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úvodní slovo

Vážení klienti,
jsem velice ráda, že jste se do orientálních zemí rozhodli cestovat
právě s námi. Orient charakterizují bílé pláže, křišťálově čisté moře
a nekonečná poušť, to vše v doprovodu vůní exotického koření.
Kontrast futuristické Dubaje a Kataru s nenarušenou přírodou Ománu
jistě vyvolá touhu poznávat další země s arabskou atmosférou.
Orient je pevně spjat s Ománem a se Spojenými arabskými
emiráty, kde pro vás i letos máme připraveno nepřeberné množství
kvalitních hotelů s bezkonkurenčními službami. V Ománu jsme

REZERVUJTE NA FIRST MINUTE

jejich počet zvýšili téměř na dvojnásobek a zaměřili jsme se
i na méně známé oblasti jako Musandam nebo Jebel Akhdar.
Do mimořádně oblíbených Spojených arabských emirátů jsme
rozšířili nabídku zájezdů s odlety z Prahy i Bratislavy.
Katarská Doha vás ohromí svými futuristickými stavbami
a mrakodrapy, stejně jako místy, kde je ještě cítit atmosféra
z doby, kdy Katar nebyl ropnou velmocí a nejbohatším státem
světa. Vzhledem k velké oblibě, kterou si Katar mezi našimi klienty
velmi rychle získal, jsme pro vás rozšířili nabídku hotelů.

ZA NEJLEPŠÍ
CENU!

V rámci First Minute vám naše cestovní kancelář nabízí nejširší výběr
z nejžádanějších nabídek ubytování a termínů za ty nejlepší ceny.
Navíc máte díky tomuto včasnému nákupu bezplatné parkování
nebo volný vstup do salonku na letišti v Praze. Na všechny zájezdy

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

můžete uplatnit možnost minimální zálohy 1 490 Kč. Až dvě děti
do 14 let mají ubytování zcela zdarma a k zájezdům nad 50 000 Kč
získáte jako bonus pojištění Fischer Exotica Plus zdarma.
Chceme, aby i vaše cesta byla příjemným zážitkem. V nabídce tak

1. VYUŽIJTE ATRAKTIVNÍ CENY
Užijte si pohodlí a nechte se hýčkat v 5* hotelu s all inclusive už za 22 990 Kč na osobu.
2. UBYTOVÁNÍ PRO DĚTI ZDARMA

naleznete mimo jiné lety nejprestižnějších světových společností,

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

které k cestě do vašich vysněných destinací využívají i Airbus A380,

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

největší osobní cestovní letadlo světa. Letět můžete i s leteckou
společností, která je již pátým rokem hodnocena jako nejlepší

3. LETIŠTNÍ SALONEK NEBO PARKOVÁNÍ U LETIŠTĚ ZDARMA

na světě v prestižní anketě Skytrax. Kvalitní služby můžete vyzkoušet

Zpříjemněte si čekání na pražském letišti v salonku s občerstvením, WiFi a TV nebo si dojeďte na letiště

nejen v oblacích, ale také před samotným startem na letištích.

v Praze vlastním autem. Váš vůz bude po celou dobu dovolené v dobrých rukou.
Kapacita letištního salonku i množství parkovacích míst zdarma jsou omezeny a nabídka platí

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

pouze do vyčerpání kapacity.

neustále k dispozici. Zavítat můžete do kterékoli pobočky v České
republice či na Slovensku, zavolat na bezplatnou infolinku
800 12 10 10 nebo navštívit internetové stránky www.ﬁscher.cz,

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

kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.
5. POJIŠTĚNÍ ZDARMA
Vítejte ve světě vašich orientálních zážitků!

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

12

FLYDUBAI

SMARTWINGS

DESTINACE Spojené arabské emiráty – Dubaj

DESTINACE Spojené arabské emiráty – Ras Al Khaimah, Omán – Salalah

TYP LETADLA Boeing 737–800

TYP LETADLA Boeing 737–800

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímé lety z Prahy nebo Bratislavy do Dubaje

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímé lety z Prahy do Ras Al Khaimah, Salalah

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

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

a zakoupit prostřednictvím cestovní kanceláře s dostatečným předstihem před odletem,
možnost zakoupení nápojů a lehkého studeného snacku přímo na palubě letadla)

QATAR AIRWAYS

EMIRATES

DESTINACE Katar – Doha, Omán – Salalah

DESTINACE Spojené arabské emiráty – Dubaj

TYP LETADLA Airbus 320–200, Airbus 350–900, Boeing 787–8 (Dreamliner), Airbus A–380

TYP LETADLA Airbus 380–800, Boeing 777–300

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímé lety z Prahy nebo Vídně

TRANSFEROVÉ LETIŠTĚ Přímý let z Prahy do Dubaje

do Doha, let z Prahy do Ománu s přestupem v Doha

OBČERSTVENÍ NA PALUBĚ V ceně zájezdu

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.

KLUBOVÁ DOVOLENÁ
HOTEL

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ VĚK
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ DÍTĚTE

Funtazie klub DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island ccccc

P, A

3

2–13/14 let

Funtazie klub Fanar Hotel & Residences ccccc

A

2

2–14 let

√
√

√
√

√
√

22
26

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

VĚK
DÍTĚTE

Dubaj
Aloft Palm Jumeirah cccc

S, P, A

1

2–12 let

Amwaj Rotana Jumeirah Beach ccccc

S, P

2

2–12 let

Anantara The Palm Dubai Resort ccccc

S, P

2

2–12 let

Andaz Dubai The Palm ccccc

S, P

1

2–12 let

Atlantis The Palm ccccc

S, P

2

2–12 let

Caesars Palace Bluewaters Dubai ccccc

S, P

1

2–12 let

Caesars Resort Bluewaters Dubai ccccc

S, P

1

2–12 let

Citymax Al Barsha at the Mall ccc

S, P

1

2–12 let

Citymax Bur Dubai ccc

S, P

1

2–12 let

DoubleTree by Hilton Dubai – Business Bay cccc

S, P+

2

2–12 let

DUKES The Palm, a Royal Hideaway ccccc

S, P

2

2–12 let

Grand Hyatt Dubai ccccc

S, P

2

2–12 let

Habtoor Grand Beach Resort, Autograph Collection ccccc

S, P

2

2–12 let

Holiday Inn Bur Dubai cccc

S, P

2

2–12 let

Holiday Inn Express Jumeirah cc

S, P

2

2–12 let

JA Beach Hotel ccccc

S, P, A

2

2–12 let

JA Lake View ccccc

S, P, A

2

2–12 let

JA Palm Tree Court ccccc

S, P, UA

2

2–12 let

Jumeira Rotana Dubai cccc

S, P, A

2

2–12 let

Jumeirah Al Naseem – Madinat Jumeirah cccccd

S, P

1

2–12 let

Jumeirah Beach ccccc

S, P

2

2–12 let

Jumeirah Zabeel Saray ccccc

S, P

2

2–13 let

Madinat Jumeirah – Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A´Salam cccccd

S, P

2

2–12 let

Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc

S, P, A

1

2–12 let

Rixos Premium Dubai ccccc

S, P

1

2–14 let

Rixos The Palm Dubai Hotels & Suites ccccc

S, P, UA

2

2–14 let

The Retreat Palm Dubai MGallery by Soﬁtel cccc

S, P, SA

1

2–12 let

W Dubai – The Palm ccccc

S, P

1

2–12 let

Ajman ccccc

S, P, PP

1

2–13 let

Ajman Saray, a Luxury Collection Resort ccccc

S, P, A

1

2–12 let

Fairmont Ajman ccccc

S, P

2

2–12 let

√

√

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

74
71
54
65
56
60
62
80
79
76
70
73
69
78
81
67
66
68
77
46
50
48
44
72
58
52
75
64

√
√
√

110
108
111

√
√
√
√
√
√
√

126
135
136
137
134
128
132

Ajman

Abu Dhabi
Emirates Palace Abu Dhabi ccccc

S, P

1

2–12 let

Fairmont Marina Abu Dhabi Hotel & Resort ccccc

S, P

2

2–12 let

InterContinental Abu Dhabi ccccc

S, P, A

1

2–12 let

Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana Abu Dhabi ccccc

S, P, SA

1

2–12 let

Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas ccccc

S, P

1

2–12 let

Rixos Saadiyat Abu Dhabi ccccc

UA

2

2–14 let

Saadiyat Rotana Resort & Villas ccccc

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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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

The St. Regis Saadiyat Island Resort, Abu Dhabi ccccc

S, P

2–13 let

√

130

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

101
102
104
90
103
96
105
92
98
94
99
84
86
100
88

√
√
√
√
√

120
122
118
121
123

√

114

1

Ras Al Khaimah
Al Hamra Residence ccccc

P, A

1

2–12 let

Al Hamra Village cccc

P, A

2

2–12 let

DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah City cccc

P, A

1

2–12 let

DoubleTree by Hilton Resort & Spa Marjan Island ccccc

P, A

3

2–13 let

Hampton by Hilton Marjan Island cccc

P, A

2

2–12 let

Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc

P, A

2

2–12 let

Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah cccc

S, P

2

2–12 let

Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc

P, A

2

2–12 let

Marjan Island Resort & Spa by Accor ccccc

P, SA

2

2–12 let

Rixos Bab Al Bahr ccccc

UA

4

2–14 let

The Cove Rotana Resort ccccc

P, A

1

2–12 let

The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Hamra Beach ccccc

S, P

1

2–12 let

The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert ccccc

S, P

1

2–12 let

The Village at Cove Rotana ccccd

UA

2

2–12 let

Waldorf Astoria Ras Al Khaimah ccccc

S, P

2

2–12 let

Fairmont Fujairah Beach Resort ccccc

S, P

2

2–12 let

Fujairah Rotana Resort & Spa ccccc

S, P, A

2

2–12 let

Miramar Al Aqah Beach Resort ccccc

S, P, A, UA

2

2–12 let

Le Meridien Al Aqah ccccc

P, A

2

2–12 let

Oceanic Khorfakkan Resort & Spa cccc

S, P, SA

2

2–14 let

P, A

1

2–12 let

√

√
√

Fujairah

√
√
√

Umm Al Quwain
Umm Al Quwain Beach ccc

– 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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OMÁN
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

VĚK
DÍTĚTE

Salalah

√

Al Baleed Resort Salalah by Anantara cccccd

S, P, PP

2

2–14 let

Belad Bond Resort cccc

S, P, PP

2

2–12 let

Crowne Plaza Resort Salalah ccccc

S, P, PP, A

2

2–12 let

Fanar Hotel & Residences ccccc

A

2

2–14 let

Hilton Salalah Resort ccccc

S, P, PP, A

2

2–13 let

Juweira Boutique ccccd

A

2

2–14 let

Kairaba Mirbat Resort ccccc

S, P, PP, UA

2

2–12 let

Millenium Salalah cccc

S, P, PP

2

2–12 let

Rotana Salalah Resort ccccc

A

2

2–14 let

Samharam Tourist Village Resort ccc

P, A

2

2–12 let

Souly Eco Lodge ccc

P, PP

1

2–12 let

√

Al Bustan Palace by Ritz-Carlton cccccd

S, P

1

2–12 let

√

Al Falaj ccc

S, P, PP

2

2–12 let

Crowne Plaza Muscat cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Grand Hyatt ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

Kempinski ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

Muscat Hills Resort cccd

S

1

2–12 let

Mysk Al Mouj cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Rotana Sundus cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Shangri-La’s Al Husn Resort & Spa ccccc

S, P

–

Shangri-La’s Barr Al Jissah Al Bandar ccccc

S, P, PP

2

2–12 let

Shangri-La’s Barr Al Jissah Al Waha ccccc

S, P, PP

2

2–12 let

The Chedi Muscat ccccc

S

1

2–12 let

Tulip Inn Downtown ccc

S, P, PP

2

2–12 let

W Muscat ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

152
161
159
154
158
157
160
161
156
161
161

na telefonu

164
173
172
172
168
173
172
173
169
171
170
166
173
172

Muscat

√

na telefonu

√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√

√

√

√

na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu

√
√
√
√

na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu

– 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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OMÁN
HOTEL

MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

VĚK
DÍTĚTE

Musandam
Atana Khasab cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Atana Musandam cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Millenium Resort Mussanah cccc

