek: jízda na kánoích.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Sagara Boutique Candidasa cccc

4,5
TripAdvisor 61 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – CANDIDASA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Novinka v nabídce CK FISCHER

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu.

• Lokalita vhodná pro šnorchlování a potápění

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Klidný butikový resort

WEB www.sagarabali.com

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Butikový resort leží na východním pobřeží
ostrova Bali. V blízkosti hotelu se nachází vodní palác
Taman Ujung Water Palace a rybářská vesnička Amed.
Mezinárodní letiště je vzdáleno asi 65 km od hotelu.
VYBAVENÍ 20 pokojů, recepce, lobby,
restaurace, bazén, služby prádelny.
PLÁŽ Hotel se nachází u skalnatého pobřeží.
Písečná pláž leží asi 300 m od hotelu.
POPIS POKOJŮ DRCLA: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), TV/sat., klimatizace, telefon, trezor,
set na přípravu kávy a čaje, minibar, balkon.
Dvoulůžkový pokoj (DRCLA) hhh

INDONÉSIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šnorchlování.
Za poplatek: potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Lokalita je velmi vhodná
pro šnorchlování a potápění.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Legian Beach cccc

4,5
TripAdvisor 3 388 hodnotících

INDONÉSIE > BALI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu i na pokojích.

• Tradiční balijská architektura

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Luxusní hotelový komplex přímo na pláži

WEB www.legianbeachbali.com

• Surfařský ráj
Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Za poplatek: balijské léčebné praktiky,
Usadha Spa, tai-chi-fu, jóga

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází u hlavního města Denpasaru,
pouze 15 minut od letiště, přímo na písečné pláži.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 228 pokojů různého
typu (hlavní budova, vily), 5 restaurací (indonéská, japonská,
pizza, evropská), 3 bary, 3 bazény (1 dětský), tropická
zahrada, parkoviště, autopůjčovna, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
trezor, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, minibar, kávovar,
balkon nebo terasa. DRFVS: viz DRS, výhled k moři.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

INDONÉSIE

Superior pokoj (DRS, DRFVS) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně, polopenze.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: ﬁtness,
tenisový kurt.
ZÁBAVA Kurzy tradičních balijských tanců, balijské kurzy
vaření, malování vajec, řezba dřeva, balijské večery, aerobik.
PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Sadara Boutique Beach Resort cccc

4,0
TripAdvisor 816 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – TANJUNG BENOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

• Klidný plážový resort

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Soukromé balkony s výhledem do zahrady

WEB www.sadararesort.com

• Kousek od Želvího ostrova

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 30 minut

• Zdarma: sluneční terasa, bazén
• Za poplatek: masáže, lázně

Pláž: písečná u hotelu

a wellness procedury

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v Nusa Dua na poloostrově
Danjung Benoa přímo u pláže se soukromým vstupem.
VYBAVENÍ 80 pokojů, recepce 24 hodin denně,
restaurace, bar, bazén, soukromá písečná pláž, obchod
se suvenýry, společenské prostory, parkoviště.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, set na přípravu kávy a čaje.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRST) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

INDONÉSIE

formou bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jóga.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI Venkovní bazén s barem
přímo ve vodě.
ZÁBAVA Živá hudba a představení, večerní
zábavný program, kurz vaření za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Candi Beach & Spa cccc

4,5
TripAdvisor 1 093 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – CANDIDASA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Přímo na písečné pláži

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Resort s tropickou zahradou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• V klidné části ostrova

WEB www.candibeachbali.com

• Ocenění Gold Medal a Gold
Award v roce 2014 od THK

wellness & spa
• Za poplatek: hodiny jógy, manikúra,

Transfer z letiště: cca 90 minut

pedikúra, jacuzzi, masáže, spa, salon krásy

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v tropické zahradě v klidnější
oblasti Candidasa. Transfer z letiště cca 90 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, 2 bazény (z toho 1 dětský), tropická zahrada,
parkoviště, prádelna, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRGVX: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV, telefon, trezor, minibar,
lednička, set na přípravu kávy a čaje, výhled do zahrady.

INDONÉSIE

BGGVX: viz DRGVX, pokoje umístěné v bungalovech.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj de luxe garden (DRGVX, BGGVX) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně, polopenze.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní
sporty na pláži, šnorchlování, potápění, rybaření, půjčovna kol.
ZÁBAVA Bohatý výběr výletů po okolí.
PRO DĚTI Dětský bazén.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Mercure Resort Sanur cccc

4,0
TripAdvisor 2 749 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – SANUR
DO 16 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře

• Kyvadlová doprava do nákupního

formou menu. Možnost dokoupení oběda.

centra zdarma
• Vhodné i pro novomanžele
• Spa centrum s vnitřními i venkovními salonky

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové
kurty, obří šachy. Za poplatek: půjčovna kol, potápění
a vodní sporty na pláži, golfové hřiště v blízkosti hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI Hotelová zahrada s pozoruhodnými

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

druhy rostlin se rozkládá na 5 hektarech.
PRO DĚTI Miniklub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi
v prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.mercureresortsanur.com

POLOHA Hotel v balijském stylu se nachází
v oblíbeném letovisku Sanur na skvělém místě přímo

wellness & spa

u dlouhé písečné pláže a v dosahu nákupních i zábavních

• Spa centrum se skládá ze dvou venkovních

možností, včetně široké nabídky sportovních aktivit.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 189 pokojů

a sedmi vnitřních léčebných salonků
• Za poplatek: různé druhy masáží,

umístěných do 41 tradičních balijských dvoupodlažních

reﬂexologie, aromaterapie a salon

bungalovů, restaurace, bar na pláži, bar u bazénu, snack

krásy (kadeřnictví, manikúra, pedikúra),

bar, prádelna, obchod, směnárna, trezor na recepci,

možnost partnerských masáží

konferenční místnosti, 2 bazény, lehátka.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.

INDONÉSIE

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,
župan, pantoﬂe), klimatizace, LCD TV/sat., telefon, set pro přípravu
kávy a čaje, minibar (denně doplňován vodou), trezor, balkon nebo
terasa. Na vyžádání rodinné pokoje. DRX: viz DRS, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hh
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel Tijili Benoa cccc

TripAdvisor 250 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – NUSA DUA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

• Umělecký a eklektický butikový hotel

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

• V pěší vzdálenosti od nákupních

WEB www.tijilihotels.com/benoa/home

a zábavních center
• Vhodné jak pro páry, tak i pro rodiny s dětmi

wellness & spa
• Zdarma: ﬁtness, bazén

Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: písečná u hotelu

• Za poplatek: masáže, lázně
a wellness procedury

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Tento barevně a moderně zařízený hotel
leží hned u pláže v letovisku Nusa Dua nedaleko
mezinárodního kongresového centra v Bali.
VYBAVENÍ Součástí hotelu jsou 4 bazény,
střešní bar, wellness & spa, dětský klub.
PLÁŽ U pláže.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC, klimatizace,
TV/sat., telefon, minibar, balkon nebo terasa. Pokoj je vybaven buď
dvěma postelemi (single bed), nebo jednou velkou (king size bed).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

INDONÉSIE

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu či menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: bazén,
dětský bazén, ﬁtness. Za poplatek: vodní
sporty, jízda na kánoích, rybaření.
ZÁBAVA Večerní zábavný program za poplatek.
PRO DĚTI Dětská herna.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

360

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Artotel cccc

TripAdvisor 1 813 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – SANUR
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Novinka v nabídce CK FISCHER

WEB www.artotelindonesia.com/sanur-bali

• Designový hotel spojující umění a luxus
• Jedna z nejžádanějších lokalit ostrova

wellness & spa

• Široká nabídka kulturního vyžití v blízkém okolí

• Za poplatek: masáže a lázně,
wellness procedury

Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: písečná cca 250 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v oblíbené přímořské
oblasti Sanur. Nedaleko hotelu leží známá pláž
Matahari Terbit a želví ostrov Serangan.
VYBAVENÍ Součástí hotelu je inﬁnity bazén, wellness & spa,
společenské prostory, business centrum, restaurace a bar, bazén.
PLÁŽ Městská písečná pláž se nachází jen
2 minuty chůze od hotelu (cca 250 m).
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. Pokoj

INDONÉSIE

je vybaven manželskou postelí (king size bed).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio (ST) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
ZÁBAVA Večerní zábavný program.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: v celém areálu hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

361

Hotel Alam Kulkul Boutique Resort cccc

4,0
TripAdvisor 1 116 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – KUTA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA

• Pokoje v tradičním balijském stylu

Za poplatek: vodní sporty na pláži.

• Služby na vysoké úrovni

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

• Hotel s ideální polohou nedaleko

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

pláže, letiště i turistických atraktivit

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX..

Transfer z letiště: cca 25 minut

WEB www.alamkulkul.com

Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Tradiční indonéské spa centrum JAMU

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Za poplatek: široká nabídka masáží
a dalších relaxačních i léčebných procedur

POLOHA Luxusní butikový resort, obklopený tropickou
zahradou, se rozprostírá u dlouhé písečné pláže Legian
v žádané lokalitě Kuta s bohatým nočním životem,
nákupními možnostmi a dalšími turistickými atraktivitami.
Vodní park je vzdálen cca 20 minut cesty autem.
VYBAVENÍ Recepce, 2 restaurace (1 à la carte),
2 bary, snack bar, konferenční místnost, obchod se
suvenýry, prádelna, 2 bazény, lehátka a slunečníky.
PLÁŽ Písečná pláž Legian přímo u hotelu, přístupná přes
místní komunikaci. Pláž Kuta v docházkové vzdálenosti.

INDONÉSIE

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace, LCD TV/
sat., telefon, minibar, set pro přípravu kávy a čaje, trezor, balkon.
DRS: viz DR, prostornější, v přízemí, místo balkonu terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhi
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou menu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Away Bali Legian Camakila cccc

4,0
TripAdvisor 1 371 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – LEGIAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový hotel.

• Moderní, luxusní resort vhodný

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

i pro náročné klienty

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

• Nedaleko bujarého nočního života

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

• Uprostřed moderního parku

WEB www.camakilabali.com

s vodními plochami

wellness & spa

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

• Zdarma: sluneční terasa, bazén, ﬁtness, sauna
• Za poplatek: masáže, lázně
a wellness procedury

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort je situován jen pár kroků od zlatavé
písečné pláže Legian Beach mezi letovisky Kuta a Seminyak.
VYBAVENÍ 117 pokojů, recepce 24 hodin denně, 2 restaurace
(mezinárodní, indonéská/asijská), bar, bazén,zahrada,
obchody v hotelu, společenské prostory, parkoviště.
PLÁŽ Písečná pláž cca 200 metrů od hotelu.
POPIS POKOJŮ DRPRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, minibar
za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon.
Dvoulůžkový pokoj (DRPRX) hhh

INDONÉSIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, badminton,
tenis, jóga. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Večerní zábavný program, tematické večeře.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

363

Hotel Amertha Bali Villas cccd

4,5
TripAdvisor 503 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – PEMUTERAN
DO 12 LET

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Jedná se o ekologický resort, který

• Novinka v nabídce CK FISCHER

zachovává rovnováhu mezi přírodou a místní kulturou.

• Soukromá písečná pláž přímo u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Vily umístěné v zahradě

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu.

• Vhodná oblast pro šnorchlování a potápění

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

REZERVUJTE IHNED:

WEB www.amerthabalivillas.com
Transfer z letiště: cca 200 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa
• Joglo Asian Spa
• Za poplatek: masáže, lázně

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Resort leží na severozápadě ostrova Bali
přímo u písečné pláže. V blízkosti hotelu se nachází balijský
chrám Pulaki Agung Temple. Nedaleko je možné navštívit
ostrov Menjangan Island vhodný k potápění a šnorchlování.
Mezinárodní letiště je vzdáleno asi 130 km od hotelu.
VYBAVENÍ 14 vil a 34 pokojů, restaurace u pláže, bar
u bazénu, bazén, společenské prostory, služby prádelny.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ SUGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, trezor, minibar, terasa.

INDONÉSIE

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

364

Suite (SUGV) hhh

| hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šnorchlování,
pěší turistika. Za poplatek: potápění,
rybaření, vodní sporty, kánoe.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

3,5

Hotel Puri Saron cccc

TripAdvisor 820 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – SEMINYAK
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• U známé pláže Seminyak Beach

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

obklopený krásnou zahradou
• Kousek od oblastí Legian a Seminyak plných
obchodů, uměleckých dílen a restaurací
• Široká nabídka kulturního vyžití v blízkém okolí

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.purisaronseminyak.com

wellness & spa
• Zdarma: masáže, lázně a wellness procedury

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná cca 370 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází na známé Seminyak Beach,
kousek od oblastí Legian a Seminyak plných obchodů,
uměleckých dílen a restaurací. Bujný noční život.
VYBAVENÍ Součástí hotelu je bazén, dětský
bazén, wellness & spa, restaurace, business centrum,
dětské hřiště, herna, společenské prostory.
PLÁŽ Písečná cca 370 m od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, set na přípravu

INDONÉSIE

kávy a čaje, žehlička a žehlicí prkno (na požádání).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: bazén, dětský
bazén, dětské hřiště. Za poplatek: pronájem kol.
ZVLÁŠTNOSTI Venkovní bazén s barem přímo ve vodě.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

365

4,0

Hotel Bali Tropic Resort cccd

TripAdvisor 1 279 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – TANJUNG BENOA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, minigolf,

• Cenově výhodný hotel střední kategorie

šipky, stolní tenis, nemotorizované vodní sporty –

• Bohatý program all inclusive

windsurﬁng, kánoe, katamarán, šnorchlování.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Za poplatek: motorizované vodní sporty.

• Hotel s výhodnou polohou u pláže

ZÁBAVA Hotel pořádá zábavné večerní

a v dosahu nákupních možností

programy a balijská kulturní představení.
PRO DĚTI Dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX..