A

2

2–12 let

Radisson Blu Sohar ccccc

S, P, PP

2

2–12 let

Six Senses Zighy Bay cccccd

P, PP

2

2–12 let

√
√
√
√
√

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu
na telefonu

177
177
177
177
176

Al Akhdar
Alila Jabal Akhdar ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort cccccd

P, PP

2

2–12 let

Desert Nights Camp cccd

P, PP

1

2–12 let

Golden Tulip Nizwa cccc

S, P, PP

1

2–12 let

Sama Al Wasil ccc

P, PP

1

2–12 let

Sifawy Boutique cccc

S, P, PP, A

1

2–12 let

na telefonu
na telefonu
na telefonu

√

na telefonu
na telefonu

√

na telefonu

183
180
183
183
183
182

– 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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KATAR
MOŽNOSTI
MAXIMÁLNÍ
STRAVOVÁNÍ POČET DĚTÍ

HOTEL

ČESKY MLUVÍCÍ
STRANA
PRŮVODCE

VĚK
DÍTĚTE

Banana Island by Anantara cccccd

S, P, PP

3

2–12 let

Doha Marriott ccccc

S, P, PP

2

2–12 let

Four Seasons Doha ccccc

S, P

1

2–12 let

Hilton Doha ccccc

P, PP+

1

2–12 let

InterContinental Doha ccccc

S, P, PP+, SA

2

2–12 let

Marsa Malaz Kempinski cccccd

S, P, PP

2

2–12 let

Mondrian Doha ccccc

S, P, PP+

2

2–12 let

Regency Sealine Camp cccc

PP

2

2–12 let

Rotana City Centre ccccc

S, P, PP+

1

2–12 let

Sharq Village and spa by Ritz-Carlton ccccc

S, P, PP+, UA

2

2–12 let

Sheraton Grand ccccc

S, P, PP+

2

2–12 let

Souq Waqif Boutique hotels by Tivoli ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

St. Regis Doha ccccc

S, P, PP+, SA

2

2–12 let

The Ritz-Carlton Doha ccccc

S, P, PP+

2

2–12 let

W Doha ccccc

S, P, PP

1

2–12 let

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√

200
217
204
205
208
198
214
217
217
202
210
216
206
212
217

√
√
√
√
√
√
√

PŘEHLED OKRUHŮ A KOMBINACÍ
TYP ZÁ JEZDU DESTINACE

POČET DNÍ/NOCÍ CHARAKTERISTIKA

PRŮVODCOVSKÝ
SERVIS

STRANA

Spojené arabské emiráty
Kombinace

Dubaj a Ras Al Khaimah

8/7

města, kultura a moře

čeština

– 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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36

Přemýšlíte nad dárkem
pro své blízké?
Věnujte jim dárkový poukaz na zájezd od CK FISCHER
dle vlastního výběru!
• Ideální k jubileu, jako svatební dar, vánoční
dárek, k narozeninám, nebo jen tak…
• Nominální hodnota
dle Vašeho přání
• Design dle Vašeho výběru
• Platnost 1 rok

K zakoupení na všech pobočkách
CK FISCHER nebo na 800 12 10 10

19
19

FUNTAZIE
ZEMĚ IDEÁLNÍCH
RODINNÝCH DOVOLENÝCH

Holky, kluci, rodiče, zažijte dovolenou
u moře jinak než dříve! Vydejte se
do země plné skvělé zábavy pro
děti každého věku a báječného
odpočinku pro dospělé.

KDE LEŽÍ FUNTAZIE KLUB?

Prolistujte naši nabídku klubových dovolených a vyberte si

CO JE FUNTAZIE KLUB?

pro svou rodinu to nejvhodnější místo ve slunečné Funtazii.

1. Spojení rekreace, fantazie a zábavy.

Podle toho, kolik vás je, kolik je komu let a co ho baví. Funtazie

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

je prostě FUN – náramně zábavná, hravá, bláznivá, tvořivá

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

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

Všude, kde jsou nejvhodnější hotely, pláže a celkové podmínky
pro rodinnou rekreaci a hry dětí. Tam, kde všem dcerám,
synům, vnukům a vnučkám zajistíme v rámci zájezdu tu
nejlepší zábavu v našich animačních programech.

anebo se zapojí v rámci animačních programů do her spolu s nimi.
• Ale také naopak – možnost pro děti trávit čas s dospělými
rodinnými příslušníky, jen když se jim chce.
2. Programy jsou organizovány výhradně česky nebo

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

VYBERTE SI SVŮJ KLUB

slovensky hovořícími profesionálními animátory.

DESTINACE

HOTEL

MOŽNOSTI
STRAVOVÁNÍ

MAXIMÁLNÍ
POČET DĚTÍ

VĚK
DÍTĚTE

KLUB

Spojené arabské emiráty

Hotel Funtazie klub DoubleTree by Hilton
Resort & Spa Marjan Island ccccc

A, P

3

3–13 let
(únor–září)

FUNTAZIE

22

Omán

Funtazie klub Fanar Hotel & Residences ccccc

A

2

2–14 let
(říjen–listopad) FUNTAZIE
(únor–duben)

26

Konkrétní termíny animací jsou k dispozici na www.ﬁscher.cz v sekci Klubová dovolená.

20

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

STRANA

Zkratky: A – all inclusive, P – polopenze.
Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM
FUNTAZIE KLUBU?
Každé dítě, které dosáhlo minimální věkové hranice 4 let

HRAJEME SI
CELÝ DEN

a je plně samostatné. Samozřejmě se do animačního
programu mohou s dětmi zapojit i rodiče nebo prarodiče.
Maximální počet dětí na dopoledních a odpoledních
animačních programech činí 15 dětí. Rodiče vždy děti
přihlásí do příslušného animačního programu a po jeho
ukončení si děti osobně vyzvednou a odhlásí je.
HOTELY – KVALITA A BEZPEČNOST
Rodinná dovolená musí být i z hlediska výběru ubytování
maximálně kvalitní a bezpečná. Poloha hotelu v klidném
prostředí, vybavení pokojů, to všechno hraje zásadní roli. Proto
nabízíme pouze prověřené hotely, v nichž už máme s pobytem
dětí nejlepší zkušenosti. Přímo v objektu nebo v blízkém okolí
je vždy k dispozici lékařská služba, supermarket se základními
potravinami, hygienickými potřebami, hračkami apod.
POKOJE – PROSTOR
Hodně místa! Všechny nabízené pokoje jsou prostorné. Přesvědčíte
se o tom na fotograﬁích interiérů jednotlivých hotelů. Půdorysné
náčrty zobrazují orientační rozvržení místností a jejich vybavení.
Uspořádání pokojů vám zaručí klidný spánek a jistě oceníte, že

• Veškeré aktivity animátoři přizpůsobují věku dětí,
jejich zájmům a možnostem.
• Programy probíhají 5 až 6 dní v týdnu (dle délky
zájezdu).
• Animátorské týmy se dětem, ale případně
i rodičům či prarodičům věnují ve třech blocích
daného dne: dopolední program (10.00–12.30 hod.),
odpolední program (15.00–17.30 hod.) a večerní
program (20.00–21.00 hod.)

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

nebude problém uložit děti a užít si večer. Na přání vybavíme
pokoj také dětskou postýlkou. Nabízíme ubytovací jednotky
pro rodiny až se třemi dětmi, jejichž užívání je spojeno s řadou
cenových zvýhodnění připravených speciálně pro vícečlenné rodiny.
STRAVOVÁNÍ – PODLE VAŠÍ I DĚTSKÉ CHUTI
Ve všech hotelech v tomto katalogu nabízíme program ALL
INCLUSIVE. Je libo vychlazený džus, koktejl, kávu nebo pivo?

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

Nebo snad ovoce či zákusek? Vše je stále ZDARMA k dispozici!
Tzv. hlavní jídla se rovněž podávají takřka po celý den. Začíná se
snídaní, následuje lehký snack, oběd, poté odpolední dezert a vše
korunuje večeře. Rozhodnete-li se pouze pro snídaně a večeře,

SPORTOVIŠTĚ – RADOST Z POHYBU

BAZÉN – PŘÍJEMNÉ OSVĚŽENÍ

ve vybraných objektech vám nabídneme možnost polopenze. Jídla

Hotelová sportoviště splňují předepsané normy a atesty.

Není bazén jako bazén. Funtazijní bazény jsou tak velké, že

jsou servírována formou samoobslužného bufetu (švédské stoly).

Sportovat můžete individuálně (ﬁtness, cyklistika, běh aj.), nebo

nabízejí dostatek prostoru jak pro plavání a vodní hry, tak

V některých hotelech lze objednat obědy a večeře s obsluhou

se přidat k animačnímu týmu a soutěžit, kdo víc, rychleji, dál...

pro odpočinek na lehátkách pod slunečníky. Děti se vydovádí

a výběrem z menu. Restaurace jsou buď zcela nekuřácké,

(vodní sporty, volejbal, fotbal, basketbal, stolní tenis, šipky

v oddělených dětských bazéncích a brouzdalištích. Ve většině

nebo s oddělenou nekuřáckou zónou. Pro děti je většinou

aj.). Protažení při pravidelném aerobiku nebo aquaaerobiku

hotelů Funtazie vám koupání zpestří také skluzavky, tobogany,

zajištěn oddělený dětský bufet s extra připraveným jídelníčkem.

je ideální pro dospělé i teenagery. U služeb all inclusive je

vodní deštníky a jiné vodní atrakce. Prostě ráj bezpečného cákání,

Zapůjčení vysokých stoliček pro nejmenší je samozřejmostí.

většina pohybových radovánek již zahrnuta v ceně (konkrétní

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

informace jsou uvedeny v popisu příslušného hotelu).

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

DĚTSKÁ ÚZEMÍ – MÁME SI KDE HRÁT
Aktivity Funtazie klubu probíhají zejména v hotelových areálech
na zabezpečených hřištích apod. Konkrétní charakteristiky
herních zón a atrakcí naleznete v popisech jednotlivých
objektů. Děti se vždy mohou těšit na miniklub (místnost
pro stolní hry, malování, zpívání, čtení, hraní, tvoření atd.)

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

a dětské hřiště (houpačky, prolézačky, skluzavky).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Funtazie klub DoubleTree by Hilton
Resort & Spa Marjan Island ccccc

TripAdvisor 6 918 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

cca 35
Transfer z letiště Ras Al Kaimah:

minut

t

Transfer z letiště Dubai: cca 80 minu

• Prostorné rodinné pokoje
• Kvalitní program all inclusive
• Klidná poloha

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži:

Ě
DÍT : P

PROČ PRÁVĚ SEM

RMA
DA

YT
OB Z
2–13
LET

zdarma

• Možnost ubytovat rodiny
s až 3 dětmi

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Nejoblíbenější hotel na umělém

POPIS POKOJŮ DRPV: koupelna/WC (vysoušeč

ostrově Marjan v emirátu Ras Al Khaimah. Privátní

vlasů), klimatizace, trezor, rádio, LCD TV/sat., set na přípravu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRPV, DRSV) hhi

| hii

650 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

kávy a čaje, minibar za poplatek, žehlička, balkon, výhled na

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRBCB) hhh

| hhii

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,

bazén. DRSV: viz DRPV, výhled na moře, v hlavní budově.

| hii

lounge bar, bar u bazénu, konferenční místnosti, prádelna,

DRX: viz DRPV, prostornější, ve vilkách. DRBCB: viz

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

čistírna, obchod se suvenýry, 5 bazénů (možnost vyhřívání),

DRPV, v nově postavené budově, Nespresso, gauč,

Možnost dokoupení programu all inclusive.

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. V květnu

výhled na moře. FR: viz DRPV, 2 propojené pokoje.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

2016 byla otevřena nová část The Bay Club. Klienti

POZNÁMKA V pokojích DRPV a DRSV při ubytování

stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: biliár,

ubytovaní v této části mohou využívat služeb celého resortu,

s 1 dítětem k dispozici 2 postele typu queen. V pokojích

vodní sporty na pláži, golfové hřiště 5 minut od hotelu.

navíc mají k dispozici další 2 à la carte restaurace.

typu DRX a DRBCB je k dispozici max. 1 přístýlka. V případě

ZVLÁŠTNOSTI Při příjezdu do hotelu jsou hosté

PLÁŽ Privátní pláž s bílým pískem přímo

2 dětí jsou k dispozici 2 postele typu queen. Ve FR pokoji

obdarováni tradičními čokoládovými sušenkami.