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.balitropic-resort.com

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Za poplatek: masáže (relaxační,

POLOHA Hotel s tropickou zahradou v klidném
prostředí Tanjung Benoa. Nedaleko se nachází rybářská
vesnice, tržiště, obchodní oblast Galeria Nusa Dua.

all inclusive

VYBAVENÍ Recepce, 4 restaurace (hlavní restaurace

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Cempaka otevřena 24 hodin denně), 4 bary, bazén,

v hlavní restauraci

konferenční místnost, obchod se suvenýry.

• Odpolední káva, čaj a lehké občerstvení

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže. Doporučujeme

• Nealkoholické a alkoholické nápoje místní

boty do vody. Lehátka a slunečníky zdarma.

výroby – cola, fanta, sprite, minerální voda,

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč

pivo, stolní víno, whisky, gin, vodka, rum –

vlasů), klimatizace, telefon, kávovar, LCD TV/sat., trezor,

INDONÉSIE

omlazující, antistresové)

minibar za poplatek, balkon nebo terasa, situované
v nízkopodlažní budově. BGX: viz DRX, prostornější,
situované v samostatných vilách v zahradě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

vše rozlévané ve sklenicích (24 hodin denně)
• Nápoje konzumované během výletů
a v minibaru jsou za poplatek, džusy, víno
a značkový alkohol nejsou součástí all inclusive
• Fitness, minigolf, šipky, stolní tenis,

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh

nemotorizované vodní sporty – windsurﬁng,

Bungalov (BGX) hhh

kánoe, katamarán, šnorchlovánía

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

366

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

Hotel Bali Dream Villa Resort cccd

4,0
TripAdvisor 249 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – CANGGU
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA V okolí hotelu velké množství restaurací a barů.

• V tropické zahradě

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Doprava na pláž zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Výhodný poměr ceny a kvality

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

• Welcome drink a košík ovoce

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.

při příjezdu zdarma
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

WEB www.thebalidreamvilla.com

wellness & spa
• Wellness centrum se nachází přímo v hotelu,
lze si vybrat ze široké nabídky masáží

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází 10 minut chůze
od pláže Echo Beach surf break a 20 minut od centra
Seminyak. Kyvadlová doprava na pláž zajištěna. Přístup
na internet je možný po celém hotelu.
VYBAVENÍ 30 pokojů, recepce 24 hodin denně, restaurace,
bar, bazén, společenská místnost, obchod se suvenýry, zahrada.
PLÁŽ Pláž se nachází 10 minut chůze od hotelu.
Kyvadlová doprava na pláž a do Seminyaku zajištěna.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC

INDONÉSIE

(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., minibar
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: jízda na koni,
půjčovna kol.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

367

4,0

Hotel Puri Bambu ccc

TripAdvisor 634 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – JIMBARAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

wellness & spa

• Cenově výhodný resort pro nenáročné klienty

• Za poplatek: tradiční masáže, peelingy,

• V okolí restaurace a obchody

manikúra, pedikúra, kosmetický salon

• 3× denně kyvadlová doprava do centra Kuty
Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Menší resort v balijském stylu v tropické
zahradě se nachází v prostředí rybářské vesničky
Jimbaran nedaleko mezinárodního letiště.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, restaurace,
bar, bazén, bar u bazénu, trezor na recepci, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 400 metrů od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: klimatizace, koupelna s WC,
minibar za poplatek, TV, telefon, balkon nebo terasa.
DRX: viz DR, prostornější, oddělená obývací část.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRX) hhh

INDONÉSIE

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.
WEB www.hotelpuribambu.com/Default.asp

368

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Taman Sari ccc

TripAdvisor 1 133 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – PEMUTERAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Resort přímo u soukromé písečné pláže

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu.

• Oblast vhodná k potápění

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

• Výhledy na hory

WEB www.tamansaribali.com

• Ideální výchozí bod pro trekově
založené cestovatele

wellness & spa
• Za poplatek: masáže, pedikúra,

Transfer z letiště: cca 230 minut
Pláž: písečná u hotelu

manikúra, salon krásy, depilace
voskem, kosmetika, peeling

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází přímo u soukromé písečné
pláže na severozápadní straně ostrova v oblasti Pemuteran.
Mezinárodní letiště v Denpasaru vzdáleno cca 230 minut.
VYBAVENÍ 52 pokojů, recepce 24 hodin denně,
restaurace (à la carte), bar, bazén, turistické informace,
obchůdek v hotelu, parkoviště, čistírna, prádelna.
PLÁŽ Soukromá písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ ST: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), TV/sat., DVD přehrávač, minibar za poplatek,

INDONÉSIE

trezor za poplatek, terasa s výhledem do zahrady.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Studio de luxe (ST) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu
či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: šipky, stolní tenis.
Za poplatek: potápění, šnorchlování, rybaření, pronájem kol.
ZÁBAVA V okolí velké množství barů a restaurací.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

369

Hotel Risata Bali Resort & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 989 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – KUTA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Bar u bazénu přímo ve vodě.

• Novinka v nabídce CK FISCHER

PRO DĚTI Dětské hřiště.

• V blízkosti uměleckého trhu,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

aquaparku a obchodního centra

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích.

• Tradiční balijský styl se zahradou

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Ideální exotická rodinná dovolená

WEB www.risatabali.com

Transfer z letiště: cca 10 minut
Pláž: písečná cca 250 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa
• Zdarma: sluneční terasa, bazén
• Za poplatek: masáže, lázně
a wellness procedury

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v oblasti Kuta v blízkosti
uměleckého trhu, aquaparku a obchodního centra
Discovery Mall Kuta. Nedaleká ulice Kartika Plaza
nabízí tradiční restaurace a bohatý noční život.
VYBAVENÍ Součástí hotelu je bazén,
wellness & spa, restaurace, bar.
PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena asi 3 minuty
chůze od hotelu (cca 250 m).
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (vysoušeč

INDONÉSIE

vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, set
na přípravu kávy a čaje. DRX: viz DRS, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, stolní
tenis, biliár. Za poplatek: pronájem jízdních kol.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

3,5

Hotel Jayakarta ccc

TripAdvisor 1 790 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – LEGIAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

• Resort obklopen bohatou tropickou zahradou

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

• V pěší vzdálenosti od nákupních

WEB www.bali.jayakartahotelsresorts.com

a zábavních center
• Vhodné jak pro páry, tak i pro rodiny s dětmi

wellness & spa
• Zdarma: sauna, ﬁtness, bazén, sluneční terasa

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

• Za poplatek: masáže, lázně
a wellness procedury

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Jen pár kroků od pláže Legian a na dosah zábavních
a nákupních center. V centru velmi oblíbené lokality Legian.
VYBAVENÍ 340 pokojů, recepce 24 hodin denně, 3 restaurace
(americká, mezinárodní, místní), 2 bary, bazén, zahrada,
společenské prostory, obchod se suvenýry, směnárna, parkoviště.
PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 300 metrů od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů na vyžádání), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar,
trezor, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

INDONÉSIE

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu či menu.Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
stolní tenis, biliár, tenisový kurt (vybavení za poplatek).
ZÁBAVA Večerní zábavný program.
PRO DĚTI Dětské hřiště, dětská herna za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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Hotel Parigata Resort ccc

4,0
TripAdvisor 809 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – SANUR
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: půjčovna

• Útulný hotel v tradičním stylu,

kol, vodní sporty na pláži.

obklopený udržovanou zahradou

PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.

• Komfortní a prostorné pokoje

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Hotel v blízkosti písečné pláže

INTERNET Zdarma: WiFi v resortu a na pokojích.

i nákupních možností

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.parigatahotelsbali.com

Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Spa & wellness centrum Lantana poskytuje
tradiční léčebné kúry a procedury
zajišťující celkovou revitalizaci
• Za poplatek: různé druhy masáží a tělových
peelingů, aromaterapie a další procedury,

POLOHA Malý hotel, skládající se ze tří jednotlivých

salon krásy (kadeřnictví, manikúra, pedikúra)

částí, s výhodnou polohou v blízkosti pláže Sanur a zároveň
5 minut chůze od nákupních možností a restaurací přímořské
vesničky Batu Jimbar. Centrum města Denpasar je vzdáleno
15 minut jízdy autem, turistické středisko Kuta 30 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace,
bar, konferenční místnost, směnárna, bazén
s umělým vodopádem, lehátka a slunečníky.
PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 5 minut od hotelu.

INDONÉSIE

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
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klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar (denně doplňován
vodou zdarma), set pro přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou menu. Možnost dokoupení oběda.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

3,5

Hotel Diwangkara ccc

TripAdvisor 231 hodnotících

INDONÉSIE > BALI – SANUR
DO 12 LET

proč právě sem?
• Cenově výhodný resort pro nenáročné klienty

REZERVUJTE IHNED:
WEB www.diwangkarabeachsanur.com

• V pěším dosahu restaurací, barů a obchodů

wellness & spa

• V blízkosti písečné pláže

• V hotelu se nachází spa centrum s nabídkou
tradičních asijských masáží a procedur

Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v tropické zahradě v klidné
oblasti Sanur. Transfer z letiště cca 30 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,
konferenční místnost, restaurace, bar, bazén, salon krásy.
PLÁŽ Hotel se nachází cca 200 metrů od písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC,
klimatizace, TV, telefon, set na přípravu kávy a čaje,
minibar za poplatek, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

INDONÉSIE

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: malé ﬁtness,
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí hotelu.
PRO DĚTI Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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INDONÉSIE

LOMBOK

374

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel Holiday Resort Lombok cccc

TripAdvisor 1 249 hodnotících

INDONÉSIE > LOMBOK – SENGGIGI BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,

• Výborné podmínky pro

biliár. Za poplatek: tenisový kurt, ﬁtness, vodní

potápění a šnorchlování

sporty na pláži (místní provozovatel), půjčovna kol.
ZÁBAVA Večerní zábavný program, knihovna, hodiny jógy.

• Klidný ostrov Indonésie
• Dovolená v exotické přírodě
s velkou možností výletů

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský bazén, herna pro děti,
televizní programy pro děti, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště: cca 70 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.holidayresort-lombok.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Zdarma: opalovací lehátka, relaxační
místnost, bazén s výhledem

POLOHA Resort se nachází v tropickém prostředí přímo
u pláže Senggigi, navíc necelých 5 minut jízdy od centra.

• Za poplatek: masáže celého těla, lázeňské
balíčky, Mandalika Spa (09.00–22.00 hod.)

VYBAVENÍ 189 pokojů, recepce 24 hodin denně,
4 restaurace (indonéská, mezinárodní, italská, mořské
plody), bar, 2 bazény (z toho 1 dětský), zahrada,
parkoviště, společenské prostory, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ CHGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., set na přípravu čaje, lednička,

INDONÉSIE

telefon. BB: viz CHGV, na pláži, prostornější,
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župan, gauč v obývacím pokoji.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Bungalov (CHGV, BB) hhh

| hhi | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou bufetu či menu. Možnost dokoupení oběda.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

INDONÉSIE
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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4,0

Hotel Qunci Villas cccc

TripAdvisor 2 079 hodnotících

INDONÉSIE > LOMBOK – SENGGIGI BEACH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.

• Krásná písečná pláž

WEB www.quncivillas.com

• Klidná dovolená pro páry i rodiny s dětmi
• Menší resort s osobním přístupem

wellness & spa

• Bazén s výhledem na oceán

• Lázně Qamboja Spa
• Za poplatek: masáže a další procedury, jóga,

Transfer z letiště: cca 90 minut

salon krásy (manikúra, pedikúra, kadeřnictví)

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Butikový resort se nachází na pláži Mangsit.
Centrum Senggigi s obchody a restauracemi cca 5 minut jízdy.
VYBAVENÍ Recepce, 3 restaurace (mořské plody,
mezinárodní, u pláže), bar, business centrum, směnárna,
půjčovna aut, 3 bazény, lehátka a slunečníky.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem
do moře přímo u hotelu. Doporučujeme boty
do vody. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC, telefon,
kávovar, TV, balkon s posezením a výhledem do zahrady.

INDONÉSIE

DROCV: viz DRGV, výhled na oceán.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DROCV, DRGV) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu
nebo menu. Možnost dokoupení oběda.
ZÁBAVA Tematické večery s tancem a hudbou.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

4,5

Hotel Puri Mas Resort & Spa cccc

TripAdvisor 119 hodnotících

INDONÉSIE > LOMBOK – SENGGIGI BEACH
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA V dostupné vzdálenosti od hotelu

• Krásná písečná pláž

jsou bary a restaurace.

• Klidná dovolená

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Menší resort s osobním přístupem

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách.

• Pouze pro osoby nad 12 let

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA, AMEX.
WEB www.purimas-lombok.com

Transfer z letiště: cca 90 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé osoby

wellness & spa
• Lázně Puri Mas Luxury Garden Spa,
vzdálené cca 2 kilometry od resortu
• Za poplatek: široký výběr masáží a procedur

POLOHA Resort s tropickou zahradou leží
nedaleko rybářské vesnice Mangsit Bay. Centrum
Senggigi s obchody a restauracemi 5 minut jízdy.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, bazén, terasa
na slunění, směnárna, obchod se suvenýry, půjčovna aut.
PLÁŽ Hotel se nachází přímo u písečné pláže
s pozvolným vstupem do moře. Doporučujeme
boty do vody. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/
WC (vysoušeč vlasů), telefon, kávovar, minibar

INDONÉSIE

za poplatek, trezor, TV, klimatizace, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRGV) hhh
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: vodní sporty
na pláži, lekce tance.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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vysvětlivky
ORIENTAČNÍ POPIS ZÁKLADNÍCH DRUHŮ UBYTOVÁNÍ
Popis se liší dle speciﬁk jednotlivých destinací a ubytovacích zařízení, viz popis každého ubytovacího zařízení v obrazové části katalogu.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo jedním

s vlastním sociálním zařízením, počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat,

velkým lůžkem pro 2 osoby (manželská postel), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.

většinou se jedná o 2 pevná lůžka, ostatní místa jsou tvořena přistýlkou nebo rozkládacím gaučem.

PROMO POKOJE Nabídka je kapacitně omezena. Tyto

STUDIO Jedná se o samostatnou místnost nejméně s 2 lůžky a s kuchyňským koutem

pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.

vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou.

RODINNÝ POKOJ Jedná se o větší dvoulůžkový pokoj,
ve kterém je možné ubytovat nejméně 2 dospělé osoby a 2 děti.

SUITE Hotelový typ apartmá bez kuchyňského koutu s možností využití veškerého hotelového servisu.
BUNGALOV Ubytovací jednotka, která tvoří samostatný stavební

APARTMÁ (AP/AP1) Jedná se o 2 samostatné místnosti (1 ložnici + 1 obývací

celek v obdobném uspořádání a vybavení, jako je apartmá (AP).

místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým
vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je

PROMO POKOJE Vybírat včas se vyplatí! Pro nejrychlejší z vás

v apartmá možno ubytovat, většinou se jedná o 2 pevná lůžka a přistýlku nebo rozkládací gauč.

jsme připravili cenově výhodnější nabídku zájezdů. Počet pokojů pro tuto

VÝHLED NA MOŘE Může být omezen terénem nebo vegetací.
APARTMÁ (AP2) Jedná se o 3 samostatné místnosti (2 ložnice + 1 obývací místnost

U NÁS EXKLUZIVNĚ Exkluzivní nabídka Cestovní kanceláře FISCHER na českém trhu.

nabídku je omezen. Mohou být umístěny v méně výhodné poloze.

s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou)

Zkratky označení nabízených typů pokojů
AP
AP1
AP2
APLF
APP
APS
APSS
APSV
APSVS
BB
BBPP
BBS
BBST
BBSTX
BC
BG
BGBF
BGGV
BGGVS
BGGVS
BGGVX
BGP
BGS
BGSV
BGSVPP
BGSVS
BGSVSP
BGSVX
BGU
BGWR
BGWRS
BGX
BSSPV
BV
BVJ
BVP
BVSNR
BVSUN
DR
DRA
DRAOK

apartmá
apartmá s 1 ložnicí
apartmá se 2 ložnicemi
apartmá v přízemí
apartmá promo
apartmá superior
apartmá směrem k moři
apartmá s výhledem na moře
apartmá superior s výhledem na moře
plážový bungalov standard
plážový bungalov s privátním bazénem
plážový bungalov superior
plážový bungalov
plážový bungalov de luxe
chata na pláži
bungalov
bungalov u pláže
bungalov s výhledem do zahrady
bungalov superior s výhledem do zahrady
bungalov superior výhled do zahrady
bungalov deluxe s výhledem do zahrady
bungalov promo
bungalov superior
bungalov s výhledem na moře
bungalov s výhledem na moře a privátním bazénem
bungalov superior s výhledem na moře
bungalov s výhledem na moře a sdíleným bazénem
bungalov de luxe s výhledem na moře
bungalov premium
vodní bungalov
vodní bungalov superior
bungalov de luxe
vila na pláži sunrise s privátním bazénem
vila na pláži
vila na pláži s jacuzzi
vila na pláži s bazénem
vila na pláži sunrise
vila na pláži sunset
dvoulůžkový pokoj
dvoulůžvkový pokoj anthurium
dvoulůžkový Alcoba s výhledem na oceán a s manželskou postelí
Alcoba s přímým vstupem do bazénu a s manželskou
DRASK dvoulůžkový
postelí
dvoulůžkový pokoj v bungalovu
DRB
DRBCB dvoulůžkový pokoj bay club u pláže
dvoulůžkový pokoj u pláže
DRBF
DRBFX dvoulůžkový pokoj de luxe u pláže
dvoulůžkový pokoj s výhledem na Burj Khalifu
DRBJ
dvoulůžkový pokoj s výhledem do zálivu
DRBV
dvoulůžkový pokoj se spojovacími dveřmi
DRC
DRCAB dvoulůžkový pokoj cabana
DRCLA dvoulůžkový pokoj classic
DRCLB dvoulůžkový pokoj classic s balkonem
DRCLR doulůžkový pokoj de luxe Club lounge
dvoulůžkový pokoj coral
DRCO
DRCOV dvoulůžkový pokoj covet
dvoulůžkový pokoj s výhledem na zátoku (creek)
DRCR
DRCRC dvoulůžkový pokoj club room s výhledem na město
DRCRS dvoulůžkový pokoj club room s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj s výhledem na město
DRCVI
DRCVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na město
DRCVX dvolůžkový pokoj de luxe výhled město
DRDBA dvoulůžkový pokoj de luxe s přístupem na pláž
DRDLB dvoulůžkový pokoj de luxe s balkonem
DRDLF dvoulůžkový pokoj de luxe výhled moře 1. patro
DRDLG dvoulůžkový pokoj s terasou v přízemí
DRDLT dvoulůžkový pokoj de luxe s terasou
DRDLX dvoulůžkový pokoj de luxe Pearl view
DRDOC dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na moře
DRDTV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zeleně
DRDTW dvoulůžkový pokoj de luxe twin
dvoulůžkový pokoj executive
DRE
dvoulůžkový pokoj economy
DREC
dvoulůžkový pokoj executive de luxe
DREX
dvoulůžkový pokoj komfort
DRF
dvoulůžkový pokoj fairmont
DRFV
dvoulůžkový pokoj duplex
DRG
DRGFK dvoulůžkový pokoj výhled na golf. hřiště s manželskou postelí
pokoj výhled na golf. hřiště se 2 postelemi (queen
DRGFQ dvoulůžkový
size bed)
dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady
DRGV
DRGVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem do zahrady
DRGVV dvoulůžkový pokoj ve vile s výhledem do zahrady
DRGVX dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem do zahrady
dvoulůžkový pokoj s výhledem na hory
DRHIL
dvoulůžkový pokoj Chalet
DRCH
dvoulůžkový pokoj s jacuzzi
DRJ
dvoulůžkový pokoj klub
DRK
DRKIN dvoulůžkový pokoj classic s manželskou postelí

380

Volejte zdarma 800 12 10 10

DRLDC
DRLF
DRLG
DRLGP
DRLGS
DRLOV
DRLPW
DRLU
DRLV
DRLVX
DRLX
DRMB
DRMRV
DRMV

dvoulůžkový pokoj luxury diamond club
dvoulůžkový pokoj v přízemí
dvoulůžkový pokoj laguna
dvoulůžkový pokoj laguna premier
dvoulůžkový pokoj laguna superior
dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem na palmový ostrov
dvoulůžkový pokoj luxury
dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj de luxe s bočním výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj luux
dvoulůžkový pokoj v hlavní budově
dvoulůkový pokoj marvelous
dvoulůžkový pokoj s výhledem na hory
pokoj s výhledem do kaňonu a balkonem nebo
DRMVU dvoulůžkový
terasou
DRMVX dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na hory
DROCT dvoulůžkový pokoj chalet s výhledem na moře
DROCV dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře
DROPC dvoulůžkový pokoj chalet s výhledem na moře s malým bazénem
DROPS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj promo
DRP
DRPAC dvoulůžkový pokoj s přímým vstupem do bazénu
DRPCG dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady a službou preferred club
DRPCM dvoulůžkový pokoj privileged komfort
DRPCO dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club výhled moře
DRPCSSX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club strana k moři
pokoj s částečným výhledem na moře a službou
DRPCV dvoulůžkový
preﬀered club
DRPCX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club
DRPDC dvoulůžkový pokoj diamond club
DRPCH dvoulůžkový pokoj premium chalet
dvoulůžkový pokoj s privátním bazénem
DRPP
DRPPO dvoulůžkový pokoj premium deluxe směr k moři
pokoj de luxe s výhledem do zeleně a službou
DRPRD dvoulůžkový
preferred club
DRPRE dvoulůžkový pokoj premium
dvoulůžkový pokoj privilege
DRPRI
DRPRL dvoulůžkový pokoj privileged
DRPRM dvoulůžkový pokoj premier
DRPRS dvoulůžkový pokoj privileged superior
DRPRX dvoulůžkový pokoj premium de luxe
dvoulůžkový pokoj promo superior
DRPS
DRPSD dvoulůžkový pokoj de luxe s částečným výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj prestige s výhledem na moře
DRPSI
DRPSV dvoulůžkový pokoj promo s výhledem na moře
DRPSW dvoulůžkový pokoj premier s výhledem na moře
pokoj de luxe s výhledem do zeleně a službou
DRPTD dvoulůžkový
preferred club
dvoulůžkový pokoj s výhledem na bazén
DRPV
DRPVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na bazén
DRPVX dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na bazén
dvoulůžkový pokoj s výhledem na palmový ostrov
DRPW
dvoulůžkový pokoj classic se 2 postelemi (queen size bed)
DRQ
dvoulůžkový pokoj rodinný
DRR
DRREV dvoulůžkový pokoj s výhledem do resortu
DRRVX dvoulůžkový pokoj s výhledem do resortu a balkonem
dvoulůžkový pokoj superior
DRS
DRSAF dvoulůžkový pokoj superior směr moře
DRSCD dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem do zeleněa službou sun club
DRSCX dvoulůžkový pokoj sun club de luxe
DRSDG dvoulůžkový pokoj superior de luxe
DRSDN dvoulůžkový pokoj superior deluxe s výhledem na lagunu
DRSDS dvoulůžkový pokoj superior de luxe swim up
dvoulůžkový pokoj v první řadě u moře
DRSF
DRSFB dvoulůžkový pokoj v bungalovu v první řadě u moře
dvoulůžkový pokoj superior v prvním patře
DRSFF
DRSFX dvoulůžkový pokoj deluxe výhled moře
DRSCH dvoulůžkový pokoj standard chalet / pouštní stan
dvoulůžkový pokoj klub superior
DRSK
DRSLV dvoulůžkový pokoj level s výhledem na moře
DRSOV dvoulůžkový pokoj superior deluxe s výhledem na oceán
dvoulůžkový pokoj se sdíleným bazénem
DRSP
DRSPC dvoulůžkový pokoj spectacular
DRSPR dvoulůžkový pokoj royal se sdíleným bazénem
DRSPS dvoulůžkový pokoj superior se sdíleným bazénem
DRSRX dvoulůžkový pokoj superior de luxe
dvoulůžkový pokoj směrem k moři
DRSS
dvoulůžkový pokoj superior směrem k moři
DRSSS
DRSSX dvoulůžkový pokoj de luxe směrem k moři
DRSTC dvoulůžkový pokoj club
DRSTG dvoulůžkový pokoj club s výhledem do zahrady
dvoulůžkový pokoj prestige
DRSTI
DRSTK dvoulůžkový pokoj standard s manželskou postelí
DRSTQ dvoulůžkový pokoj standard se 2 postelemi queen size
DRSTX dvoulůžkový pokoj standard de luxe
DRSTY dvoulůžkový pokoj standard twin
DRSUS dvoulůžkový pokoj superior v části pro dospělé osoby
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře
DRSV
DRSVA dvoulůžkový pokoj v části pro dospělé osoby s výhledem na moře