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

je přistýlka k dispozici. Infant nad rámec max.obsazenosti

Rodinný pokoj (FR) hhhhi

| Hhhii | hhiii

pokoje je možný pouze v pokojích DRX a DRBCB.

22

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

ZÁBAVA Zábavní možnosti v areálu hotelu, vodní
dýmky, potápěčské centrum, blízkost centra města
Ras Al Khaimah, vodní park 10 minut od hotelu.
PRO DĚTI 2 dětské bazény, nové velké dětské
hřiště, dětská postýlka zdarma (na vyžádání),
skluzavka, dětské židličky, dětský klub.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje
pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty.
Bezbariérový pohyb v hotelu včetně bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, internetový
koutek. V pokojích Bay Club WiFi zdarma.
Za poplatek: připojení na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.doubletree3.hilton.com

All incLusive
KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

• Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu v hlavní restauraci
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje místní výroby (12.00–24.00 hod.)
v hlavní restauraci a v plážovém klubu
• Káva, čaj a horká čokoláda
• Kredit na večeře v à la carte restauracích
• Hotel vyžaduje společenský oděv

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

23

dvoulůžkový pokoj Bay Club DRBCB

Nabízené pokoje

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

dvoulůžkový pokoj de luxe DRX

TYPY POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj

DRPV | DRSV

HHI | HII
Dvoulůžkový pokoj

DRX

HHH | HHII | HII
DRXSV

Dvoulůžkový pokoj Bay club

DRBCB

hhh | hhii | hii
dvoulůžkový pokoj DRSV
DRBCB

Rodinný pokoj

FR

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

hhhhi | Hhhii | hhiii

h dospělá osoba i dítě do 13 let
Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.

24

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Animační program

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

Pro děti 4 13 let
I

• 3× týdně program plný soutěží a tematických aktivit
• 2× týdně program „Snídaně bez rodičů“
• 1× týdně program „Večeře bez rodičů“
• Kreativní aktivity, vědomostní soutěže, zábava, odpočinek
• Vodní soutěže, soutěže na pláži, v zahradě,
na hřišti, sportovní turnaje
• Dětský bazén, bazén se skluzavkou
• Dětské hřiště – houpačky, skluzavky, prolézačky
• Večerní minidisko

PRO
DOSPĚLÉ

• Wellness & spa centrum – sauna, jacuzzi, masáže
• Nabídka sportů – stolní tenis, ﬁtness, plážový volejbal, vodní sporty na pláži
• Procházka podél pláže

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

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

25

Hotel Funtazie klub Fanar Hotel & Residences ccccc

4,5
TripAdvisor 1 285 hodnotících

OMÁN > KHASBAR
DO 14 LET

REZERVUJTE IHNED:

Transfer z letiště: cca 20 minut

• Nedaleko nového aquaparku

Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži:

Ě
DÍT : P

• Hotel s programem all inclusive
vhodný pro rodiny s dětmi

RMA
DA

PROČ PRÁVĚ SEM

YT
OB Z
2–14
LET

za poplatek

• Přímo u 3 pláží – relaxační,
sportovní a dětské
• Výhodná poloha pro výlety do okolí

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

Dítě: pobyt zdarma

26

POLOHA V oblasti Wadi na východ od města Salalah.

a žehlicí prkno (na vyžádání). Některé mají balkón, tento nelze

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

Hotel situován v blízkosti dalších hotelů Rotana Salalah Resort

garantovat. Pokoje se nacházejí v několika budovách různě

tenisové kurty, volejbalové hřiště, basketbal,

a Juweira Boutique Hotel. Nedaleko se nachází promenáda kolem

vzdálených od pláže. RE: viz DRX. Pokoj je prostornější, má

plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna kol v areálu

vybudované rekreační mariny. V marině najdete minimarket

oddělenou obývací část a malou plně vybavenou kuchyňku. Pokoje

hotelu, kajak. Za poplatek: nemotorizované

a kavárnu. Island Bar je oblíbený pro koktejly při západu slunce.

se nacházejí kolem maríny vzdálené cca 400 m od hlavních budov.

a motorizované vodní sporty na pláži.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,

Pokoje s výhledem do maríny. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

ZVLÁŠTNOSTI Velmi oblíbený hotel díky třem plážím –

konferenční centrum, minimarket, 3 bazény s terasou

SUSVX: viz DRX, Pokoj je prostornější s oddělenou obývací částí.

na otevřené straně oceánu a také v uzavřenější části za vlnolamy.

na slunění, lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

Výhled na moře, balkon/terasa. SUJ: viz SUSVX, jacuzzi na terase.

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

PLÁŽ Hotel disponuje třemi plážemi. Písečná pláž s pozvolným

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

vstupem do vod Indického oceánu je přímo u hotelu, dvě pláže

Dvoulůžkový pokoj (DRX, RE, DRSVX)

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

směrem k marině (jedna určená pro děti – bez vln a s pozvolným

hhh | hhii | h

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

POZNÁMKA Při obsazenosti 2 dospělí + 2 děti

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby i na pokojích.

Suite (SUSVX, SUJ) hhh

| hhii | h

přizpůsobené pro handicapované klienty.

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

ve dvoulůžkovém pokoji má nárok na přistýlku

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

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

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

WEB www.alfanarhotel.com

kávy a čaje s varnou konvicí, balená voda zdarma, žehlička

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

weLLness & spa
• Al Waha Spa – wellness centrum nabízí
masáže, terapie, páru a jacuzzi
• Oddělené sauny pro muže a ženy

ALL incLusive
• Snídaně formou bufetu 07.00–10.30 hod.
• Pozdní snídaně ve formě koutku
s pečivem 10.30–11.00 hod.
• Gözleme (turecké placky) 11.00–17.30 hod.
• Oběd formou bufetu 12.30–15.00 hod.
• Tantuni (plněné placky) a zákusky
16.00–17.30 hod.
• Pizza 15.30–16.30 hod.
• Vozík s česrtvým ovocem 11.30 hod.
• Vozík se zmrzlinou a džusy 17.30 hod.
• Večeře 18.30–22.00 hod.
• Neomezené množství nealkoholických nápojů
• Neomezené množství alkoholických

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

nápojů místní výroby

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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dvoulůžkový pokoj DRSVX

Nabízené pokoje
dvoulůžkový pokoj DRX

TYPY POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj

HOTEL FUNTAZIE KLUB FANAR HOTEL & RESIDENCES CCCCC

DRX | RE | DRSVX

HHH | HHII | H
DRSVX

Suite

SUSVX | SUJ

hhh | hhii | h

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

suite de luxe SUX

h dospělá osoba i dítě do 14 let
Uvedené náčrty pokojů mají pouze informativní charakter.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Animační program

HOTEL FUNTAZIE KLUB FANAR HOTEL & RESIDENCES CCCCC

Pro děti 4 14 Let
I

• 3× týdně program plný soutěží a tematických aktivit
• 2× týdně program „Snídaně bez rodičů“
• 1× týdně program „Večeře bez rodičů“
• Kreativní aktivity, vědomostní soutěže, zábava, odpočinek
• Vodní soutěže, soutěže na pláži, v zahradě,
na hřišti, sportovní turnaje
• Večerní minidisko

PRO
DOSPĚLÉ

• Wellness & spa centrum – jacuzzi, masáže
• Nabídka sportů – tenis, stolní tenis, ﬁtness, plážový volejbal, vodní sporty
na pláži
• Procházky podél pláže

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KLUBOVÁ
DOVOLENÁ

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

29

ZEMĚ STVOŘENÁ PRO LUXUSNÍ
DOVOLENOU

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY

Kultura, tradice, Orient a luxus. Tak
by se dal několika slovy popsat tento
okouzlující kout světa. Obyvatelé
Emirátů mají rčení: „Nic není problém.“
A tuto ﬁlozoﬁi nejlépe dokládají
umělé pláže a ostrovy, nejluxusnější
hotely nebo impozantní mrakodrapy
na místech, kde ještě nedávno byla
poušť. Ať už vás láká spíše Dubaj,
nebo relaxace v klidném Ras Al
Khaimah, Spojené arabské emiráty
mají co nabídnout každému.

30

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

denní teplota vzduchu (°C)

25

25

30

30

34

38

39

39

38

34

30

28

teplota vody (°C)

23

23

25

25

27

29

30

30

29

28

27

25

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

31

TO NEJLEPŠÍ

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

ZE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTŮ

32

A

BURJ KHALIFA

Nejvyšší budova světa Burj
Khalifa v Dubaji, měřící
828 metrů, přitahuje turisty
z celého světa. Výhled si můžete
vychutnat z vyhlídkových plošin
ve 124., 125. nebo 148. patře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

VYHLÍDKA DUBAI FRAME

Nová vyhlídka ve tvaru rámu nabízí pohled ze
150metrové výšky na starou a novou část Dubaje.

D

PŘÍRODNÍ PLÁŽ SAADIYAT BEACH

Bezpochyby nejkrásnější pláž Spojených arabských
emirátů se nachází na ostrově Saadiyat v Abú Dhabi.

Volejte zdarma 800 12 10 10

C

VELKÁ MEŠITA ŠEJKA ZAYEDA

Překrásná památka Abú Dhabi postavená
z bílého mramoru, která pojme až 41 000
věřících, patří mezi architektonické skvosty.

E

DUBAI PARKS & RESORTS

Jedinečný koncept několika tematických zábavních
parků včetně vodního na jednom místě.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

B

33

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

K ATA R

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

E

Burj Khalifa
Vyhlídka Dubai Frame
Velká mešita šejka Zayeda
Přírodní pláž Saadiyat Beach
Dubai Parks & Resorts

34

SAÚDSKÁ
ARÁBIE

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

ÍRÁN

ARABSKÉ MOŘE

Ras Al Khaimah
Umm Al Quwain
Ajman

Fujairah

Sharjah
A
B

Dubaj

E

D

C

ABÚ DHABI

100 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

OMÁN
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Dubaj a Ras Al Khaimah

Cena od 23 990 Kč / 8 dní / 7 nocí
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
DETAILNÍ PROGRAM

relax a poznání

a nákupy vyrazíte na Souk Al Bahar. Po setmění zažijete

• Navštivte luxusní Dubaj s jejími

nezapomenutelnou show tančících a zpívajících fontán.

A AKTUÁLNÍ CENY

architektonickými skvosty
• Rozhlédněte se z nejvyšší
budovy světa Burj Khalifa
• Užijte si relaxaci u moře v klidném
Ras Al Khaimah
• Vyrazte na výlet terénními vozy do pouště
a vžijte se do pocitu účastníků rallye Dakar

Jeep Safari
Při divoké jízdě pouští se nezapomeňte na chvilku zastavit,

Ras Al Khaimah

rozhlédnout se kolem sebe a pozorovat romantický západ
slunce, až se nad vámi pomalu objeví obloha plná hvězd.
V beduínském obydlí vás čeká grilování i místní speciality

Dubaj

a břišní tanečnice vám představí orientální tance. Můžete
také vyzkoušet další z místních zvyklostí – malování henou

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

na tělo. V rytmu hudby se ještě projedete pouští na hřbetě

2. DEN Volný den v Dubaji, možnost individuální prohlídky

velblouda a na závěr si můžete dopřát vodní dýmku.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubaje po trase Burj Khalifa, Mall of Emirates, krytá lyžařská
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sjezdovka, nebo se projeďte nadzemní dráhou z The Walk

CENA ZAHRNUJE: leteckou přepravu Praha –

k hotelu Atlantis na umělém poloostrově The Palm.

Dubaj – Praha, letištní taxy a další poplatky,

Můžete si také zakoupit fakultativní celodenní

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

výlet Nezapomenutelná Dubaj v doprovodu česky

v hotelu ccccc v Ras Al Khaimah, 5× program

mluvícího průvodce (v závislosti na dnu).

all inclusive, služby česky mluvícího průvodce

3. DEN Transfer do emirátu Ras Al Khaimah,

FAKULTATIVNÍ PŘÍPLATKY:

ubytování v hotelu.

Nezapomenutelná Dubaj

od 2 750 Kč

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

Jeep Safari

od 1 800 Kč

u pláže. Možnost zakoupit fakultativní výlety.