DRSVB
DRSVC
DRSVE
DRSVF
DRSVG
DRSVT
DRSVU
DRSVX
DRSVXT
DRSWC
DRSWK
DRSWP

dvoulůžkový pokoj v bungalovu s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj covet s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj executive s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj komfort s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře a balkonem
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře a terasou
dvoulůžkový pokoj premium s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj deluxe s balkonem s výhledem na moře
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře classic
dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře s manželskou postelí
dvoulůžkový pokoj se vstupem do sdíleného bazénu
pokoj s výhledem na moře a se 2 postelemi
DRSWQ dvoulůžkový
queen size
dvoulůžkový pokoj s balkonem
DRT
dvoulůžkový
DRTKGVX do zahrady pokoj deluxe v části pro dospělé osoby s výhledem
DRTOW dvoulůžkový pokoj tower
DRTRO dvoulůžkový pokoj tropical
DRTVD dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na bazén
dvoulůžkový pokoj de luxe pouze pro dospělé
DRTX
dvoulůžkový pokoj premium
DRU
dvoulůžkový pokoj de luxe
DRX
dvoulůžkový pokoj de luxe s balkonem
DRXT
earth vila
EV
rodinný duplex s výhledem do zahrady
FDG
rodinný pokoj
FR
rodinný pokoj se 2 ložnicemi
FR2
rodinný pokoj executive se 2 ložnicemi
FR2EX
rodinný pokoj v bungalovu
FRB
rodinný pokoj se spojovacími dveřmi
FRC
rodinný pokoj duplex
FRG
rodinný pokoj s výhledem do zahrady
FRGV
rodinný pokoj promo
FRP
rodinný pokoj premium
FRPRE
rodinný pokoj superior
FRS
rodinný pokoj směrem k moři
FRSS
rodinný pokoj s výhledem na moře
FRSV
FRSVG rodinný pokoj duplex s výhledem na moře
rodinný pokoj superior s výhledem na moře
FRSVS
rodinný pokoj de luxe
FRX
chalet s výhledem do zahrady
CHGV
CHPRE chalet premium
chalet standard
CHST
CHSTX chalet de luxe
junior suite
JS
JSAPW junior suite allure s částečným výhledem na moře
junior suite allure s výhlede do zeleně
JSATV
junior suite na pláži
JSBF
junior suite s výhledem na pláž
JSBVI
junior suite club
JSC
junior suite colonial club s jacuzzi
JSCCJ
JSDCSV junior suite diamond club s výhledem na moře
junior suite elegance club
JSECJ
junior suite excellence club
JSEX
junior suite s výhledem do zahrady a službou excellence club
JSEXG
junior suite s výhledem na moře a službou excellence club
JSEXS
junior suite frangipani s výhledem na moře
JSFOV
junior suite s výhledem do zahrady
JSGV
junior suite s jacuzzi
JSJ
junior suite de luxe s jacuzzi
JSJX
junior suite luxury s výhledem na moře
JSLOV
junior suite luxury
JSLU
junior suite s bočním výhledem na moře
JSLV
junior suite luxury s výhledem na moře a službou diamond club
JSLVD
junior suite směrem k oceánu
JSOFT
junior suite s club premium s výhledem na moře
JSOPL
junior suite preferred club
JSPC
junior suite premium club
JSPCE
junior suite de luxe s výhledem do zeleně a službou preferred club
JSPCT
junior suite privileged club
JSPR
junior suite preferred club s výhledem na bazén
JSPRC
junior suite privileged
JSPRI
junior suite privileged de luxe
JSPRL
junior suite prestige
JSPRS
junior suite s částečným výhledem na moře
JSPSV
junior suite preferred club s výhledem do zeleně
JSPTV
junior suite s výhledem na bazén
JSPV
junior suite xhale club s výhledem na bazén
JSPVX
junior suite rodinná riviera s manželskou postelí
JSRFK
junior suite riviera
JSRI
junior suite royal
JSROY
junior suite s výhledem do resortu
JSRV
junior suite částečně směrem k moři
JSSS
junior suite allure
JSSSA
junior suite executive
JSSTE
junior suite s jacuzzi
JSSTJ
junior suite s výhledem na moře
JSSV
junior suite částečně směrem k moři s jacuzzi
JSSVJ
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junior suite de luxe s výhledem na moře
JSSVX
junior suite se vstupem do sdíleného bazénu
JSSWP
junior suite luxury pouze pro dospělé
JSTLU
junior suite tropical
JSTRO
junior suite s výhledem do tropické zeleně
JSTRV
junior suite wellness
JSWEL
junior suite de luxe
JSX
junior suite s výhledem na bazém a službou xhale club
JSXPV
pavilion na pláži
PABF
vila s bazénem
PV
PVFAM rodinná vila s bazénem
vila s bazénem a s výhledem do zahrady
PVGV
PVHAW hideaway vila s bazénem
vila s privátním bazénem
PVST
vila de luxe s privátním bazénem
PVSTX
vila suite s bazénem
PVSUI
jednolůžkový pouštní stan
SRST
studio
ST
studio promo
STP
studio superior
STS
studio s výhledem na moře
STSV
suite
SU
suite s 1 oddělenou ložnicí
SU1
suite u pláže
SUBF
SUCAD suite caribbean diamond
SUDTV suite de luxe s výhledem do zeleně
SUEME suite emerald
suite family
SUF
SUFAM suite rodinná
SUFGV suite rodinná s výhledem do zahrady
SUGLD suite gold
suite s výhledem do zahrady
SUGV
suite s výhledem na hory
SUHIL
SUHRC suite Hard Rock caribbean
suite s jacuzzi
SUJ
SULMV suite luxury s výhledem na marinu
SULVX suite de luxe s bočním výhledem na moře
SUMCJ suite mirage club
suite senior
SUN
suite promo
SUP
SUPAC suite s přímým vstupem do bazénu
SUPCT suite s výhledem do zeleně a službou preferred club
suite s privatním bazénem
SUPP
SUPPP suite prestige s privátním bazénem
SUPPSF suite v první řadě u moře s privatním bazénem
SUPRD suite preferred club s výhledem do zahrady
SUPRE suite premium
rodinná suite
SUR
suite executive
SUSFE
silver suite
SUSIL
suite s výhledem na moře
SUSV
rodinná suite s výhledem na moře
SUSVF
SUSVG suite duplex s výhledem na moře
SUSVN suite senior s výhledem na moře
suite superior s výhledem na moře
SUSVS
SUSVX suite de luxe s výhledem na moře
SUTRO suite s výhledem do zahrady
suite de luxe
SUX
vila
VI
vila s dvěma ložnicemi
VI2
vila směrem k moři
VIBF
vila s bazénem a výhledem na záliv
VIBV
VIDCH vila de charme
rodinná vila
VIFA
VIFASUN rodinná sunset vila
vila s výhledem do zahrady
VIGV
vila směrem do hor
VIHIL
lagoon vila
VILG
vila luxury
VILU
villa s panorapatickým výhledem na oceán
VIOCE
sunset vila nad vodou
VIOCS
VIOSN sunrise vila nad vodou
vila s privátním bazénem
VIPP
vila s privátním bazénem a s výhledem na poušť
VIPV
VIPWP vila s výhledem na bazén v přízemí
VIPWV vila s výhledem na bazén ve vyšším patře
vila superior
VIS
vila s výhledem na moře a vstupem na pláž v přízemí
VISBC
vila s výhledem na moře ve vyšším patře
VISPF
VISUN vila s výhledem na západ slunce
VISUN vila sunset
vila s výhledem na moře
VISV
vila de luxe
VIX
vila nad vodou
WV
vodní vila s jacuzzi
WVJ
vila nad vodou s privátním bazénem
WVPP
vodní vila deluxe
WVX
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Podmínky pro cestující
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s. se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304
ZÁ JEZDY Z NABÍDKY EXOTICKÁ DOVOLENÁ 2019–2020.

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 https://www.ﬁscher.cz/podminky/prepravni-podminky-leteckych-dopravcu, nebo ve vybraných případech budou zákazníkovi předány na pobočce; Reklamační řád a Důležité informace.
Uzavřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výše uvedenými dokumenty. Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné.
CKF se zabývá prodejem zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které
netvoří spojené cestovní služby (dále jen „jiné služby cestovního ruchu“). Tyto Podmínky pro
cestující upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.
Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře s CKF smlouvu o zájezdu, nebo
osoba, v jejíž prospěch byla smlouva uzavřena, anebo osoba, které byla smlouva postoupena.
2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Předsmluvní informační povinnost
Před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, resp. před uzavřením smlouvy o zájezdu,
obeznámí CKF zákazníka s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů a sdělí
zákazníkovi na příslušném vzorovém formuláři informace, zda se jedná o zájezd nebo o spojené
cestovní služby, a informace o způsobu právní ochrany zákazníka.
Smlouva o zájezdu
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 potvrzení o zájezdu v textové podobě (např. v pdf.). 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. Text smlouvy o zájezdu má přednost před těmito podmínkami i popisem
zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.
Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu osvědčuje že:
a) mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány Podmínky pro cestující, Reklamační
řád, Důležité informace, Přepravní podmínky příslušného dopravce, které tvoří nedílnou součást
smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni
zákazníci souhlasí,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
c) mu byl předán doklad o pojištění CKF proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro
jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibližných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
f) mu byl předán kontakt na místního zástupce pořadatele,
g) je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že
tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud
zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je
jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí
s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu
podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje
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o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastávek, dopravním spojení a příjezdu, které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením smlouvou o zájezdu. Ve stejné lhůtě předá CKF zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní
doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí
fakultativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li smlouva
o zájezdu uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CKF uvedené
povinnosti již při uzavření smlouvy o zájezdu. V případě, že zákazník tyto pokyny ve stanovené
lhůtě neobdrží, prosíme o kontaktování CKF.
3. CENY ZÁ JEZDU
Celková cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování
podle vlastního výběru a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno
jinak, nebo i další služby uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky, jsou-li součástí zájezdu (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky.
Celková 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.
Celková cena zahrnuje veškeré daně a poplatky, kterou jsou CKF známé v čase přípravy nabídky
zájezdu. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy o zájezdu,
uvede CKF druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout.
Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady dalších plateb např. pobytových tax.
Tyto platby proto nelze kalkulovat do celkové ceny zájezdu a jejich 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. Možnost zajištění požadovaného ubytování podléhá potvrzení ze strany CKF. CKF je
povinna zákazníkovi sdělit, zda došlo k potvrzení požadovaného ubytování nejpozději do pěti
pracovních dnů od vyžádání. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že v případě nepotvrzení možnosti ubytování ze strany hotelu, se takováto smlouva o zájezdu od počátku ruší.
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
(bližší informace viz. Důležité informace odst. Cestování dětí).
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. 2019
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 9. 2019
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2019
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 11. 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 celkovou 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 při uzavření smlouvy o zájezdu je
cena pojištění zahrnuta do celkové ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši.
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Jakákoliv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné
částky na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle
CKF, případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka
převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy na bankovní účet CKF. V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy o zájezdu
odstoupit. Neuhrazení ceny zájezdu nenahrazuje odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu.
Zákazník je povinen ve výše uvedených případech uhradit odstupné ve stejné výši a za stejných
podmínek, jako je uvedeno v bodech 5 a 6. 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 ubytování nejpozději do pěti pracovních
dní od vyžádání. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že v případě nepotvrzení možnosti
ubytování ze strany hotelu se takováto smlouva od počátku ruší.
V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny nebo jiného poukazu, se při
odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě ponížené o stornopoplatky. Původní
poukaz se nevrací. Poukaz lze uplatnit pouze v plné nominální hodnotě a nelze jej v žádném případě směnit za peníze, a to ani v případě zákazníkova odstoupení od smlouvy o zájezdu či zrušení
zájezdu ze strany CKF. Poukazy Sodexho Pass a Flexi Pass lze uplatnit do hodnoty 50 % z celkové ceny
zájezdu, maximálně však do výše 20 000,- Kč na zájezd. Boniﬁkované poukazy, Slevy a bonusy nelze
kombinovat s žádnými jinými poukazy, slevami a bonusy CKF (není-li uvedeno jinak).
5. 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 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.
Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu, dále z počtu dnů mezi odstoupením
od smlouvy o zájezdu a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CKF. Skutečně
vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CKF a smluvně sjednané nebo právním předpisem
stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Na žádost zákazníka CKF výši
odstupného odůvodní. Pokud je součástí zájezdu letecká doprava, kde letenky již byly vystaveny
na jméno zákazníka, zavazuje se zákazník nahradit CKF veškeré náklady, které CKF vzniknou v souvislosti se zrušením již vystavených letenek.
Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které
vzniknou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků
platí shora uvedené obdobně. CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti
složené záloze, resp. zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. CKF je povinna bezodkladně, nejpozději do 14
dnů od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit Zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem
nebo v jeho prospěch snížené o odstupné.
CKF je oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li
zákazník svou povinnost. CKF si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o zájezdu v případě, že
si zákazník vytvořil duplicitní rezervaci, v takovémto případě jsou zákazníkovi účtovány stornopoplatky dle těchto podmínek. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF
z důvodu odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem
pro stanovení účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému
CKF.
Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CKF odstupné podle v těchto případech:
a) vnější okolnosti nutí CKF podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb
zahrnutých v zájezdu;
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b) CKF nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
c) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné
a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu
osob do místa určení cesty nebo pobytu;
d) CKF odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto
skutečnost oznámila zákazníkovi ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest
trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až
šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva
dny;
e) CKF odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti
a zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
V situaci podle písm. c), d) a e) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. Bezplatné odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu dle písm. d) je možné pouze v případech,
pokud Ministerstvo zahraničních věcí vydá výslovné varování před cestou do dané destinace, tzn.
Ministerstvo nedoporučí občanům cestu do dané oblasti.
Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího
odstoupení od smlouvy o zájezdu zájezd nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny
zájezdu.
6. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus,