CENA NEZAHRNUJE: cestovní pojištění

8. DEN Návrat zpět do Prahy.
TERMÍNY ODLETŮ A CENY
Nezapomenutelná Dubaj

celoročně (na vyžádání)

od 23 990 Kč

V Dubai Marině se nalodíte na klasickou arabskou plachetnici
dhow a vyplujete mezi mrakodrapy. Cestou do centra
se zastavíte u nejluxusnějšího hotelu světa Burj Al Arab
a nevynecháte ani hotel Atlantis. Navštívíte nejvyšší budovu
světa Burj Khalifa, kde vás nejrychlejší výtah na světě
během pár vteřin vyveze do 124. patra, odkud budete mít
Dubaj jako na dlani. Za typickou arabskou atmosférou

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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POBYTOVÉ OBLASTI
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DUBAJ

1

y Hotel The Retreat Palm Dubai MGallery
by Soﬁtel cccc

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Doba transferu z letiště Dubaj/Ras al Khaimah cca 40/100 minut
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1 Hotel Holiday Inn Bur Dubai cccc
2 Hotel Citymax Bur Dubai ccc
3 Hotel Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc
4 Hotel Grand Hyatt Dubai ccccc
5 Hotel Jumeira Rotana Dubai cccc
6 Hotel Holiday Inn Express Jumeirah cc
7 Hotel DoubleTree by Hilton Dubai –
Business Bay cccc

str. 76
str. 50

8 Hotel Jumeirah Beach ccccc
9 Hotel Madinat Jumeirah –
Dar Al Masyaf, Al Qasr, Mina A’Salam cccccd

q Hotel Jumeirah Al Naseem – Madinat Jumeirah cccccd
w Hotel Citymax Al Barsha at the Mall ccc
e Hotel Rixos The Palm Dubai Hotels & Suites ccccc
r Hotel Aloft Palm Jumeirah ccccc
t Hotel Anantara The Palm Dubai Resort ccccc
Volejte zdarma 800 12 10 10

str. 78
str. 79
str. 72
str. 73
str. 77
str. 81

str. 44
str. 46
str. 80
str. 52
str. 74
str. 54

u Hotel Andaz Dubai The Palm ccccc
i Hotel Atlantis The Palm ccccc
o Hotel DUKES The Palm, a Royal Hideaway ccccc
p Hotel W Dubai – The Palm ccccc
a Hotel Jumeirah Zabeel Saray ccccc
s Hotel Habtoor Grand Beach Resort,
Autograph Collection ccccc

d Hotel Rixos Premium Dubai ccccc
f Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach ccccc
g Hotel Caesars Palace Bluewaters Dubai ccccc
h Hotel Caesars Resort Bluewaters Dubai ccccc
j Hotel JA Beach Hotel ccccc
k Hotel JA Palm Tree Court ccccc
l Hotel JA Lake View ccccc

On-line prodej na www.fischer.cz

str. 75
str. 65
str. 56
str. 70
str. 64
str. 48
str. 69
str. 58
str. 71
str. 60
str. 62
str. 67
str. 68
str. 66

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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RAS AL KHAIMAH

t Hotel Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah cccc
y Hotel DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah City ccccc

str. 105
str. 104

Doba transferu z letiště Dubaj/Ras al Khaimah cca 80/35 minut

Marjan Island ccCcc

3 Hotel Hampton by Hilton Marjan Island cccc
4 Hotel Rixos Bab Al Bahr ccccc
5 Hotel The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah,
Al Wadi Desert ccccc

str. 98

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

1 Hotel Marjan Island Resort & Spa by Accor ccccc
2 Hotel DoubleTree by Hilton Resort & Spa

str. 90
str. 103
str. 94
str. 86

6 Hotel Ritz-Carlton Ras Al Khaimah,
Al Hamra Beach ccccc

7 Hotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah ccccc
8 Hotel Al Hamra Residence ccccc
9 Hotel Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc
q Hotel Al Hamra Village cccc
w Hotel The Village at Cove Rotana Resort ccccd
e Hotel The Cove Rotana Resort ccccc
r Hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc
Volejte zdarma 800 12 10 10

str. 84
str. 88
str. 101
str. 96
str. 102
str. 100
str. 99
str. 92

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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POBYTOVÉ OBLASTI
3

AJMAN

Doba transferu z letiště Dubaj/Ras al Khaimah cca 45/60 minut

1
2
3

1 Hotel Ajman Saray, a Luxury Collection Resort ccccc
2 Hotel Ajman ccccc
3 Hotel Fairmont Ajman ccccc

UMM AL QUWAIN

str. 108
str. 110
str. 111

4

Doba transferu z letiště Dubaj i Ras Al Khaimah cca 60 minut

1 Hotel Umm Al Quwain Beach ccc

str. 114

1

5
~

5

FUJAIRAH
1 až3

Doba transferu z letiště Dubaj/Ras al Khaimah cca 120/45 minut

1 Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc
2 Hotel Miramar Al Aqah Beach Resort ccccc
3 Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa ccccc
4 Hotel Oceanic Khorfakkan Resort & Spa cccc
5 Hotel Fairmont Fujairah Beach Resort ccccc

str. 121
str. 118
str. 122
str. 123
str. 120

4

6

ABÚ DHABI

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

321
4

40

5
87 6

Volejte zdarma 800 12 10 10

Doba transferu z letiště Dubaj/Ras al Khaimah cca 100/100 minut

1 Hotel Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas ccccc
2 Hotel Saadiyat Rotana Resort & Villas ccccc
3 Hotel Rixos Saadiyat Abu Dhabi ccccc
4 Hotel The St. Regis Saadiyat
Island Resort, Abu Dhabi ccccc

str. 134
str. 132
str. 128
str. 130

5 Hotel Fairmont Maina Abu Dhabi Hotel & Resort ccccc str. 135
str. 136
6 Hotel InterContinental Abu Dhabi ccccc
str. 137
7 Hotel Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc
Hotel
Emirates
Palace
Abu
Dhabi
ccccc
str. 126
8

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

DUBAJ

42

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Madinat Jumeirah – Dar Al Masyaf,
Al Qasr, Mina A’Salam cccccd

DAR AL
MASYAF

AL QASR

MINA
A’SALAM

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLÁŽ Hotel přímo u 2kilometrové privátní písečné

• Pro náročnou klientelu

pláže, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma.

a masáží (kromě jiného švédská, thajská,

• Rozlehlý komplex u privátní pláže

POPIS POKOJŮ DRX/DRB/DRT: koupelna/

balijská, reﬂexní masáž nohou a další)

• Vhodné pro rodiny s dětmi

WC (vysoušeč vlasů, župany), prostorné pokoje, klimatizace,

• Wellness & spa

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

• 18jamkové golfové hřiště Emirates

kávovar, trezor zdarma, balkon nebo terasa.

20 minut jízdy od hotelu

• Za poplatek: bohatá nabídka procedur

DRSVX/DRSVT: viz DRX/DRT, výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Pláž: písečná u hotelu

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSVX,

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

DRB, DRT, DRSVT) hhh

Dítě: za zvýhodněnou cenu

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bohatého bufetu, večeře

| hhii | hii

formou bufetu nebo v restauraci à la carte
(speciální ceny pro klienty s polopenzí).
POLOHA Přímo na pobřeží Perského zálivu, komplex

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

tvořený hotely Al Qasr, Dar Al Masyaf a Mina A’Salam.

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

Centrum Dubaje asi 20 minut jízdy (denně pravidelná

perličková koupel. Za poplatek: vodní sporty, rybaření

bezplatná autobusová doprava). Komplex leží v bezprostřední

na volném moři, kurzy potápění, 18jamkové golfové hřiště

blízkosti legendárního hotelu Burj Al Arab.

Emirates vzdáleno cca 20 minut jízdy od hotelu.

VYBAVENÍ Každý z hotelů má vlastní vstupní halu s recepcí,

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub Sindibád (4–10 let).

velké množství restaurací, kaváren, barů a tržiště (souk)

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd

tvořené 75 obchody. Hotely Al Qasr a Mina A’Salam navozují

INTERNET Zdarma: na pokojích.

atmosféru honosných paláců, zatímco vily hotelu Dar Al Masyaf,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

navzájem propojené vodními kanály, tvoří prostor pro daleko

WEB www.jumeirah.com

privátnější odpočinek. Bazény, terasa na opalování s lehátky
a slunečníky zdarma a s barem, rozsáhlé spa Six Senses,

wellness & spa

specializovaná krabí restaurace Pierchic, rozsáhlé konferenční

• Špičkové wellness & spa centrum Six Senses,

centrum a Madinat arena pro kulturní a společenské akce.

44

pro dítě. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Volejte zdarma 800 12 10 10

označované za nejlepší spa na Blízkém východě

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Jumeirah Al Naseem – Madinat Jumeirah cccccd

4,5
TripAdvisor 1 386 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Jeden z nejkvalitnějších hotelů

večeře formou bufetu nebo menu.

• Špičkové spa centrum

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• V těsné blízkosti hotelu Burj Al Arab

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSVX) hhh

• 2 km dlouhá písečná pláž u hotelu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, 2 squashové

| hhi | hi

kurty, 5 tenisových kurtů.
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

Za poplatek: vodní sporty, golf – 18jamkové golfové
hřitě Emirates Golf Course vzdáleno 20 minut jízdy.
ZÁBAVA Divadlo.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: pobyt zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccccd
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

POLOHA Luxusní hotel patří do komplexu

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Madinat Jumeirah spolu s hotely Dar Al Masyaf,

WEB www.jumeirah.com

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

wellness & spa

překrásné výhledy na sousední hotel Burj Al Arab.

• Špičkové spa centrum Talise má k dispozici

Letiště je vzdáleno cca 30 km. Klienti mají zdarma
vstup do vodního parku Wild Wadi Water Park.

26 místností, masážní cabana na pláži,
relaxační prostory

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 40 restaurací,

• Zdarma: sauna, pára

barů a lounge, tržiště (souk) v celém areálu Madinat Jumeirah,

• Za poplatek: infrasauna, terapie,

které je klientům k dispozici. V komplexu klienti využívají

masáže, procedury

bezplatně autobusovou dopravu nebo lodičky abra.
PLÁŽ Písečná pláž dlouhá 2 km leží přímo
u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, LCD TV/sat., DVD přehrávač, kávovar,
trezor, minibar, balkon s výhledem do zahrady nebo
na bazén. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka
pro dítě. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.

46

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Jumeirah Zabeel Saray ccccc

4,5
TripAdvisor 7 075 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POZNÁMKA V pokojích typu king je k dispozici

wellness & spa

• Jeden z největších spa komplexů

manželská postel. Přistýlka ve formě rozkládacího gauče,

• Talise Ottoman Spa – jeden z největších

na Středním východě

který je vhodný až pro 2 děti. Pokoj typu queen má

spa komplexů na Středním východě

• Luxusní a stylový hotel pro náročnou klientelu

k dispozici 2 postele (queen size bed). Další přistýlka

• Bohatý výběr restaurací

není možná. Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

3× parní lázně, 2× sněhové lázně, jacuzzi,

• Přímo na palmovém ostrově

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

masáže, hřejivá mramorová lůžka, thajské

Dvoulůžkový pokoj (DRSTK, DRSTQ,

lázně, 2× vyhřívaný bazén se slanou vodou

DRSWK, DRSWQ) hhh

pro thalassoterapii, salony krásy pro ženy

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

| hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu

• Za poplatek: 3× turecký hammam, 8× sauna,

i muže, aromaterapie, 3× relaxační lounge

nebo menu. Možnost večeří v sesterských hotelech Jumeirah.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: plážový

Dítě: pobyt zdarma

volejbal, plážový tenis, ﬁtness, 2 tenisové kurty,
nemotorizované vodní sporty, pétanque, šachy, stolní

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

tenis. Za poplatek: motorizované vodní sporty.

48

POLOHA Hotelový resort se nachází u břehu Arabského

ZVLÁŠTNOSTI Zdarma vstup do vodního

zálivu přímo na výběžku palmového ostrova, zhruba 45 km

parku Wild Wadi (1× za pobyt). Vstup do salonků

od letiště v Dubaji a 15 km od největšího nákupního centra

Premium Lounge a Club Lounge pro klienty ubytované

Mall of the Emirates. Hotel poskytuje zdarma autobusovou

v pokojích typu Club a Premium (na vyžádání).

dopravu do nákupního centra Mall of the Emirates, vodního

ZÁBAVA Hotelové kino s každodenním promítáním ﬁlmů. Hotel

parku Wild Wadi a do hotelového komplexu Madinat Jumeirah.

má vlastní nákupní ulici s butiky a obchod se suvenýry Al Dukan.