Fischer Lighta a Fischer Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% stornopoplatky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky: Za veškeré objednané doplňkové služby
(např. výlety, transfery, apod.) činí 100 % ceny objednané služby.
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 minivanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů
před začátkem pronájmu stornopoplatek ve výši 3 000 Kč/pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.)
před začátkem pronájmu a méně činí stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100 % ceny
parkování.
h) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny objednané
služby.
ch) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu a sportovní
vybavení: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z ceny objednané služby.
i) Stornovací poplatky za objednanou službu Travel Plus Comfort: do 6 dní zdarma, 5 dní před odletem a méně 100 % z ceny objednané služby.
j) Stornovací poplatky za catering: do 6 dní před odletem zdarma, 5 dní
a méně 100% z ceny objednané služby.
7. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (postoupení smlouvy o zájezdu), 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. Změna v osobě zákazníka je vůči CKF účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas
oznámení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou
o zájezdu souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno
alespoň 7 dnů před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné měnit za zájezdy z last momentové
nabídky, na zájezdy eTravel a NEV-DAMA letecky u moře nebo na ostatní zvláštní 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.
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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 změn všech
jmen na jedné ubytovací jednotce je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení,
t.j. CKF účtuje storno poplatky dle bodů 5 a 6 těchto podmínek. Na žádost zákazníka CKF výši
odstupného odůvodní. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení
doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, které CKF v souvislosti se
změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek CKF a poplatek
za změnu letenky).
b) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna 1 osoby ve dvoulůžkovém
pokoji musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá
(bungalovu) 1 osobou. V případě storna dospělé osoby, kdy v ubytovací jednotce zůstávají
po této změně pouze 1 dospělá osoba a 1 dítě, hradí dítě cenu dospělé osoby, pokud není
ve zvláštní nabídce stanoveno jinak. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopoplatky
dle bodů 5 a 6.
c) Změna odletu z destinace - změna odletu z destinace během vaší dovolené
podléhá poplatku letecké společnosti za změnu letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením
pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit služby, při zkrácení se peníze za nevyužité
dny nevracejí.
e) Změna druhu dopravy, letecké společnosti, termínu, místa
odletu nebo cílové destinace je posuzována jako storno a nové přihlášení, t.j.
CKF účtuje storno poplatky dle bodů 5 a 6 těchto podmínek. Veškeré poplatky uvedené v bodech
5, 6 a 7 CKF účtuje 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 7a až 7g. Veškeré požadované změny
jsou závislé na volných kapacitách jednotlivých letů a hotelů.
f) Změna termínu nebo destinace před odletem je posuzována jako storno
a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 5 a 6 těchto podmínek. Změnu
je možné provést pouze v rámci nabídky Exotická dovolená 2019-2020, ze kterého byl zájezd
původně zakoupený.
g) Změna hotelu před odletem je posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF
účtuje stornopoplatky dle bodu 5 a 6 těchto podmínek.
Veškeré poplatky uvedené v bodech 5, 6 a 7 CKF účtuje vždy
za každou osobu včetně dětí. Poplatky za změnu knihování
a odstoupení od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné ihned.
Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto
katalogu podléhají poplatkům uvedeným v bodech 7a) až 7g).
8. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
Nutí-li vnější okolnosti CKF podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-li CKF splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CKF zvýšení ceny
zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy
o zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení
nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením
návrhu na změnu závazku předloží CKF zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to
a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu,
b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu,
c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a
d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.
Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný
k uskutečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu,
nebo výše odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Jestliže
v důsledku změny závazku ze smlouvy o zájezdu dojde k snížení jakosti nebo nákladů zájezdu,
má zákazník právo na přiměřenou slevu. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu,
je zákazník povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu
smlouvy. Při porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo
od smlouvy o zájezdu odstoupit a zákazníkovi účtovat odstupné dle článku 5 a 6 těchto podmínek. 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
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do 5 dnů od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu
vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy
se považují za platby podle nové smlouvy.
b) Přípustné odchylky od sjednaných služeb
CKF si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje
o změně je CKF povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy o zájezdu.
Změny časů odjezdu nebo příjezdu jsou považované za významné, pokud zákazníkovi způsobily
značné nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování.
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.
Zákazník 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 vyjádřena počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty
i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována
v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že
let může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání
služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou
ﬁnanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost
leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena. Pro účely vymezení termínu zájezdu
se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik započetí odbavování leteckým přepravcem).
9. ODSTOUPENÍ CKF OD SMLOUVY O ZÁ JEZDU
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 dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo
v jiné formě nabídky. Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků,
je povinna tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě: 1. dvacet dní před
zahájením zájezdu v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu
v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě
cest trvajících méně než dva dny. 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 nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu o 5 dnů od výše uvedeného zrušení 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.
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10. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení
a poskytnutí služeb, především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě o zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových údajů; uvést kontaktní telefon a email, 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 jiných států než států EHP 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. Dodržovat právní předpisy navštívených států. Chovat se během zájezdu v souladu
s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval
přírodu a okolní prostředí.
g) Předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se zájezdu účastní
osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu a u osob mladších 15 let zajistit doprovod a dohled
dospělého účastníka v průběhu zájezdu.
Zákazník, se kterým je smlouva o zájezdu uzavřena je povinen zajistit, aby uvedené závazky a podmínky splnily všichni zákazníci účastnící se zájezdu.
11. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu a na poskytnutí
pomoci v nesnázích. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazníkovi právo na reklamaci. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z vadného plnění jsou
upraveny v Reklamačním řádu společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Uplatnění reklamace
může zákazník provést písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen
poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby
bez přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je
zákazník povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb v tuzemsku či v zahraničí. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CKF a jejích obchodních partnerů.
CKF odpovídá za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili
své povinnosti. CKF však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou,
která není spojena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele.
Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé
porušením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CKF škodu jen do výše
tohoto omezení. Povinnost CKF hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu,
s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Vznikla-li CKF škoda porušením
povinnosti zákazníkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy
a ubytování navíc, poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník
povinen tuto škodu nahradit.
Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání
zájezdu. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých
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ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh
zákazníka, který musí být podaný nejpozději do jednoho 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.
12. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV
Evropské pojišťovny a.s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer
Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete na www.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.
13. 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 ERV Evropské pojišťovny, a.s., IČ:49240196, se sídlem Křižíkova 237/36a,
186 00 Praha 8, tj. 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.
14. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Smlouvy, na které se použijí tyto podmínky, se řídí českým právem. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto
podmínky použijí. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto podmínky, budou
s konečnou platností řešeny obecnými soudy České republiky.
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 o zájezdu. CKF si
vyhrazuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce a nezávazné
poptávce. Nezávaznou poptávkou se rozumí poptávka zájezdu, ve které nejsou ještě uvedeny
osobní údaje zákazníka a/nebo spolucestujících osob. Pro zákazníka je závazná cena a další
podmínky uvedené na platně uzavřené smlouvě o zájezdu. CKF nenese odpovědnost za chyby
v rezervaci, které lze přičíst zákazníkovi nebo které byly způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi. Jakákoliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových stránek či dodatečných
nabídek CKF není veřejnou nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník. CKF si vyhrazuje právo změny seznamu hotelů „na vyžádání“.
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně
adresy zákazníka, je povinen toto oznámit písemně.
Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 6. 2019, tímto dnem pozbývají
platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
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Reklamační řád
K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv občanů nebo právnických
osob (dále jen „zákazník“) z odpovědnosti za vady služeb poskytnutých nebo obstaraných
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
podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně
uplatnit reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu
(dále též „průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě.
3. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo
podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však
do jednoho měsíce od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.
ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje speciﬁcké podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby
v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména
povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení 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. Ustanovení tohoto článku nelze aplikovat na zájezdy NEV-DAMA letecky u moře.
2. V případě vzniku vad deﬁnovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Ubytování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd deﬁnovaných v sekci
III – Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci
a oznámit mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi 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
zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu
příslušnou vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.
4. V případě vzniku vad deﬁnovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení
vzniku příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na ﬁnanční 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).
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6. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu z ceny
zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady
bude v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich
povaha umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta)
nevyskytují během celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí
počtem dní odpovídajících trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada
vyskytovala.
7. V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % z ceny
zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný
nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „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 nejvhodnějším způsobem uplatnění reklamace po návratu z dovolené, je zaslání reklamace e-mailem
na adresu Zákaznického servisu CK Fischer, tj.: zakaznicky.servis@ﬁscher.cz nebo písemnou formou na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaznický servis,
CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4.
2. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identiﬁkaci reklamovaných
služeb, zejména č. obj. (smlouvy o zájezdu), předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně
případných důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci
uváděli číslo účtu, na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj
sdělili co nejdříve cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
3. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem jinak.
ČLÁNEK 6
Reklamuje-li zákazník vadu služeb cestovní kanceláře v průběhu jejich poskytování u 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
informace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, speciﬁkovat své požadavky co do jejich
důvodu, podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost
počínat si tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.
ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění
služby a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to
možné, poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“.
ČLÁNEK 10
S účinností od 01. 02. 2016 zavádí novela zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele institut
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není
zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, který musí být podaný nejpozději do 1 roku ode
dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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o tomto řízení jsou uvedeny na internetové stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít
platformu řešení sporů online. Podrobnější informace o podmínkách řešení sporu online jsou
uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main. home.show