Zdarma k dispozici transfer člunem do Dubai Marina.

PRO DĚTI Dětský klub Sinbad (do 16 let) s vnitřní

VYBAVENÍ Lobby s recepcí, 405 pokojů

i venkovní zábavní zónou, dětský bazén, herní zóna

a 38 luxusních rezidencí, 7 restaurací, 3 stylové bary,

s PlayStationy a iPady. Hlídání dětí za poplatek.

několik luxusních butiků, venkovní i vnitřní bazény.

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání

PLÁŽ Hotel leží na písečné pláži Jumeirah.

pokoje uzpůsobené pro handicapované klienty.

POPIS POKOJŮ DRSTK: koupelna/WC (sprcha i vana,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., minibar, set na přípravu

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

kávy a čaje, dokovací stanice pro iPod, manželská postel (king

Za poplatek: WiFi na pokojích.

size bed), balkon, 1. a 2. patro. DRSWK: viz DRSTK, výhled

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

na moře, 4. a 5. patro.DRSTQ: viz DRSTK, 2 oddělené postele

WEB https://www.jumeirah.com/en/

(queen size bed). DRSWQ: viz DRSTQ, výhled na moře.

hotels-resorts/dubai/jumeirah-zabeel-saray/

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Jumeirah Beach ccccc

TripAdvisor 712 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Zázemí pro rodiny s dětmi

Dvoulůžkový pokoj (DRSVX, DRSVXT)

• Pro náročnou klientelu

hhh | hhii | hii

• Přímo u pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Široká sportovní nabídka

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 7 tenisových kurtů,

včetně kurzů potápění

klimatizovaný kurt na squash, putting green a ﬁtness, volný vstup

• Volný vstup do aquaparku Wild Wadi

do blízkého aquaparku Wild Wadi. Za poplatek: vodní
sporty, rybaření na volném moři, kurzy potápění.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Dětský bazén, hřiště, Adventure Park, dětský
klub (4–12 let), hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Dítě: pobyt zdarma

Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

WEB www.jumeirah.com
POLOHA V bezprostřední blízkosti legendárního
hotelu Burj Al Arab na písečné pláži Jumeirah, cca
20 kilometrů jižně od centra města Dubaj.
VYBAVENÍ 591 pokojů, vstupní hala s recepcí,
21 restaurací, kaváren, vináren a barů, 26 obchodů,
relaxační a sportovní centrum. Venku 5 bazénů
s terasami na slunění, lehátka, slunečníky
a ručníky zdarma, olympijský bazén.
PLÁŽ 800 metrů dlouhá privátní pláž, lehátka,
slunečníky a ručníky zdarma, restaurace na pláži.
POPIS POKOJŮ DRSVX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, telefon, fax, TV/sat., minibar za poplatek,
trezor a velké panoramatické okno, výhled na moře.
DRSVXT: viz DRSVX, balkon.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka
pro děti. V případě 2 dětí 1 dítě sdílí lůžko s rodiči.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Rixos The Palm Dubai Hotels & Suites ccccc

TripAdvisor 4 968 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 14 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro dítě.

ultra all inclusive

• Luxusní hotel pro náročné klienty

V případě 2 dětí je k dispozici rozkládací gauč vhodný až pro 2 děti.

• Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

• Vynikající kuchyně

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

• Vhodné pro rodinnou dovolenou

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhi

• Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.)

• Přímo u písečné pláže

Dvoulůžkový pokoj (DRU) hhh

• Možnost programu ultra all inclusive

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bohatého

| Hhii

bufetu. Možnost dokoupení programu ultra all inclusive.
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 45/120 minut
Pláž: písečná u hotelu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Alkoholické a nealkoholické nápoje
(12.00–02.00 hod.)
• Káva, čaj a nealkoholické nápoje v restauraci
Patisserie Istanbul (24 hodin denně)

tenis, plážový volejbal, plážový fotbal, stolní tenis.

• Minibar na pokoji (denně doplňován)

Za poplatek: vybavení na tenis, badminton,

• Hlavní restaurace, à la carte restaurace

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

nemotorizované a motorizované vodní sporty.

Dítě: pobyt zdarma

ZÁBAVA Bary, diskotéky, nákupní možnosti přímo
v hotelu. Vodní park Aquaventure cca 10 minutod hotelu.

L’Olivo Ristorante a Aqua & More
• Bary, snack restaurace, bar
u pláže, lobby lounge

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

PRO DĚTI Dětský bazén, miniklub (4–12 let),
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POLOHA Luxusní hotel ze známého hotelového

animační programy pro děti, malování na obličej,

řetězce se nachází na umělém ostrově ve tvaru palmy

dětské hřiště, hlídání dětí za poplatek.

s úchvatným výhledem na Dubaj. Hotel zajišťuje zdarma

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

dopravu do Mall of the Emirates a Dubai Mall.

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 4 bary,

Možnost bezbariérového pohybu v areálu hotelu.

konferenční místnosti, lounge bar, obchod se suvenýry,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

čistírna, prádelna, shuttle bus do Mall of The Emirates zdarma,

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu, na pokoji,

2 bazény, bary u bazénu, lehátka a slunečníky zdarma.

internetový koutek v lobby.

PLÁŽ Privátní písečná pláž s bílým pískem přímo

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma. Možnost

WEB www.rixos.com/en/rixos-the-palm-dubai-hotel

využít gazebo – soukromé postele na pláži.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

wellness & spa

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

• Ajana Spa

matrace, minibar za poplatek, žehlička. Většina pokojů má

• Zdarma: sauna, jóga, pilates, zumba

balkon. DRU: viz DR, prostornější, některé s balkonem (nelze

• Za poplatek: masáže, hammam

garantovat). Na vyžádání lze zajistit juniorsuite nebo rodinné suity.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Anantara The Palm Dubai Resort ccccc

4,5
TripAdvisor 6 773 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 12 LET

proč právě sem?
• Luxusní hotel v thajském stylu
vhodný pro náročnou klientelu
• Možnost ubytování ve vodních vilách
• Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED:
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRLGP) hhh
Apartmán (AP1) hhhi

| hhi

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, 2 tenisové

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 45/105 minut
Pláž: písečná u hotelu

kurty. Za poplatek: motorizované vodní sporty, potápění,
kajaky, šlapadla, šnorchlování, výlety lodí, windsurﬁng.
ZÁBAVA Večerní program, DJ.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: pobyt zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

POLOHA Luxusní hotel se nachází na východní

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

straně dubajské ikony Palm Jumeirah.

54

WEB www.dubai-palm.anantara.com

VYBAVENÍ 210 pokojů, vil a residencí, recepce,

wellness & spa

bufetová restaurace, 4 à la carte restaurace (thajská,

• Lázně nabízí 24 relaxačních místností,

australská, středozemní), 3 bary, konferenční místnosti,

relaxační zónu, hammam, salon krásy

bazén, 3 bazény ve tvaru laguny, jacuzzi, butik.
PLÁŽ Písečná pláž dlouhá 400 m přímo
u hotelu. Slunečníky a lehátka zdarma.
POKOJ DR: koupelna/WC, sprcha, vysoušeč vlasů, klimatizace,
TV/sat., kávovar Nespresso, set na přípravu kávy a čaje, minibar,
balkon, výhled na lagunu nebo město (38 m2). Pokoj je umístěn
v části residence DRLGP: viz DR, vana, oddělená sprcha,
výhled do bazénové laguny (47 m2) AP1: viz DRGLP, navíc
kuchyňský kout, oddělený obývací pokoj od ložnice (108 m2).
Na vyžádání rodinné apartmány nebo vily nad vodou.
POZNÁMKA K dispozici přistýlky pro děti.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Atlantis The Palm ccccc

TripAdvisor 24 938 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POZNÁMKA K dispozici 1 přistýlka pro dítě. 2 děti sdílí

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

lůžko s rodiči. Pro rodiny se dvěma detmi doporučujeme

• Přímo na palmovém ostrově

pokoj SWQ, který je vybaven 2 lůžky o velikosti queen.

• Wellness & spa

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Aquapark součástí komplexu

Dvoulůžkový pokoj (DRSWK, DRSWQ)
hhhi | hhii | Hii

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 50/110 minut
Pláž: písečná u hotelu

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisové
kurty, běžecká dráha, stolní tenis, plážový fotbal, plážový

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

volejbal, basketbal. Za poplatek: vodní sporty

Dítě: za zvýhodněnou cenu

na pláži, potápěčské centrum, zátoka Dolphin Bay.
PRO DĚTI Dětský klub (3–12 let), teens

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

klub (13–18 let) za poplatek.
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POLOHA Hotel leží na umělém palmovém

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

ostrově The Palm Jumeirah nedaleko pláže

INTERNET Zdarma: ve veřejných

Jumeirah. Vzdálenost od letiště cca 35 km.

prostorách a na pokojích.

VYBAVENÍ Velkolepá vstupní hala, 20 restaurací a barů,

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

butiky světových značek, diskotéky, 2 rozsáhlé bazény, terasa

WEB www.atlantisthepalm.com

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma a velká tropická
zahrada. Vodní park Aquaventure, který nabízí adrenalinové

wellness & spa

atrakce i atrakce vhodné pro děti, zdarma. Tajemný labyrint akvárií

• Za poplatek: 27 druhů procedur

Lost Chambers evokující mytickou atmosféru ztracené Atlantidy

a masáží, ajurvéda, shiatsu

zdarma. Interaktivní programy v Zátoce delfínů za poplatek.
PLÁŽ Součástí komplexu 1,4 km dlouhá písečná pláž,
lehátka, slunečníky a osušky zdarma a bar na pláži.
POPIS POKOJŮ DRSWK: koupelna/WC
(župany, vysoušeč vlasů), klimatizace, plazmová TV/sat.,
minibar za poplatek, kávovar, trezor zdarma, telefon,
manželská postel (king size bed), výhled na moře.
DRSWQ: viz DRSWK, 2 postele (queen size bed).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Rixos Premium Dubai ccccc

4,5
TripAdvisor 1 419 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH BEACH
DO 14 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI Pristýlka pro dítě je k dispozici.

• Moderní hotel pro náročnou klientelu

ZÁBAVA Možnost zábavy v centru Dubaje.

• Nákupní možnosti v okolí hotelu

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

• Přímo u písečné pláže Jumeirah

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB premiumdubai.rixos.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• Za poplatek: masáže, terapie, hammam
POLOHA Dvě výškové budovy rozdělené
na rezidenční a hotelovou část přímo u pláže v oblíbené

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

části Jumeirah Beach Residence. Nákupní možnosti
v bezprostřední blízkosti hotelu. Letiště cca 35 km.
VYBAVENÍ 443 prostorných pokojů, výtahy, vstupní hala
s recepcí, směnárna, společenské a konferenční sály, hlavní
restaurace, 5 à la carte restaurací (americká, steak house,
evropská, středozemní, italská), 2 bary, zahrada s venkovním
bazénem, terasou na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vana, sprcha,
vysoušeč vlasů), individuální klimatizace, LCD TV/sat.,
telefon, minibar. DRU: viz DRX, pokoje v 31.–34. patře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRU) hhi

| hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: vodní sporty, golf – 18jamkové golfové
hřiště Emirates Golf Course vzdáleno 10 minut jízdy.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Caesars Palace Bluewaters Dubai ccccc

5,0
TripAdvisor 233 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – BLUEWATERS ISLAND
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Luxusní hotel vhodný pro náročnou klientelu

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSSX) hhi

• Přímo na pláži v blízkosti Jumeirah Beach

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Vstup do plážového klubu v ceně

menu. Za příplatek program Dine around s možností večeří

• Restaurace s michelinským hodnocením

v restauracích Hell's Kitchen, Havana Social a Zhen Wei.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 45/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

Za poplatek: vodní sporty na pláži, golf. Golfové
hřiště Emirates Golf Club vzdáleno cca 20 minut. jízdy.
ZVLÁŠTNOSTI Dítě má k dispozici přistýlku

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

formou rozkládacího gauče nebo jsou k dispozici

Dítě: pobyt zdarma

2 postele o velikosti 120 × 200 cm (dítě v tomto
případě sdílí lůžko s rodiči bez přistýlky). Typ postelí je

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

na základě obsazenosti, nelze předem garantovat.
POLOHA Luxusní hotel se nachází na novém uměle

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub (0–12 let), klub pro

vytvořeném ostrově Bluewaters Island. Přímo na ostrově je nové

teenagery (13–17 let) se nachází v části Caesars Resort.

vyhlídkové kolo Ain Dubai (Dubai Eye). Pláž Jumeirah je vzdálena

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

1 km. Ostrov je spojen s pevninou silnicí a pobřežní promenádou.