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 6. 2019, tímto dnem pozbývá platnosti Reklamační řád v původním znění.

Důležité informace
Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.
Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, a.s. stanoví Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Nedílnou součástí výše uvedených podmínek
jsou následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši cestu jsme pečlivě připravili a tým
našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech vše pro hladký průběh vaší dovolené.
Předpokladem příjemného pobytu je však také dobrá informovanost o speciﬁckých podmínkách
v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy
a nároky běžného cestujícího jsou velmi rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění speciﬁcká
pro jednotlivé země. Naše nabídka je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před rezervací
svého zájezdu si pečlivě prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace.
PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan ČR, SR) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které
jsou nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti pasu a jiných dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme
pasové a vízové požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář
neodpovídá za problémy související s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Občané ČR a SR
potřebují ke vstupu do Egypta pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Pro vstup
do Turecka je minimální doba platnosti pasu 150 dní od data vstupu do Turecka, avšak klientům
doporučujeme cestovat s pasem platným minimálně 6 měsíců po návratu z destinace. Občanům
ČR a SR nabízíme možnost zajištění víz do všech destinací z naší nabídky, avšak pouze tam, kde je
to možné za klienta vyřídit. Pro některé destinace se platí vízum až po příletu v destinaci, nebo je
nutné, aby si je klienti vyřídili sami. Občané ostatních států jsou povinni si veškeré vízové formality
zajistit sami ještě před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů je
platný cestovní doklad, který neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. 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. Některé státy světa požadují písemný souhlas rodičů s cestováním dítěte do zahraničí, pokud
dítě cestuje bez doprovodu rodičů. Pokud stát, o který se jedná, takovéto 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
identiﬁkovat 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 souhlas 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. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light, k nimž jako bonus získáte od naší
cestovní kanceláře cestovní pojištění Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě,
že uvedené pojištění nesjednáte, můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical.
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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 Light
490 Kč/osoba
Fischer Plus
690 Kč/osoba
Fischer Exotica Plus
990 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50 %(v den nastoupení zájezdu nesmí dítě dovršit 15 let)
Fischer Medical
300 Kč/osoba (včetně dětí)
LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru 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 cestovních dokladech.
S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte Vaše
cestovní doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku
a doklad o převzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po 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 23 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 23 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 mezinárodních 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
zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., si mohou pro svůj let objednat ještě 5 dnů před odletem vegetariánské či jiné
speciální jídlo. V rámci zvyšování ochrany cestujících a v souladu s platnou legislativou Evropské
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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.
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 cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se nemohou výše uvedené předměty převážet autobusy určenými pro transfer
do/z hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může
za poplatek zajistit i Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní
pojištění a cestovní kancelář nenese odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky jsou přepravovány na vlastní zodpovědnost zákazníka. Za jejich ztrátu
nebo poškození není poskytována kompenzace.
VLASTNÍ DOPRAVA
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás
před cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách,
povinných poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem
cílového místa. Jedná se o informace, které jsou nám známy v době odeslání odjezdových pokynů.
Za případné změny po odeslání nenese cestovní kancelář odpovědnost. V případě vašeho zájmu
Vám samozřejmě rádi zprostředkujeme i trajektovou přepravu na Sardinii.
AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je zajišťována velkokapacitními vozy zahraniční výroby se zájezdovou výbavou. Předem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst
mohou být svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy
a osobními vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu neumožní
jiné řešení, připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy existuje
i možnost přestupů po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy
při rozvozech a svozech v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné
dopravní prostředky jako při svozech a rozvozech v rámci ČR.
Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy „jeden autobus čeká
na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.
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Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem
k nutnosti dodržování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících
jejich přetěžování je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník
autobusového zájezdu má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí
dohodě, a to za příplatek uvedený v ceníku dopravce. V případě, že u některého zákazníka bude
překročen výše uvedený hmotnostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce
cestovní kanceláře právo některé/některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není
možná. Každý cestující je povinen si za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě
přestupu po trase si je přeložit a v cílovém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce
nepřebírají odpovědnost za případnou záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy
samotné, také za jejich ztrátu.
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě
přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni
účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího
zájezdu. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu
podnapilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči
ostatním zákazníkům, řidičům či průvodcům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující
je také odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí
tranzitních.
Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den a po ukončení ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela
shodná s doporučenými trasami z ČR uvedenými v nabídce cestovní kanceláře. V průběhu cesty
jsou, cca po každých 3 až 4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou
je co nejbližší
příjezd k dané ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus.
Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR
a autobusová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě
Vašeho zájmu o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní
kanceláři. Bude-li změna trasy možná, rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z vámi požadovaného místa možná byla a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme vám tuto
službu za adekvátní příplatek. Údaje o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku,
jakož i údaj o trase cesty jsou uvedeny ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy jednotlivých středisek vám sdělí naši
prodejní asistenti.
TRANSFERY V DESTINACI
Doba transferu je uváděna pouze přibližně, neboť je závislá na momentální dopravní situaci a dále
na množství hotelů na trase a počtu vystupujících zákazníků. Transfery mohou být zabezpečeny standardními autobusy, mikrobusy, v některých případech i vozy taxi apod.
DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů během jednoho
týdne je možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14
nocí) označujeme veškeré délky pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů
je určen k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční
dopoledne a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak
v ranních, tak v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo
i zcela zasahovat do dne následujícího.
U naprosté většiny zájezdů vlastní a autobusovou dopravou je vypsané ubytování vždy na 7 nocí
a nástupním i posledním dnem pobytu je sobota, resp. u některých ubytovacích kapacit neděle.
Výjimkou jsou některé ubytovací kapacity na Sardinii, u kterých není nutno zcela striktně dodržovat
pobyty od/do soboty, ale ve většině termínů si lze nástupní a poslední den pobytu zvolit libovolně
či si vyžádat jinak dlouhé pobyty než celé násobky týdenních. U všech pobytů s vlastní dopravou bez
rozdílu je možné nastoupit ubytování v první den pobytu až v odpoledních či večerních hodinách,
zpravidla po 14. až 17. hodině a nejpozději do 18. až 22. hodiny. U pobytů s autobusovou dopravou
a leteckou dopravou je ubytování zabezpečováno přednostně dle organizačních možností cestovní
kanceláře/konkrétní ubytovací kapacity, nejpozději však jako při dopravě vlastní. Ubytování musí být
ukončeno v poslední den pobytu v ranních či dopoledních hodinách, zpravidla do 9. až 10. hodiny,
ne však před 6. až 9. hodinou. U pobytů s vlastní dopravou si lze samozřejmě individuálně domluvit
i odjezd v den dřívější, i zde se je však nutno časově přizpůsobit možnostem cestovní kanceláře/konkrétní ubytovací kapacitě. Přesné informace k vámi zvolené ubytovací kapacitě obdržíte v odjezdových
pokynech, na vyžádání vám je však rádi poskytneme i předem.
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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 kriterii, zejména tedy místních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kriterii v České republice. Přídavné symboly hodnocení je nutné odvozovat ze subjektivních reakcí
zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. Vlastní klasiﬁkace ubytovacích zařízení
Cestovní kanceláře 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. Celá řada kapacit však takovéto hodnocení
postrádá, respektive jsou ubytovacími subjekty, u kterých se hodnocení hvězdičkami oﬁciálně
nepoužívá. A právě u těchto jsme použili hodnocení naše, hodnocené od do, když kritéria pro
jejich přidělení jsme se snažili zachovat obdobná s hodnotícími kritérii oﬁciálních orgánů v příslušné oblasti.
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 uvedeném v nabídce zájezdu Často zdánlivě vysoká cena není vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. V případě překnihování, ke kterému ve všech 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.
Přestože jsme se snažili typy a vybavenost všech jednotlivých ubytovacích jednotek popsat co
možná nejpřesněji, jsou i tak, ve výjimečných případech, drobné odlišnosti možné (atypické
apartmány či pokoje z hlediska skladby a charakteru jednotlivých lůžek, oddělení některých
místností např. jen nábytkovou stěnou, chybějící trezor v jednom pokoji z celého hotelu, speciální apartmán pro handicapované, který nemá zástěny sprchového koutu,…) a cestovní kancelář
nemůže přidělení odlišné typologie vždy zcela ovlivnit. Současně upozorňujeme, že uvedené
údaje o prostornosti jednotlivých ubytovacích jednotek mají charakter jen informativní a od skutečnosti se mohou, ve výjimečných případech, lišit i o více než 10%. Samostatnou kapitolou
jsou v tomto ohledu popisy privátních apartmánů a více ubytovacích kapacit prodávaných pod
jedním „obecným“ názvem. Zde berte popis apartmánů opravdu spíše jako orientační, protože
vzhledem ke skutečnosti, že se častokrát jedná i o několik stovek bytů různých majitelů, popis
přesně charakterizující všechny možné alternativy skladby a charakteru lůžek, polohy, prostornosti, vybavenosti atd. je doslova nevytvořitelný.
Uváděné vzdálenosti i polohy jednotlivých služeb a ubytovacích kapacit v rámci konkrétního
střediska jsou pouze orientační, resp. přibližné. Některé služby jsou, a to i přesto, že nejsou
výslovně uvedeny za poplatek, službami hrazenými samostatně. Například se jedná o konzumaci
v baru a restauraci, úhradu telefonních hovorů a připojení k internetu, poplatky za půjčení
kajaku či lodičky atd. Současně
upozorňujeme, že u některých ubytovacích kapacit, kde je nabízen pobyt pro malé děti (věková
hranice vždy speciﬁkována u konkrétní kapacity) zdarma či za pevnou částku výrazně nižší, než
je základní cena pobytu, je ubytování míněno bez nároku na lůžko (a obsazenost pokoje či
apartmánu je tedy brána bez jejich započítání) a případné stravování je samostatně splatné
na místě-podrobnější informace žádejte v cestovní kanceláři. Dále si dovolujeme poukázat
na povinnost respektování vypsané otevírací doby a dalších povinností. Například se jedná
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o bazény, jejichž využívání je zpravidla podmíněno používáním koupací čepice a které nejsou
otevřeny 24 hodin denně, ale pouze v časech vypsaných příslušnou ubytovací kapacitou, o omezení využívání některých služeb věkovou hranicí (např. omezení vstupu do posilovny, sauny apod.
pro děti určité věkové hranice či povolení jejich vstupu jen v doprovodu dospělé osoby atd.)
nebo o respektování klidu v popoledních a nočních
hodinách. Upozornit nesmíme opomenout též na velikosti parkovacích míst, zejména pak těch
garážových (a to nejen ve vztahu k výšce vjezdu), která jsou dimenzována na vozy standardních
velikostí a častokrát tedy autům větším nedovolují nejen zaparkování pohodlné, ale nezřídka
vůbec žádné. V rámci dále nejednou nabízeného ubytování pod „obecným“ názvem (např.
„Privátní apartmány“, „Residenční komplexy“, „Apartmánové domy“…atd.) je zpravidla zahrnuto
velké množství apartmánů v daném středisku. Cestovní kancelář nemůže také vždy zcela ovlivnit uvedení a ukončení provozu některých služeb jednotlivých ubytovacích kapacit. Namátkou
se jedná o animační programy, které jsou zpravidla realizovány jen ve 2 až 3 měsících hlavní
sezóny, nebo o provoz bazénů, jenž je v průměru také jen 3 měsíce, tedy cca od poloviny června
do poloviny září. Zájem o veškeré služby či nabídky, které jsou nabízeny zdarma nebo fakultativně za příplatek splatný v místě pobytu (např. dětská postýlka, ložní prádlo,….), je nutno
uvést na smlouvu o zájezdu, jinak nemusejí být ubytovatelem akceptovány. Dětské postýlky jsou
standardně určeny dětem nedovršených 2 let, v případě zájmu o dětskou postýlku pro dítě starší
se na toto informujte předem. V poslední době je též stále častějším jevem omezení kouření
v rámci nejen společných prostor některých ubytovacích
kapacit, ale častokrát i na pokojích a v apartmánech, když daná pravidla v tomto ohledu je vždy
nutno respektovat. Není-li u jednotlivého zájezdu stanoveno jinak, neposkytuje cestovní kancelář
žádný program v místě pobytu.
DENNÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid již zahrnut
v základní ceně zájezdu. U apartmánového ubytování však tomu vždy není. U některých apartmánových kapacit je závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či
fakultativní příplatek (v Kč při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě
pobytu) a u dalších si zákazníci provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem
u každé konkrétní ubytovací kapacity jednoznačně vyplývá z informací uvedených v nabídce
zájezdu. Pokud se jedná o závěrečný úklid ve formě povinného příplatku, je toto vždy speciﬁkováno výslovně a v případě, kdy o závěrečném úklidu hovořeno není, se má za to, že si závěrečný
úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu, že závěrečný úklid je zahrnut v ceně zájezdu,
případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je zapotřebí provést běžný
úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především kuchyňskou linku
zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. U některých
ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovolujeme
si upozornit na skutečnost, že mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již
i pro nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je
v základní ceně zájezdu zahrnut též denní úklid. V některých ubytovacích kapacitách (zejména
v Bulharsku) se pojmem denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.
KAUCE ZA APARTMÁN
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení
a vybavení, případně ve vztahu k závěrečnému úklidu. Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí
dané země či destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla
v rozmezí od 50 do 200 € (v některých případech ji lze skládat i v Kč), ve Španělsku kolem
100 €. Naopak v Chorvatsku se kauce zpravidla neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit,
u kterých lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím. Informace o výši kauce
jsou u převážné většiny ubytovacích kapacit uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu a jsou vždy
obsahem odjezdových pokynů, které obdržíte před cestou. V čase přípravy nabídky jednotlivých
zájezdů ze strany cestovní kanceláře panoval v některých zemích a/či střediscích nejednotný přístup k pobytovým taxám. Zejména nemálo italských a španělských středisek zvažovalo zavedení
povinné pobytové taxy, která je v současné době zavedena jen v minimálním počtu lokalit, ale
řada dalších o jejím zavedení velice vážně uvažuje. U některých kapacit v ceně zájezdu tedy
pobytová taxa zahrnuta je, u jiných je ale splatná až v místě formou povinného příplatku, když
informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity naleznete v konkrétní nabídce
zájezdu. Zejména vzhledem k Itálii si dovolujeme upozornit na skutečnost, že informace uvedené
v nabídce zájezdu reﬂektují stav do době její přípravy a že je tudíž nutné počítat s možnou
změnou třeba již i pro nadcházející letní sezónu.
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
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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 zaplacení
této noci jako první služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj
v den odjezdu ponechat déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné
příplatky se platí přímo ubytovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit zavazadla až
do ubytování v pokoji, popř. až do transferu na letiště, v místnostech na uložení 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. Ubytovací 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 přepravit 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 odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení pro
krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební
činnost, na kterou nemá Cestovní kancelář FISCHER, a.s., vliv. Stavební činnost se neomezuje
pouze na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den, nebo je
stavební činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové případy stavební činnosti můžeme jen
těžko ovlivnit a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy. ¨
HMYZ
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze vyloučit ani v hotelovém zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochranných prostředků proti
hmyzu, které by se měly již ve vašem vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt hmyzu jak v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste
si všimli výskytu hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu, kteří
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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
nedostatečnými 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 omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné.
V případě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní
sezonu (červenec, srpen) může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech
se podává kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu.
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li u stravovacích služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla
z několika možností. Čerpání první stravovací služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení
pokoje. Pokud je stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů
nutné nosit plastikový náramek. Čerpání 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 některých hotelech v Bulharsku může mít hotel a restaurace jiného majitele i jiné zařazení
do třídy hodnocení.
ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze,
šeky, platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo
přímo na pokoji. Pokud byste nicméně byli během svého pobytu 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 případě nutnosti doporučujeme
sjednat speciální individuální připojištění.
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KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky
zcela závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně.
Při výpadcích proudu, popř. kolísání proudu, se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí
nouzových agregátů, které však nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly
zaručit funkci klimatizací. V mnoha zařízeních byly klimatizace v posledních letech modiﬁkovány
tak, že fungují jen při zavřených dveřích a oknech a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu
klimatizací nelze bohužel vyloučit.
VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče
jen odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech
nebo v hotelu. V hotelech se solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném počasí,
popř. současném užívání více sprch v hotelu, může podle okolností docházet ke krátkodobým
omezením. V některých zemích může docházet i k 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.
Dovolujeme si Vás upozornit, že v případě návštěvy aquaparku v destinaci, můžou platit určitá
věková a výšková omezení pro vstup do aquaparku či na jednotlivé atrakce. Návštěvník je povinen
podřídit se provoznímu řádu aquaparku.
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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 navyklému standardu a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast na sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá
na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá
za zranění vznikající při sportovní činnosti.
Pouštějte se jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně
na to, že na základě klimatických podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům a větší
ztrátě tekutin. Sportovní zařízení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před použitím zkontrolovat.
Při poškození vypůjčené výstroje je nutné provést úhradu na místě.
Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou a zejména nelze dětem
nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou dostupné pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových zařízeních se i zábavný program a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen
při odpovídající poptávce, popř. dosažení minimálního počtu účastníků.
NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit
hluk. Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková
prostupnost mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že
v hotelech a klubových zařízeních může na základě smluvně přislíbeného zábavného programu
docházet i po 22. hod. k obtěžování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer a podle toho
může trvat až do časných ranních hodin. Národnostní složení hostů hotelu a jejich chování nelze
ze strany cestovní kanceláře nijak ovlivnit. Během doby před sezonou a po ní může dojít k určitým
omezením hotelových služeb (zábava, sportovní nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy
zaručit v plném rozsahu. Tato okolnost se však zohledňuje již při utváření ceny.
HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy
jsou mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména v řeckých destinacích je v 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 schůzka a pravidelné informační
hodiny, jež se konají v každém hotelu 1–2× týdně. U některých typů zájezdů je informační schůzka
a průvodcovský servis pouze na telefonu. Úkolem průvodce je i spoluorganizování autobusové
dopravy (především při nástupu cesty zpět do ČR) a případných výletů. Stálou přítomnost průvodce v konkrétním hotelu není možné z časových důvodů zajistit. Pokud se vyskytne během
vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto skutečnost našemu průvodci (telefonicky nebo
SMS zprávou).
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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. Pro některé ubytovací
kapacity funguje přímo v místě naše kancelář s pevně stanovenou otevírací dobou, u ubytovacích
kapacit dalších je průvodce k dispozici přímo v jejich rámci a to buď denně či několikrát týdně
formou vypsaných úředních hodin. U některých ubytovacích kapacit však není průvodce k dispozici vůbec. A především pro tyto případy budete vždy vybaveni „mobilním“ telefonním spojením
na naše pracovníky v ČR, kteří jsou až na výjimky „stále na příjmu“. Ve výjimečných případech
si cestovní kancelář vyhrazuje právo v okrajových termínech sezóny průvodcovské služby suplovat prostřednictvím jejího místního partnera. 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 ZÁ JEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě
pobytu.
VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě
vašeho pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s.,
v destinaci.
Výlety se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo
německy mluvícím průvodcem. Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení
min. počtu účastníků. V případě nenaplnění minimálního počtu účastníků se výlet neuskuteční.
Výše uvedené platí jak pro výlet zakoupený na pobočce cestovní kanceláře v ČR, tak i pro výlet
zakoupený v destinaci. Zákazník si v případě neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet
jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě
s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu v kanceláři, kde zájezd zakoupil.
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PRONÁ JEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že máte objednané přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny.
Vrácení vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře
(většinou 23.00–7.00 hod.) je účtován příplatek.
Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou, v některých autopůjčovnách požadují úhradu plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění
musí být vydané před více než jedním rokem. Řidič mladší 24 let musí většinou hradit příplatek.
V ceně pronájmu je většinou zahrnuté základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené
pojištění SCDW.
SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost,
že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že
i hotel nenabízí služby (klimatizace, zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku
menšího počtu klientů.
INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, může dojít
v mezidobí ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. 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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prodejní místa ck fischer a nev-dama
česká republika
BEROUN