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných

Na pláži Jumeirah je k dispozici promenáda s množstvím

prostorách a na pokojích.

restaurací, barů a obchodů. Nákupní centrum Marina Mall je

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

vzdáleno cca 15 minut. Mezinárodní letiště cca 45 minut. jízdy.

WEB www.caesars.com/dubai/

VYBAVENÍ Lobby, bufetová restaurace, restaurace Hell's
Kitchen Gordona Ramsayho,michelinská japonská restaurace,

wellness & spa

další restaurace (asijská, středozemní, s mořskými plody,

• Luxusní spa centrum Qua Spa nabízí

kubánská), lounge, bar, bar s čerstvými džusy, bar u bazénu,
3 bazény, soukromý plážový klub, konferenční místnosti, butiky.

různé druhy masáží, terapií a procedur
• Za poplatek: procedury, terapie, masáže

PLÁŽ 450 m dlouhá písečná pláž je přímo u hotelu. Vstup
do plážového klubu Cove Beach Club zdarma. Slunečníky
a lehátka zdarma, konzumace v plážovém klubu za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., výhled do resortu.
DRSSX: viz. DRX, částečný výhled na moře.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Caesars Resort Bluewaters Dubai ccccc

5,0
TripAdvisor 187 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – BLUEWATERS ISLAND
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. Za příplatek

• Dětský klub a klub pro juniory

program Dine around s možností večeří v japonské restauraci Paru.

• Restaurace s michelinským hodnocením

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Přímo na pláži Jumeirah Beach

Za poplatek: vodní sporty na pláži, golf. Golfové
hřiště Emirates Golf Club vzdáleno cca 20 minut. jízdy.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

ZVLÁŠTNOSTI 1. dítě sdílí lůžko s rodiči.
Přistýlka na vyžádání. V případě 2 dětí jsou k dispozici
2 postele o velikosti 120 × 200 cm (děti v tomto

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

případě sdílí lůžko s rodiči bez přistýlky).

Dítě: pobyt zdarma

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub
(0–12 let), klub pro teenagery (13–17 let).

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
POLOHA Luxusní hotel se nachází na novém uměle

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách

vytvořeném ostrově Bluewaters Island. Přímo na ostrově je nové

a na pokojích.

vyhlídkové kolo Ain Dubai (Dubai Eye). Pláž Jumeirah je vzdálena

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

1 km. Ostrov je spojen s pevninou silnicí a pobřežní promenádou.

WEB www.caesars.com/dubai/

Na pláži Jumeirah je k dispozici promenáda s množstvím
restaurací, barů a obchodů. Nákupní centrum Marina Mall je

wellness & spa

vzdáleno cca 15 minut. Mezinárodní letiště cca 40 minut. jízdy.

• Luxusní spa centrum Qua Spa nabízí

VYBAVENÍ Lobby, bufetová restaurace, à la carte
restaurace (středozemní, s mořskými plody, Japonská), lounge,

různé druhy masáží, terapií a procedur
• Za poplatek: procedury, terapie, masáže

bar, bar u bazénu, 2 bazény (1 pouze pro dospělé osoby),
soukromý plážový klub, konferenční místnosti, butiky.
PLÁŽ 450 m dlouhá písečná pláž je přímo u hotelu.
Vstup do plážového klubu Cove Beach Club za poplatek.
Slunečníky a lehátka na pláži zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., výhled do resortu.
DRSSX: viz DRX, částečný výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSSX) hhii
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel W Dubai – The Palm ccccc

TripAdvisor 227 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Moderní hotel přímo na palmovém

ZVLÁŠTNOSTI Přistýlka pro dítě k dispozici.

ostrově The Palm Jumeirah

ZÁBAVA Zábavné večery v doprovodu DJ show.

• Zcela nový hotel otevřený v roce 2018

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Výhled na ikonické panorama Dubaje

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v prostorách hotelu a na pokojích.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/90 minut
Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.marriott.com/hotels/travel/dxbtp-w-dubai-the-palm/

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• AWAY® Spa
• Za poplatek: ošetření těla, masáže,
manikúra a pedikúra, parafínové zábaly,

POLOHA Zcela nový a velmi moderní hotel, otevřený v roce

parní lázně, relaxační koupele, depilace

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

2018, se nachází přímo na palmovém ostrově The Palm Jumeirah.
Mezinárodní letiště v Dubaji je vzdáleno asi 40 km, letiště Ras Al
Khaimah leží zhruba 90 minut jízdy od hotelu. Slavné nákupní
centrum Dubai Mall se nachází jen 25 minut jízdy od hotelu.
VYBAVENÍ 350 pokojů, vstupní hala s recepcí, restaurace
(bufetová, italská, japonská), bary, lounge, prostory pro piknik,
terasové bazény, společenské prostory, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRWON: koupelna/WC,
vysoušeč vlasů (sprcha i vana), klimatizace, TV/sat.,
DVD přehrávač, minibar, trezor, set na přípravu kávy
a čaje, částečný výhled na moře. DRFBL: viz DRWON,
výhled na moře. Propojené pokoje na vyžádání.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRWON, DRFBL) hhi
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. 232–233

Hotel Andaz Dubai The Palm ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI V pokoji DRSV dítě sdílí

• Nově otevřený hotel přímo

lůžko s rodiči. Přistýlku nelze zajistit. V pokoji

na palmovém ostrově

DRSVXT je přistýlka pro dítě k dispozici.
PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.

• Kvalitní hotelový řetězec Hyatt

Možnost hlídání dětí za poplatek.
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

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

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.andazdubaithepalm.com

Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Hotel bude otevřen v říjnu 2019. Leží na palmovém
ostrově cca 40 minut od letiště Dubaj. V blízkosti se nachází Mall
of the Emirates, Dubai Marina, golfové hřiště Emirates Golf Club.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lobby, bufetová
restaurace, à la carte restaruace (asijská), bar, plážový
klub, bazén, konferenční místnost, bankomat.
PLÁŽ 300 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, sat/TV, telefon, trezor, minibar,
výhled na moře. DRSVXT: viz DRSV, balkon.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DRSVXT) hhh

| Hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
nemotorizované sporty, terasa na jógu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel JA Lake View ccccc

TripAdvisor 6 733 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JEBEL ALI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Nově otevřený hotel v klidné části Dubaje

Dvoulůžkový pokoj (DRGO, DRGOX) hhh

• Možnost all inclusive

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Golfové hřiště přímo v resortu

bufetu nebo menu. Možnost programu all inclusive.

• Zábavní parky Dubai Parks & Resort v blízkosti

• Sleva 50 % na konzumaci v některých
| hhi

à la carte restauracích, které nejsou
zahrnuty v all inclusive

Na vyžádání možnost programu ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 4 tenisové kurty,

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 50/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

squash, badminton, ﬁtness, plážový volejbal, stolní tenis.
Za poplatek: 9jamkové golfové hřiště přímo v resortu,
jízda na koni, vyhlídkové lety hydroplánem, paintball.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén (teplotně

Dítě: pobyt zdarma

regulovaný). Hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

INTERNET Zdarma: na pokoji a ve veřejných prostorách.
POLOHA Nově postavený hotel je součástí komplexu tří

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

hotelů JA Lake View 5*, JA Beach 5*, JA Palm Tree Court 5*

WEB www.jaresortshotels.com

a leží v části Jebel Ali. Mezinárodní letiště Dubaj je vzdáleno
cca 50 minut jízdy, zábavní parky Dubai Parks & Resorts cca

wellness & spa

20 minut jízdy. Hotel zajišťuje zdarma dopravu na tržiště se

• Spa centrum má k dispozici

zlatem a do Dubai Parks & Resorts. JA Lake View leží v zadní

2 masážní místnosti

části resortu u golfového hřiště cca 900 m od pláže.

• Zdarma: sauna, jacuzzi

VYBAVENÍ 348 pokojů, vstupní hala s recepcí,

• Za poplatek: masáže, terapie, procedury

2 bazény (z toho 1 pro dospělé osoby), bar u bazénu,
bufetová restaurace, indická restaurace (à la carte),

all inclusive

bistro, bar na střeše s panoramatickým výhledem

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

(od 23.00 pouze pro dospělé osoby), lounge v lobby.

• Oběd a večeře formou menu (indická

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž je přímo u resortu.
POPIS POKOJŮ DRGO: koupelna/WC,
klimatizace, rychlovarná konvice, kávovar, minibar
za poplatek, telefon, TV/sat., trezor, balkon, výhled
na golfové hřiště. DRGOX: viz DRGO, 5. patro.

restaurace, restaurace Republik,
lounge Bib není v ceně)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje,
víno, pivo (11.00–23.00 hod., některé
prémiové značky za poplatek)
• Snacky
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,5

Hotel JA Beach Hotel ccccc

TripAdvisor 4 370 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JEBEL ALI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.

• Vhodné pro golﬁsty

Možnost dokoupení programu all inclusive. Na vyžádání

• Golfové hřiště přímo v resortu

ultra all inclusive program.

• Možnost programu all inclusive

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Krásná rozlehlá zahrada

plážový volejbal, vodní pólo, fotbal, stolní tenis, pétanque,

• Přímo u pláže

jízda na velbloudech, badminton, kroket, 4 tenisové
kurty, squash. Za poplatek: 9jamkové hřiště přímo

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 50/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

v resortu, jízda na koni, windsurﬁng, katamarán.
PRO DĚTI Klimatizovaný dětský bazén, zoo
koutek, jízda na ponících a koních, klub pro juniory.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

Dítě: pobyt zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby,
ve veřejných prostorách a na pokojích.

zajišťuje denně zdarma dopravu do nákupních center

PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.

a do zábavních parků Dubai Parks & Resorts.

all inclusive

VYBAVENÍ 231 pokojů, vstupní hala s recepcí,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

8 restaurací, 8 barů, 2 klimatizované bazény,

• Nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo,

jacuzzi, konferenční místnosti, lounge.
PLÁŽ Přímo u 800 m dlouhé písečné pláže.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna (vana/sprcha,

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Přímo u pláže v části Jebel Ali. Hotel

víno, koktejly (11.00–23.00 hod.)
• Stravování ve všech à la carte restauracích
(nutná rezervace předem)

vysoušeč vlasů), WC, klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač,
trezor, set na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek,
výhled do zahrady. DRSV: viz DR, výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro děti.
V případě 2 dětí je pokoj vybaven 2 lůžky velikosti queen.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRSV) hhi

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel JA Palm Tree Court ccccc

TripAdvisor 4 259 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JEBEL ALI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Ideální pro rodiny s dětmi

Junior suite (JS, JSBF) hhh

• Bohatý program all inclusive

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou

• Minibar

bufetu. Možnost programu ultra all inclusive.

• Windsurﬁng, kajaky, tenis, squash,

• V blízkosti zábavních parků
Dubai Parks & Resorts
• Golfové hřiště v resortu

| hhii | hi

• Alkoholické a nealkoholické nápoje,
koktejly (11.00–23.00 hod.)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: viz program

badminton, stolní tenis, ﬁtness, plážový

all inclusive. Za poplatek: jízda na koni, vodní

volejbal, jízda na velbloudech

sporty, golf – 9jamkové golfové hřiště přímo v resortu.
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 50/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

ZVLÁŠTNOSTI Klienti s polopenzí obdrží kredit
52 USD/osoba na večeři na luxusní lodi Bateaux Dubai.
PRO DĚTI 2 bazény s regulovanou teplotou, klub pro batolata

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

(4 měsíce–4 roky), dětský klub (5–12 let), klub pro juniory

Dítě: pobyt zdarma

(13–17 let), zoo koutek, jízda na ponících.
Hlídání dětí za poplatek.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
POLOHA V části Jebel Ali vedle sesterského hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokojích.

Jebel Ali Beach ccccc. Mezinárodní letiště Dubaj

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

je vzdáleno cca 50 minut jízdy. Zábavní parky Dubai

WEB www.jaresortshotels.com

Parks & Resorts jsou vzdáleny 20 km. Hotel pořádá
zdarma transfery do okolních nákupních center.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 sladkovodní

• Spa centrum s masážními

bazény, bazén s mořskou vodou (přístupný pouze pro klienty
v Royal Jasmin suite), 2 bufetové restaurace, 8 à la carte
restaurací (s mořskými plody, italská, asijská, steak house
aj.), 3 bary, 2 bary u bazénu, 10 konferenčních místností.

místnostmi, salon krásy
• Za poplatek: víc než 40 druhů
masáží, terapií a procedur

PLÁŽ 800 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

ultra all inclusive

POPIS POKOJŮ JS: koupelna/WC (vana, sprcha,

• Snídaně, obědy a večeře formou

vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., trezor, minibar
za poplatek, DVD přehrávač, PlayStation, kávovar,
obývací část, balkon. JSBF: viz JS, u pláže.
POZNÁMKA K dispozici přistýlka pro dítě.

bufetu v restauraci La Fontana
• Oběd a večeře formou bufetu nebo
menu ve všech 10 restauracích (v à la
carte restauracích nutná rezervace)
• Snacky
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,5

Hotel Habtoor Grand Beach Resort,
Autograph Collection ccccc

TripAdvisor 5 010 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Hotel pro náročné přímo na Jumeirah Beach

volejbal. Za poplatek: kajaky, šnorchlování,

• Možnost nákupů v okolí hotelu

squash, surﬁng, tenis, vodní lyžování, golf - golfové

• Výhled na umělý ostrov The Palm

hřiště Emirates Golf Club je vzdáleno 5 km.

• Přímo u písečné pláže

ZÁBAVA V okolí hotelu možnosti zábavy.
PRO DĚTI Dětský klub.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY AMEX, VISA, EC/MC.
WEB www.marriott.com

wellness & spa
• Elixir Spa nabízí několik druhů masáží,

POLOHA Hotel leží přímo vedle Dubai Marina,

terapií, manikúru, pedikúru, páru

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

v těsné blízkosti promenády The Walk. V okolí
hotelu se nachází obchody, bary, restaurace.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, lounge, bazén.
PLÁŽ Písečná pláž Jumeirah přímo u hotelu.
Lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma.
POKOJ DRREV: koupelna (vysoušeč vlasů), WC, klimatizace,
trezor, set na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek, trezor,
TV/sat., telefon, v zahradě, výhled do resortu, po renovaci.
DRX: viz DRREV, výhled do zahrady. DRTOW: viz DRREV,
ve výškových budovách, částečný výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro děti.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRREV, DRTOW)
hhh | hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel DUKES The Palm, a Royal Hideaway ccccc

4,5
TripAdvisor 1 612 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Umístění přímo na slavném palmovém ostrově

Za poplatek: vodní sporty.

• Dobrá dostupnost do centra

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub,
hlídání dětí za poplatek, dětský bazén.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/90 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, MC.
WEB www.royalhideaway.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• Kadeřnictví Toni & Guy
POLOHA Hotel je umístěn na kmeni palmového
ostrova. 2× denně zdarma doprava do nákupníh centrer
Marina Mall, Dubai Mall a Mall of the Emirates.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

VYBAVENÍ Vstupní hala s restaurací, luxusní britská

70

a indická restaurace, steakhouse, bar s širokým výběrem
Martini, čajový salonek nabízející tradiční anglický
čaj, kuřácký salonek, krytý bazén, venkovní bazén,
zahradní bazén, konferenční místnost, salon krásy.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC,
klimatizace, TV/sat., set na přípravu kávy a čaje,
minibar, trezor. DRU: viz DRX, prostornější.
POZNÁMKA V pokoji je k dispozici 1 přistýlka. 2. dítě
sdílí lůžko s rodiči. V okolí hotelu probíhá výstavba.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhi
Dvoulůžkový pokoj (DRU) hhhi

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Stravování 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. 232–233

Hotel Amwaj Rotana Jumeirah Beach ccccc

4,5
TripAdvisor 4 993 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách

• V blízkosti golfového hřiště

a na pokojích. Za poplatek: vysokorychlostní internet.

• Nedaleko písečné pláže

WEB www.rotana.com/amwajrotana.com

• Všechny pokoje s výhledem na moře

wellness & spa

• Možnost programu all inclusive

• Zdarma: sauna, pára a jacuzzi
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 45/105 minut

• Za poplatek: masáže, salon krásy

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: pobyt zdarma

• Oběd formou menu v baru u bazénu
• Večeře formou menu v italské restauraci
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (10.00–23.00 hod.)

PPOLOHA Hotel se nachází přímo na známé pobřežní
promenádě The Walk s mnoha restauracemi a obchody, jen

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

10 minut od Dubai Mariny a 5 km od The Palm Jumeirah.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby, směnárna, obchod
se suvenýry, bufetová restaurace, à la carte restaurace (mořské
speciality a sushi, steak house, italská) a bar u bazénu.
PLÁŽ Pláž Jumeirah přes promenádu The Walk.
POPIS POKOJŮ DRSWC: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, LCD TV/sat., kávovar, minibar
za poplatek a balkon s bočním výhledem na moře.
DRPMS: viz DRSWC, přímý výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka
pro děti. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSWC, DRPMS) hhh

| hhii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: lekce aerobiku.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

71

Hotel Mövenpick Hotel & Apartments Bur Dubai ccccc

4,5
TripAdvisor 2 651 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – BUR DUBA J
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Moderní hotel v srdci Dubaje

Za poplatek: golf v dostupné vzdálenosti od hotelu.

• V blízkosti golfového hřiště Dubai Creek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Možnost all inclusive

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

• Pokoje po renovaci

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.
WEB www.moevenpick-hotels.com/dubai-bur

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 20/70 minut
Pláž: písečná cca 10 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• V hotelu je k dispozici centrum
krásy, sauna a parní lázeň

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

PPOLOHA Hotel leží v obchodní čtvrti Bur Dubai

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

v centru Dubaje, v okolí Dubai Healthcare City, Waﬁ Mall,
Dubai International Conference Centre, Dubai World
Trade Centre, delﬁnárium a široký výběr nákupních

• Alkoholické a nealkoholické nápoje
místní výroby (12.00–23.00 hod.)
• Možnost večeří formou menu
v Somerset Sports Bar

a zábavních možností. Mezinárodní letiště cca 20 minut
jízdy. Hotel zajišťuje bezplatnou dopravu do Dubai Mall.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, bar, kavárna,
noční klub, konferenční místnost, bazén na střeše, bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel zajišťuje kyvadlovou dopravu na Kite Beach.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC, individuální
klimatizace, TV/sat., minibar za poplatek, trezor
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje; po renovaci.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka
pro děti. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
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. 232–233

4,5

Hotel Grand Hyatt Dubai ccccc

TripAdvisor 5 178 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – BUR DUBA J
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský bazén, bazén pro batolata,

• V blízkosti golfového hřiště

dětský klub (5–12 let).

• Zdarma doprava na pláž

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

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 20/70 minut
Pláž: písečná cca 10 km od hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.dubai.grand.hyatt.com

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• Zdarma: sauna
• Za poplatek: 10 masážních místností,
jacuzzi, pára

POLOHA V části Bur Dubaj. Nákupní
centrum Waﬁ je vzdáleno 900 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, bufetová
restaurace, 9 à la carte restaurací (italská, libanonská,

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

indická, steak house, s mořskými plody, sushi, asijská),
vnitřní bazén s regulací teploty, 3 venkovní bazény.
PLÁŽ Veřejná pláž La Mer je vzdálena cca 10 km. Hotel
zajišťuje dopravu zdarma. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC,
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar, výhled
na město. DRCR: viz DR, prostornější.
POZNÁMKA K dispozici přistýlky pro děti.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi

Dvoulůžkový pokoj (DRCR) hhhi

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: golf – 18jamkové golfové hřiště Dubai
Creek & Golf Course je vzdáleno 15 minut jízdy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Aloft Palm Jumeirah cccc

TripAdvisor 331 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > PALM JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Novinka v nabídce CK FISCHER

Dvoulůžkový pokoj (DRSTY, DRSV) hh

• Možnost programu all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRSTK, DRSVK) hhi

• Přímo na palmovém ostrově

STRAVOVÁNÍ Snídaně a oběd formou bufetu či

The Palm Jumeirah
• Moderní hotel s výhledem
na panorama Dubaje
• Nově postavený hotel

menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, kola.
ZVLAŠTNOSTI Dítě sdílí lůžko s rodiči, přistýlka není možná.
PRO DĚTI Dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

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

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.marriott.com/hotels/travel/

Dítě: pobyt zdarma

dxbap-aloft-palm-jumeirah/

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

wellness & spa
POLOHA Moderní hotel leží přímo na palmovém
ostrově The Palm Jumeirah. Mezinárodní letiště v Dubaji

• Spa centrum s nabídkou masáží a procedur

se nachází asi 45 kilometrů od hotelu a nákupní centrum

all inclusive

Mall of the Emirates je vzdáleno 15 km. V blízkosti

• Snídaně formou bufetu

hotelu se dále nachází Aquaventure Waterpark.

• Oběd formou bufetu nebo

VYBAVENÍ 206 pokojů, recepce, lounge,

menu v hlavní restauraci

7 restaurací a barů, střešní bar a bazén s výhledem

• Lehký oběd formou menu v baru u bazénu

na ikonický Burj Al Arab, konferenční prostory.

• Večeře formou bufetu v hlavní restauraci

PLÁŽ Písečná pláž s výhledem na panorama
Dubaje se nachází asi 200 metrů od hotelu.
POPIS POKOJŮ DRSTY: koupelna/WC, klimatizace,
TV/sat., WiFi, set na přípravu kávy, 2 oddělená lůžka.
DRSTK: viz DRSTY, manželská postel. DRSV: viz DRSTY,
výhled na moře a panorama Dubaje. DRSVK: viz

nebo formou menu v mexické restauraci
• Nealkoholické a alkoholické
nápoje v baru, v baru u bazénu
a v restauracích (12.00–21.00 hod.)
• Nealkoholické nápoje v baru
na pláži (10.00–18.00 hod.)

DRSTK, výhled na moře a panorama Dubaje.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Hotel The Retreat Palm Dubai MGallery by Soﬁtel cccc

4,5
TripAdvisor 732 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – PALM JUMEIRAH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Moderní hotel zaměřený na zdravé stravování

Za poplatek: tenis, vodní sporty.

• Specializovaný na wellness procedury

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let).

• Přímo na umělém Palmovém ostrově

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají alkoholické nápoje.

• Možnost programu soft all inclusive

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

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/100 minut
Pláž: písečná u hotelu

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.soﬁtel.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• Rayya Spa centrum má k dispozici
venkovní i vnitřní masážní místnosti,
hammam, saunu, páru
• Za poplatek: široká nabídka

se nachází na velmi oblíbeném Palmovém ostrově

procedur – detoxikační, hubnoucí,

v Dubaji. Vzdálenost z letiště Dubaj 40 minut jízdy.

omlazující, kryoterapie, ajurvéda

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 255 pokojů, 2 restaurace,
bar u bazénu, kavárna v lobby, bazén, jacuzzi, Club lounge

soft all inclusive

přístupný pouze pro klienty v pokoji Club, konferenční místnosti.

• Snídaně formou bufetu, obědy a večeře

PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu. Lehátka
a slunečníky zdarma. Za poplatek k dispozici
8 klimatizovaných postelí typu cabana u pláže.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Nový hotel zaměřený na wellness pobyty

formou bufetu nebo menu
• Nealkoholické nápoje, káva, čaj
(07.00–22.30 hod.)

POPIS POKOJŮ DRSWC: koupelna/WC (sprcha

• Ranní jóga (20 min)

a vana), klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, set na přípravu

• 1× za pobyt pronájem kola

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

• 1× za pobyt procedura v oxygen baru

na Palmový ostrov. Na vyžádání pokoje Club.