Havlíčkova 5, 266 01 Beroun;
tel.: 311 611 611; beroun@ﬁscher.cz

BRNO

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

BŘECLAV

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

ČESKÁ LÍPA

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

ČESKÉ BUDĚJOVICE

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

MLADÁ BOLESLAV

Krátká 904 (u KAUFLANDU), 293 01 Mladá Boleslav;
tel.: 326 726 604;
mlada.boleslav.kauﬂand@ﬁscher.cz
T. G. Masaryka 1084, 293 01 Mladá Boleslav;
tel.: 326 735 000, 737 258 112;
mlada.boleslav@ﬁscher.cz

MOST

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

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

HRADEC KRÁLOVÉ

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

GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 140 62 Praha 4;
tel.: 234 071 500; prodej.pankrac@ﬁscher.cz;
prodej linkových letenek: linkove.letenky@ﬁscher.cz
Centrum Chodov, Roztylská 2321/19,
148 00 Praha 4;
tel.: 255 719 630; chodov@ﬁscher.cz

PRAHA 5

NOVÝ JIČÍN

PRAHA 9

5. května 95/16, 741 01 Nový Jičín;
tel.: 724 799 788, 556 300 111; novy.jicin@ﬁscher.cz

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

HODONÍN

PRAHA 4

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

FRÝDEK MÍSTEK

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

Atrium Flora
Vinohradská 2828/151, 130 00 Praha 3
tel.: 234 234 240; ﬂora@ﬁscher.cz

Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro),
158 00 Praha 5 – Stodůlky;
tel.: 251 512 648, 739 239 171; butovice@ﬁscher.cz
Řevnická 121/1, 155 21 Praha 5 – Zličín
tel.: 296 301 300; zlicin@ﬁscher.cz

OLOMOUC

HAVÍŘOV

PRAHA 3

NÁCHOD

ul. Karla IV. 5, 370 01 České Budějovice;
tel.: 387 433 777, 731 427 074;
ceske.budejovice@ﬁscher.cz
Globus, České Vrbné 2327,
370 11 České Budějovice
tel.: 778 722 972, 387 202 277–278;
ceske.budejovice.globus@ﬁscher.cz
Nám. svobody 14, 738 01, Frýdek Místek;
tel.: 596 632 034, 724 786 878;
frydek.mistek@ﬁscher.cz

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

OPAVA

OSTRAVA

Antonína Macka 122, 701 00 Ostrava;
tel.: 596 100 100; prodej.ostrava@ﬁscher.cz;
prodej linkových letenek: linkove.letenky@ﬁscher.cz
OC Futurum, Novinářská 6a, 702 00 Ostrava;
tel.: 595 627 218, 731 427 076;
ostrava.futurum@ﬁscher.cz
Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,
702 00 Ostrava;
tel.: 597 499 970;
ostrava.karolina@ﬁscher.cz

OSTRAVA-TŘEBOVICE

OC Galerie Tesco, Sjízdná 5554/2,
722 00 Ostrava-Třebovice;
tel.: 596 941 334, 731 427 073;
ostrava.tesco@ﬁscher.cz

OSTRAVA-ZÁBŘEH

Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6,
190 00 Praha 9;
tel.: 296 202 220; cerny.most@ﬁscher.cz
BILLA – Prosek, Vysočanská 382/20,
190 00 Praha 9;
tel.: 283 880 986; prosek@ﬁscher.cz
Hypermarket Globus Čakovice,
Kostelecká 823, 196 00 Praha 9,
tel.: 255 711 637; cakovice.globus@ﬁscher.cz
Obchodní centrum Letňany, Veselská 663,
199 00 Praha 9 – Letňany
tel.: 234 234 250; letnany@ﬁscher.cz

PRAHA 10

Europark, Nákupní 389/3 (přízemí),
102 00 Praha 10 – Štěrboholy;
tel.: 272 651 892; europark@ﬁscher.cz

PŘÍBRAM

Hypermarket ALBERT, Brodská 496/5,
261 01 Příbram 8;
tel.: 318 639 037–8, 775 876 065; pribram@ﬁscher.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

Nám. Míru 1005/100,
756 61 Rožnov pod Radhoštěm;
tel.: 778 781 563, 583 210 167; roznov@ﬁscher.cz

ŠUMPERK

Obchodní centrum SAN, Hlavní tř. 20/3061,
787 01 Šumperk;
tel.: 583 210 167, 602 533 371; sumperk@ﬁscher.cz

Podhorská 4963/9, 466 01 Jablonec nad Nisou
tel.: 488 055 550; jablonec@ﬁscher.cz

Avion Shopping Park, Rudná 3114/114,
700 30 Ostrava-Zábřeh;
tel.: 596 729 713, 775 876 266;
ostrava.avion@ﬁscher.cz

TÁBOR

JABLONEC NAD NISOU

JIHLAVA

PARDUBICE

TEPLICE

PELHŘIMOV

TRUTNOV

PÍSEK

UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Benešova 2, 586 01 Jihlava;
tel.: 774 629 009, 778 781 596;
jihlava@ﬁscher.cz

Třída Míru 62, 530 02 Pardubice;
tel.: 466 611 006, 731 427 084; pardubice@ﬁscher.cz

KARLOVY VARY

Růžová 38, 393 01 Pelhřimov
tel.: 775 876 143, 778 781 599; pelhrimov@ﬁscher.cz

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

KLADNO

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

Heydukova 97, 397 01 Písek;
tel.: 737 587 857, 382 224 120; pisek@ﬁscher.cz

PLZEŇ

Tř. 9. května 1576, 390 02 Tábor;
tel.: 774 629 010, 775 876 143, 778 781 595;
tabor@ﬁscher.cz
Ul. 28. října 780/10, 415 01 Teplice;
tel.: 417 535 777; teplice@ﬁscher.cz
Havlíčkova 9, 541 01 Trutnov;
tel.: 777 602 004, 499 818 308; trutnov@ﬁscher.cz
Zelný trh 1514, 686 01 Uherské Hradiště;
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5;
uherske.hradiste@ﬁscher.cz

ÚSTÍ NAD LABEM

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

Americká 46, 301 15 Plzeň;
tel.: 377 236 538, 777 752 613; plzen@ﬁscher.cz
OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00, Plzeň-Černice
tel. : 778 770 58-9, 378 770 058–59;
plzen.olympia@ﬁscher.cz

LIBEREC

PRAHA 1

Jánská 864/4, 460 01 Liberec;
tel.: 482 710 627; liberec@ﬁscher.cz
OC Plaza, Palachova 1404/2, 460 90 Liberec 1
tel: 488 578 880; liberec.plaza@ﬁscher.cz

Národní třída 10, 110 00 Praha 1;
tel.: 255 719 600; narodni@ﬁscher.cz
Revoluční 5, 110 00 Praha 1;
tel.: 255 710 078; revolucni@ﬁscher.cz

Tř. T. Bati 481, 760 01 Zlín;
tel.: 577 214 122–3, 608 241 977; zlin@ﬁscher.cz
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

LITOMĚŘICE

PRAHA 2

ZNOJMO

KOLÍN

392

MĚLNÍK

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

Nákupní galerie Atrium, Karlovo
nám. 10,120 00 Praha 2;
tel.: 222 519 338; karlovo.nam@ﬁscher.cz

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Mírové náměstí 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem;
tel.: 475 201 080, 775 876 105; usti@ﬁscher.cz

ZLÍN

Velká Michalská 1, 669 01 Znojmo;
tel.: 515 248 810; znojmo@ﬁscher.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393

slovensko
BANSKÁ BYSTRICA

Horná 13, 974 01 Banská Bystrica 1;
tel.: +421 48 470 12 20; bystrica@ﬁscher.sk

KOŠICE

Alžbetina 22, 040 01 Košice;
tel.: +421 55 622 66 08; kosice@ﬁscher.sk

TRNAVA

BRATISLAVA

NITRA

ŽILINA

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava;
tel.: +421 2 52 731 264; bratislava@ﬁscher.sk

Palárikova 8, 949 01 Nitra;
tel.: +421 37 652 34 14; nitra@ﬁscher.sk

Hlavná 22, 917 01 Trnava;
tel.: +421 33 593 66 96; trnava@ﬁscher.sk
Makovického 7/A, 010 01 Žilina;
tel.: +421 41 568 02 05; zilina@ﬁscher.sk

Autorizovaní prodejci
ČESKÁ REPUBLIKA HLAVNÍ MĚSTO PRAHA • PRAHA

www.dovolenkovani.cz, Ovocný Trh 12, 110 00 Praha 1, info@dovolenkovani.cz, 732 402 202;

www.dovolenasnadno.cz, Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha,

info@dovolenasnadno.cz, 223 557 307; STŘEDOČESKÝ KRA J • BENEŠOV Václava Říhová – ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, info@adventureplus.cz, 317 726 677; KLADNO • LCK Plus s.r.o., P. Bezruče 3388, lck2@lck.cz, 773 788 699; KOLÍN • Jana
Syřínková- ROJATOUR, Rubešova 61/62, info@rojatour.cz, 606 892 095; KUTNÁ HORA • Jaroslava Marešová - Kutnohorská CA, Palackého náměstí 330, kca@atlas.cz, 327 512 331; MLADÁ BOLESLAV • František Chmela, Železná 107, Chmela.basket@seznam.cz,
326 722 666; NYMBURK • Terezia Farkašová – CA Tereza, Nerudova ul. 697, ad.farkasova@tiscali.cz, 325 541 011; PRAHA-VÝCHOD • Olga Barešová Pavlisová - CK PAO, Komenského nám. 1267, info@ck-pao.cz, 326 902 848; PRAHA-ZÁPAD • Petr Kadeřábek
- KD Tour, náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 626, petr.kaderabek@kdtour.cz, 604 145 291; PŘÍBRAM • Lucie Travel, spol. s r.o., Václavské náměstí 144, info@lucietravel.cz, 318 630 856; RAKOVNÍK • Jana Koutová – CA RASTA, Trojanova 37, rastaca@seznam.cz, 605 423 182;

JIHOČESKÝ KRA J • ČESKÉ BUDĚJOVICE • RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, roslo@roslo.cz, 386 355 932; JINDŘICHŮV HRADEC • Dana Hronová, Růžová 40/II, cadana@pel.cz, 602 720 262; PÍSEK • Alena Havlová CK SARGAS, Harantova 466/45,
info@sargas.cz, 602 472 855; PRACHATICE • OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, prachatice@ca-ocean.cz, 388 318 746; STRAKONICE • Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., U Sv.Markéty 58, strakonice@ciao.cz, 383 323 450; TÁBOR • COMETT PLUS, spol. s r.o., tř. 9.května 1989,
ck@comettplus.cz, 381 259657; PLZEŇSKÝ KRA J • DOMAŽLICE • BENE cestovní agentura, Msgre. B. Staška 66, ca.bene.domazlice@iol.cz, 379 722 266; KLATOVY • Miloslav Jarošík Bc. – CA JAROŠÍK, Náměstí Míru 64, dovolena@cajarosik.cz, 376 310 279;

PLZEŇ-JIH • Ing. Jaroslav Janeček – CA JANEČEK, Příchovice 237, ca.janecek@seznam.cz, 377 982 822; PLZEŇ-MĚSTO • Eva K. Houdková - IDEÁLNÍ ZÁ JEZDY.CZ, Pražská 6, info@idealnizajezdy.cz, 377 224 953; PLZEŇ-SEVER • Dagmar Sojková - RODATOUR, Benešova 745,
info@rodatour.cz, 377 932 266; ROKYCANY • Zdeněk Živný - ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, info@skodaaviatour.cz, 371 728 777; TACHOV • Zdeněk Černý - Západočeská CA, K. H. Borovského 520, info@zca.cz, 374 725 707; KARLOVARSKÝ KRA J • CHEB • Alexandra
Levorová, Svobody 144/27, cavrbova@centrum.cz, 354 426 107; KARLOVY VARY • Martina Krákorová - CA GUNEŠ, nám. Dr. Milady Horákové 2040, vary@gunes.cz, 353 224 788; SOKOLOV • Pavel Klepiš - M SPORT, Nám.Budovatelů 1407, camsport@seznam.cz, 733 537 287;

ÚSTECKÝ KRA J • DĚČÍN • JUDr. Josef Janů - CA JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, info@jatour.cz, 412 516 313; CHOMUTOV • Ing.Knopová Martina - K TRAVEL, Palackého 4467, k.travel@seznam.cz, 777 652 542; LITOMĚŘICE • Jiřina Topšová - CA TULIS,
Novobranská 17, tulis.topsova@seznam.cz, 416 733 355; LOUNY • Jan Gabriel - CA Tam i zpět, Vrchlického 781, gabrieljan@seznam.cz, 415 652 086; MOST • Aspen tour, Radniční 1/2, aspentour@seznam.cz, 476 000 027; TEPLICE • ASSIST - your way s.r.o., U Nemocnice 3064,
info@i-assist.cz, 417 532 669; ÚSTÍ NAD LABEM • Mgr. Helga Hradecká - CK Special, Vaníčková 922/7, lacinova@ckspecial.cz; 475 210 600; LIBERECKÝ KRA J • ČESKÁ LÍPA • Jitka Gottlieberová, náměstí T. G. Masaryka 172/24, gottlieberova@tiscali.cz, 487 823 155;

JABLONEC NAD NISO • Indivindi s.r.o., Jiráskova 9, info@indivindi.cz, 483 306 627; LIBEREC • CAT TOUR CZ s.r.o., Moskevská 55/26, info@cattour.cz, 485 113 132; SEMILY • Stanislav Kousal - CK ERIKA TOUR, Špidlenova 442, erika@erikatour.cz, 481 623 637;
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRA J • HRADEC KRÁLOVÉ • Štěpánka Vítková, Opletalova 328/3, info@castepanka.cz, 604 276 574; JIČÍN • ZÁ JEZDY Jičín, s.r.o., Židovská 68, info@zajezdyjicin.cz, 724 787 978; NÁCHOD • Simona Gajdošová - CA TRAMTÁRIE, Wiesnerova
919, info@dotramtarie.cz, 604 990 101; RYCHNOV NAD KNĚŽNOU • Tomáš Zahálka - CA Eurocentrum, Svatohavelská 66, eurocentrum@eurocentrum.cz, 494 532 949; TRUTNOV • PaedDr. Lada Eidner - CK LADA, Bulharská 54, cklada@lada-trutnov.cz, 499 819 018;

PARDUBICKÝ KRA J • CHRUDIM • Agentura Štěpánka s.r.o., Břetislavova 61, info@castepanka.com, 469 622 768; PARDUBICE • David Čada - Agentura HaK, Smilova 308, dovolena@volny.cz, 466 610 234; SVITAVY • Alena Francová, Nám.Míru 89,
palma@ck-palma.cz, 461 541 000; ÚSTÍ NAD ORLICÍ • Lydie Sloupenská, Československé armády 1181, rezervace@cavia.cz, 733 781 781; KRA J VYSOČINA • HAVLÍČKŮV BROD • Jana Fischerová - ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, adatour@adatour.cz,
569 428 464; JIHLAVA • 3SYSTEMS s.r.o. - AC TOUR, Palackého 1659/51, actour@ji.cz, 567 300 069; PELHŘIMOV • Dana Veselá - CK IKÁRIA, Tylova 242, ikaria@ck-ikaria.cz, 565 326 167; TŘEBÍČ • ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, adriatictour@seznam.cz, 568 840 340;

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU • LOSENKA s.r.o. – TRANZITtour, Havlíčkovo nám. 152/4, info@tranzittour.cz, 566 620 102; JIHOMORAVSKÝ KRA J • BLANSKO • S - TOUR Blansko, s.r.o., Rožmitálova 2291/14, s-tour@iol.cz, 516 417 035; BRNO-MĚSTO • LAST MINUTE
CENTRUM s.r.o., Náměstí Svobody 92/21, ca@lastminutecentrum.eu, 542 210 040; BRNO-VENKOV • IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 1430/30, ivacar2000@seznam.cz, 546 451 933; BŘECLAV • Renata Strušková - CA JUNIOR, 17. listopadu 1a, ca.junior@email.cz, 777 339 117;

HODONÍN • Jana Ryšavá - CA REDO, Dolní Valy 521/1, info@redo-ca.cz, 733 106 802; VYŠKOV • Josef Geryk - „SWISS SERVICE“, Masarykovo náměstí 390/42, info@swiss-service.com, 517 333 300; ZNOJMO • Jitka Nahodilová - CA JINÁ, Hakenova 690/25, ca.jina@centrum.cz,
515 227 147; OLOMOUCKÝ KRA J • JESENÍK • MONDI-tour, s.r.o., Palackého 1333/1a, info@monditour.cz, 584 409 423; OLOMOUC • CK REKOS s.r.o., Slovenská 539/12, rekos@rekos.cz, 585 228 774; PROSTĚJOV • Ivana Valová, Svatoplukova 2595/19,
aquatour@email.cz, 602 515 228; PŘEROV • CK SOUČEK s.r.o., Palackého 100/20, objednavky@cestovka.net, 581 110 110; ŠUMPERK • Helena Dokoupilová, DiS. - CA MOJE VOLNO, Palackého 2, info@mojevolno.cz, 777 675 658; MORAVSKOSLEZSKÝ

KRA J • BRUNTÁL • ATIS a.s., Fügnerova 108/7, dispecink@atis.cz, 554 787 111; FRÝDEK-MÍSTEK • Renata Sikorová - CA Sluníčko, Nádražní 1100, ca.slunicko@seznam.cz, 558 629 104; KARVINÁ • Danka Mertová - CA TOP TOUR, Karola Śliwky 128/14, info@toptour-karvina.cz,
596 315 010; NOVÝ JIČÍN • CESTOVNÍ AGENTURA LANDSON s.r.o., K Nemocnici 210/3, info@nabidkazajezdu.cz, 556 70 10 30; OPAVA • Václav Holan - SLEZSKÁ CA, Husova 460/1, slezska.ca@volny.cz, 553 623 155 ; OSTRAVA-MĚSTO • AGENTURA Hana s.r.o., Čs.legií 7,
info@agenturahana.cz, 596 120 694; ZLÍNSKÝ KRA J • KROMĚŘÍŽ • Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95/1, cktina@cktina.cz, 573 342 244; UHERSKÉ HRADIŠTĚ • Veronika Střelcová - ITS Company, Josefa Stancla 153, info@ckits.cz, 572 557 797; VSETÍN • VS TRAVEL
cestovní agentura s.r.o., nám. Svobody 1321, vs.travel@seznam.cz, 571 437 721; ZLÍN • Delta Reisen s.r.o., Bartošova 5532, info@deltareisen.cz, 577 700 888;

SLOVENSKO BÁNOVCE NAD BEBRAVOU • CA ROYAL, J. Jesenského 567/15, caroyal@caroyal.sk,+421 903 617 362; BANSKÁ BYSTRICA • SVETOM.SK s. r. o., Nám. Štefana Moysesa 4, info@svetom.sk, +421 907 842 027; BARDEJOV • OLIVIERI, Kellerova1,
oliviakrausova@gmail.com, +421 908 346 858; BRATISLAVA • BON POINT, s. r. o., Priemyselná 8, ingrid.madejova@gmail.com, +421 911 940 954; BREZNO • CA KONO, nám. M. R. Štefánika 48, konoca@kono.sk, +421 486 446 729; ČADCA • ZAHRA-CA, spol. s r.o., Pribinova 2894,
vangel.zahra@gmail.com, +421 918 527 726; DETVA • AGENCY JK s.r.o., M.R.Štefánika 61, kmetova@arttour.sk, +421 455 454 890; DOLNÝ KUBÍN • CA LAST MINUTE SERVIS, Radlinského 27, lms@orava.sk, +421 905 553 857; DUNA JSKÁ STREDA • DUNA-TOUR, s.r.o.,
Korzo Bélu Bartóka 345/18, dunatour@dunatour.sk, +421 315 525 041; GALANTA • Ing. Margita Bosáková - CK GITA, Šafárikova 1526, gita@gita.sk, +421 903 420 794; HLOHOVEC • HELOS, s.r.o., Nám. sv. Michala 16, helos@helos.sk, +421 905 272 636; HUMENNÉ • Beáta
Rišková X-Travel, Mierová 2529/87, info@x-travel.sk, +421 907 200 102; ILAVA • Travel Corporation, s. r. o., Sládkovičova 741, gasparova.jana@gmail.com, +421 948 222 490; KEŽMAROK • CA MARCO POLLO s.r.o., Hviezdoslavova 2/193, marcopollo@marcopollo.sk, +421 915 841 711;

KOMÁRNO • Kom-tour s. r. o., nám. gen. Klapku 36, oﬃce@komtour.sk, +421 357 778 294; KOŠICE • CK Travel & Fly, s. r. o., Kováčska 57, info@travelﬂy.sk, +421 556 714 661; KYSUCKÉ NOVÉ MESTO • Ellmer s.r.o. - GOU TRAVEL, 1. Mája 50/30, info@goutravel.sk,
+421 911 166 756; LEVICE • Dekampo.sk, s.r.o., Ľ.Štúra 7, dekampo@dekampo.sk, +421 366 317 898; LEVOČA • Mgr. Miriam Repčiaková - Oázatour, Nám. Majstra Pavla 27, oaza@levonetmail.sk, +421 907 940 550; LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ • ViaSlovakia plus, s.r.o., 1.Mája
697/26, info@viaslovakia.sk, +421 442 861 045; LUČENEC • Eva Čonková - CA LUX, Železničná 1, calux.eva@swanmail.sk, +421 474 331 395; MALACKY • CA EDEN s.r.o., Radlinského 14/1155, ckeden@stonline.sk, +421 905 947 732; MARTIN • Ing. Michal Skirčák - LASTMINUTKY.
SK, M.R.Štefánika 12, m.skircak@gmail.com, +421 907 975 573; MEDZILABORCE • Gabriela Kozlayová M-TOUR, A.Warhola 195/28, mtour.ml@gmail.com, +421 944 382 078; MICHALOVCE • CESTOVNÁ AGENTÚRA K-IM TOUR, Andreja Sládkoviča 6110/5, kimtour@kimtour.
sk +421 566 442 944; MYJAVA • Alena Majtánová - CA ALA TOUR, M.R.Štefánika 931/52, alatour.my@gmail.com, +421 915 841 718; NÁMESTOVO • Dobrá cestovka s.r.o., Štefánikova 210, dobra.cestovka@gmail.com, +421 948 449 891; NITRA • Funtour, s.r.o., Štefánikova
49/8, funtour@funtour.sk, +421 905 119 338; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM • SKonline s. r. o., Jánošíkova 2773/44, info@skonline.sk, +421 949 771 888; NOVÉ ZÁMKY • Silvia Záležáková - X Tour, F.Rákocziho 3, xtour@xtour.sk, +421 904 915 243; PARTIZÁNSKE
• Ing. Margita Samardžijová - CA FORTOUR, Februárova 9, fortour@skylan.sk , +421 905 523 247; PEZINOK • Family Travel s.r.o., M.R. Štefánika 2/3, familytravel@familytravel.sk, +421 905 703 546; PIEŠŤANY • CLUB Travel Piešťany spol. s r. o., Winterova 1, clubtravel@clubtravel.
sk, +421 904 174 777; POPRAD • CK FAMILY s.r.o, Partizánska 677/17, ckfami ly@ckfamily.sk, +421 527 723 740; POVAŽSKÁ BYSTRICA • E-TOURS s.r.o., Dorn Služieb Stred 39, etours@stonline.sk, +421 424 260 990; PREŠOV • FRANKA TOUR, Hlavná 79, info@ckfranka.
sk, +421 915 841 907; PRIEVIDZA • EASYTRAVEL, s.r.o., Moyzesova 1, info@easytravelonline.sk, +421 908 778 646; PÚCHOV • Riatour, spol. s r.o., Moyzesova 1744, riatour@riatourck.sk, +421 905 207 852; RIMAVSKÁ SOBOTA • Zen Travel s.r.o., Svätoplukova 13, info@
zentravel.sk, +421 908 209 283; ROŽŇAVA • Vlasta Sabadošová - CA POHODA, Námestie baníkov 41, vlasta.s@centrum.sk, +421 911 218 283; RUŽOMBEROK • AQUASUN TRAVEL s. r. o., A. Bernoláka 1, caaquasun@gmail.com, +421 907 854 723; SENEC • TATRA - TRAVEL, spol.
s r.o., Šafárikova 85, ck@tatra-travel.sk, +421 911 231 227; SENICA • HELLAS TRAVEL, s.r.o., Janka Kráľa 739, hellastravel@hellastravel.sk, +421 944 104 333; SKALICA • AMA TRAVEL, Námestie slobody 32, ama travel@amatravel.sk, +421 908 723 647; SNINA • Travel & Biznis s.r.o.,
Partizánska 2538/29, info@supercestovka.sk, +421 940 387 873; SOBRANCE • MYGG, s.r.o. - MYGG TOURS, Kpt. Nálepku 1, mygg@mygg.sk, +421 915 955 947; SPIŠSKÁ NOVÁ VES • SUN&ICE s.r.o., Mlynská 39, sunice@sun-ice.sk, +421 911 669 098; STARÁ ĹUBOVŇA
• D.J.K., s.r.o., Popradská 6, djk@djk.sk, +421 524 326 620; STROPKOV • kamtam s.r.o., Mlynská 713/42, kamtam@kamtam.sk, +421 907 307 077; SVIDNÍK • CK EUROTOUR, s.r.o., Bardejovska 48, eurotour@stonline.sk, +421 915 841 765; ŠAĹA• VikiTour s.r.o., Hlavná 44, info@
vikitour.sk, +421 944 732 464;TOPOĹČANY • Adriána Mokošová M-TOUR, Obchodná 2, mtour@mail.t-com.sk, +421 387 487 309; TREBIŠOV • KAMELOT, s.r.o., M. R. Štefánika 176, kamelot@kamelot.sk,+421 566 726 619; TRENČÍN • Ing. Michal Riečický - KARIBIK, CA, Vajanského
6, karibikca@gmail.com, +421 911 902 553; TRNAVA • AGÁZA s. r. o., Veterná 6558/31, info@agaza.sk, +421 918 998 543; TURČIANSKE TEPLICE • CA 2 travel, Krátka 11, cestovka2travel@gmail.com, +421 904 813 855; VELKÝ KRTÍŠ • ORKO tour, SNP 8, orkotour.ca@
gmail.com, +421 904 668 235; VRANOV NAD TOPĹOU • Ing. Anton Roško – Coral, Námestie Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, +421 574 426 142; ZLATÉ MORAVCE • Klaudia Pajerová, Župná 34, cestovka.zm@gmail.com, +421 905 745 645; ZVOLEN • CA MILO
TOUR s.r.o., M.Rázusa 2226/32, info@milotour.sk, +421 948 807 708; ŽARNOVICA • Anna Mesiariková - CA PROXIMA, Kľakovská 881/18, caproxima1@gmail.com, +421 911 535 133; ŽIAR NAD HRONOM • Supertravel, s.r.o., Nám. Matice Slovenskej 17, info@supertravel.sk,
+421 905 265 015; ŽILINA • Milan Ruttkay - MR TRAVEL, Antona Bernoláka 51, info@mrtravel.sk, +421 948 454 739

Kompletní seznam autorizovaných prodejců naleznete na www.ﬁscher.cz/kontakty

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 392–393
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To nejlepší
pro klienty
CK Fischer!

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. Přes milion klientů
ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

www.ERVpojistovna.cz