• 1× za pobyt iHeart a BMI testy

POZNÁMKA K dispozici přistýlka pro dítě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSWC, DRPW) hhh | hhi | Hi
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu
nebo menu. Možnost dokoupení programu soft all inclusive.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel DoubleTree by Hilton Dubai – Business Bay cccc

4,5
TripAdvisor 1 000 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost

• Moderní hotel v centru Dubaje

dokoupení polopenze plus (večeře formou bufetu

• Ideální pro poznávání, nákupy

+2 alkoholické nebo nealkoholické nápoje na osoba/den).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

a zábavu
• Exkluzivní ceny na trhu

Za poplatek: jóga, sauna, pára, masáže

• Stylový hotel pro náročnou klientelu

a různé zkrášlující procedury.

• Pokoje s výhledem na Burj Khalifu

ZVLÁŠTNOSTI Přistýlka pro dítě k dispozici.
ZÁBAVA Možnost zábavy v blízkém centru Dubaje.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Transfer z letiště: cca 20 minut

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Pláž: písečná cca 6,5 km od hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

prostorách hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Dítě: za zvýhoděnou cenu

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

WEB www.doubletree3.hilton.com
POLOHA Komplex několika rezidenčních budov
a hotelu jen pár set metrů od nejvyšší budovy světa
Burj Khalifa a známého nákupního centra Dubai
Mall. Letiště cca 12 km, stanice metra 2,5 km.
VYBAVENÍ 238 pokojů, vstupní hala s recepcí,
směnárna, společenské a konferenční sály, hlavní
restaurace, 3 à la carte restaurace, několik obchodů, bazén
s terasou na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Nejbližší veřejná písečná pláž
cca 6,5 km od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, kávovar,
výhled na panorama města. DRS: viz DR, prostornější.
DRBUV: viz DR , výhled na Burj Khalifu.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS, DRBUV) hhh
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Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,0

Hotel Jumeira Rotana Dubai cccc

TripAdvisor 1 403 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Moderní hotel v Dubaji

PRO DĚTI Dětský bazén.

• Zdarma doprava na pláž

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Možnost programu all inclusive

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

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 20/75 minut

WEB www.rotana.com

Pláž: písečná cca 2 km od hotelu

wellness & spa

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

• Softtouch spa centrum má 2 místnosti a saunu

Dítě: pobyt zdarma

all inclusive
• Snídaně formou bufetu

POLOHA Moderní hotel se nachází 10 minut

• Oběd a večeře formou bufetu nebo menu

od Mezinárodního ﬁnančního centra a Světového

• Alkoholické a nealkoholické nápoje

obchodního centra. Nákupní centrum

(12.00–23.00 hod.)

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubai Mall vzdáleno cca 7 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 125 pokojů,
bufetová restaurace, à la carte restaurace (britská
a americká), bar u bazénu, bazén. Hotel zajišťuje
zdarma dopravu do nákupního centra Dubai Mall.
PLÁŽ Veřejná písečná pláž La Mer vzdálena 2 km. Hotelová
doprava zdarma, lehátka a slunečníky za poplatek.
POPIS POKOJŮ DRCLA: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, set na přípravu kávy a čaje, minibar za poplatek,
LCD TV/sat., trezor. DRU: viz DRCLA, výhled na Burj Khalifa
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka
pro děti. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRCLA, DRU) hhh

| hhii

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. 232–233
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4,0

Hotel Holiday Inn Bur Dubai cccc

TripAdvisor 861 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – BUR DUBA J
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Ideální poloha ve staré části města

INTERNET Za poplatek: WiFi a internetový

• Hotelová doprava na veřejnou pláž zdarma

koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 15/80 minut
Pláž: písečná cca 7 km od hotelu

WEB www.ihg.com/holidayinn/hotels/
us/en/dubai/dxbhi/hoteldetail

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

wellness & spa

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Sauna a parní lázeň

POLOHA Hotel leží ve staré části města v Diplomatické čtvrti,
kde se nachází ambasády a nákupní centra. Stanice metra v pěší
vzdálenosti od hotelu. Mezinárodní letiště cca 15 minut jízdy.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, bary,
kavárna, bar u bazénu, konferenční místnost, bazén
na střeše hotelu, business centrum, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Hotel nabízí klientům zdarma kyvadlovou dopravu
na veřejnou pláž Mamzar (vstup na pláž za poplatek).
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, LCD TV/sat., telefon, minibar za poplatek, trezor,
set na přípravu kávy a čaje, žehlička, žehlicí prkno.
POZNÁMKA 1. dítě sdílí lůžko s rodiči. Přistýlka
není v ceně, pouze na vyžádání za poplatek. V případě
2 dětí, 1. dítě má přistýlku a 2. dítě sdílí lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře formou bufetu nebo výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
ZÁBAVA V okolí hotelu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,0

Hotel Citymax Bur Dubai ccc

TripAdvisor 3 672 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – BUR DUBA J
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětské židličky.

• Hotel vhodný pro poznávání města

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Poloha v centru – nákupy, zábava

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

• Výhodná cenová nabídka

Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 20/80 minut

WEB www.citymaxhotels.com/en

Pláž: písečná cca 15 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Hotel ve čtvrti Bur Dubai nedaleko centra
města. Historické Dubai muzeum a Dubai Creek cca 2 km
od hotelu. Stanice metra v pěší vzdálenosti (cca 15 minut).

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní
restaurace, 2 restaurace à la carte (indická, asijská),
bar, kavárna, prádelna, bazén, bar u bazénu, terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Hotel asi 20 minut od veřejné pláže Jumeirah
Beach. Hotelová doprava na pláž zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., rádio, telefon, malá
lednička, set na přípravu kávy a čaje.
POZNÁMKA Dítě sdílí lůžko s rodiči. Přistýlka není k dispozici.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
ZÁBAVA Spousta nákupních a zábavních
možností v blízkém okolí hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Citymax Al Barsha at the Mall ccc

4,0
TripAdvisor 1 962 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – BUR DUBA J
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách hotelu

• Cenově dostupný hotel

a na pokojích. Za poplatek: vysokorychlostní internet.

• Pár minut od nejlepších turistických atrakcí

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• V blízkosti nákupních center světové třídy

WEB www.citymaxhotels.com/en/hotel/citymax-hotels-al-barsha

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 30/80 minut
Pláž: písečná cca 13 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Hotel se nachází pár minut od nejlepších turistických
atrakcí a nákupních center světové třídy. Zdarma hotelová doprava

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

do vybraných nákupních center. Metro je vzdálené 500 metrů.

80

VYBAVENÍ Recepce, 3 restaurace,
3 bary (z toho jeden u bazénu).
PLÁŽ Veřejná pláž Jumeirah asi 13 km.
Hotelová doprava na pláž zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace, TV,
telefon, trezor, set na přípravu kávy a čaje, lednička.
POZNÁMKA Dítě sdílí lůžko s rodiči, přistýlka není k dispozici.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
pokoje uzpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Hotel Holiday Inn Express Jumeirah cc

3,5
TripAdvisor 785 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBA J – JUMEIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

INTERNET Zdarma: WiFi v prostorách hotelu

• Hotel vhodný pro business klientelu

a na pokojích. Za poplatek: vysokorychlostní internet.

• V blízkosti letiště

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.ihg.com/holidayinnexpress/

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 15/80 minut

hotels/us/en/dubai/dxbjm/hoteldetail

Pláž: písečná cca 3 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Hotel se nachází v business zóně
blízko letiště v Dubaji. Zajišťuje zdarma dopravu
do nákupního centra Dubai Mall.
VYBAVENÍ 193 pokojů, recepce, restaurace, lounge

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

bar, kiosek s občerstvením (otevřen 24 hodin denně).
PLÁŽ Pláž La Mer Beach je vzdálena cca 8 minut
jízdy a pláž Jumeirah cca 13 minut jízdy. Hotel
zajišťuje zdarma dopravu na pláž Jumeirah.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč
vlasů), klimatizace, trezor, set na přípravu kávy a čaje,
minilednička, TV/sat., telefon.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka
ve formě rozkládacího gauče, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhii | hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,
večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

RAS AL KHAIMAH

82

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Ritz-Carlton Ras Al Khaimah,
Al Hamra Beach ccccc

TripAdvisor 150 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Luxusní hotel vhodný pro náročnou klientelu

plážový fotbal, volejbal, frisbee. Za poplatek: výlety

• Ubytování ve vilách s privátním bazénem

na loďkách, rybaření, motorizované vodní sporty, jóga.

• Přímo na písečné pláži

ZVLÁŠTNOSTI Zdarma vstup do rezervace

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Al Wadi Nature Reserve. Hotel zajišťuje zdarma transfer do hotelu
The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert ccccc,

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 35/60 minut
Pláž: písečná u hotelu

kde můžou klienti využít restauraci v rámci programu Dine
around a navštívit přehlídku sokolů (Falcon Show).
PRO DĚTI Dětský program The Ritz Kids

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

(od 4 let), pristýlka pro dítě k dispozici.

Dítě: pobyt zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a ve vilách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Luxusní resort po kompletní renovaci leží přímo
na písečné pláži. Nákupní centrum Al Hamra Mall je vzdáleno

WEB www.ritzcarlton.com/en/hotels/uae/al-hamra-beach

asi 2 km, stejně tak golfové hřiště Al Hamra Golf Club.

wellness & spa

VYBAVENÍ 32 privátních vil s vlastním bazénem

• The Ritz-Carlton Spa nabízí nejrůznější

a přímým vstupem do moře, recepce, restaurace Shore

terapie, masáže a relaxační procedury

House s mořskými plody a mezinárodní kuchyní.
PLÁŽ Resort leží přímo na písečné pláži Al Hamra.
POPIS POKOJŮ VIBF: koupelna/WC (venkovní
vana, vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., set na přípravu
kávy a čaje, dokovací stanice pro iPod, privátní bazén,
terasa na slunění a přímý vstup na pláž.
POZNÁMKA K dispozici přistýlka (rozkládací gauč).
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (VIBF) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře
formou bufetu nebo menu. Možnost večeří v hotelu The
Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert ccccc.

84

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert ccccc

4,5
TripAdvisor 409 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Novinka v nabídce CK Fischer

Vila (VIPV) hhh

• Hotel vhodný pro náročnou klientelu

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou

• Unikátní koncept resortu v pouštní oáze

bufetu nebo menu. Možnost dokoupení oběda.

• Luxusní vily s privátním bazénem

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: Fitness, půjčovna

• Resort vhodný pro rodiny s dětmi

kol. Za poplatek: Lukostřelba, jízda na koních a velbloudech,

| hhii

pouštní jízda na kolech, výlety do přírodní rezervace.
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 30/60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Dítě: pobyt zdarma

ZVLÁŠTNOSTI Resort je situován přímo v chráněné
přírodní rezervaci Al Wadi Nature Reserve.
ZÁBAVA Pravidelné barbecue večery, sledování hvězdné
oblohy, interaktivní show se sokoly a sovami, aktivity
v přírodní rezervaci (krmení divoké zvěře, sázení stromů).

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

PRO DĚTI Dětský klub Ritz Kids (pro děti starší 4 let), zábavní
POLOHA Luxusní resort situovaný v pouštní oáze je

program. Přistýlka pro dítě ve formě rozkládacího gauče.

součástí chráněné přírodní rezervace Al Wadi Nature Reserve.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Jedná se o odlehlý klidný resort inspirovaný přírodou,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a ve vilách.

kulturou a místní tradicí. Hotel se nachází zhruba 30 minut

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

od letiště Ras Al Khaimah a 60 minut od letiště v Dubaji.

WEB www.ritzcarlton.com/en/hotels/uae/al-wadi-desert

VYBAVENÍ 101 luxusních privátních vil s vlastním
bazénem, recepce, 3 restaurace (tradiční arabská, indická

wellness & spa

a blízkovýchodní), sisha bar, bar na střeše s výhledem na západ

• The Ritz-Carlton Spa

slunce, bar u bazénu, klimatizovaný bazén, společenské

• Za poplatek: Relaxační procedůry, masáže,

a konferenční prostory, terasa pro sledování hvězdné

drenáže, ošetření obličeje a celého těla,

oblohy, rozhledny, terasa s výhledem na písečné duny.

parní lázně, meditační a relaxační prostory,

PLÁŽ Kyvadlová doprava na pláž Al Hamra

hydrotermální imitace deštného pralesa.

u sesterského hotelu The Ritz-Carlton Ras Al Khaimah.
Pláž je vzdálena zhruba 20 minut jízdy.
POPIS POKOJŮ VIPV: koupelna (sprcha i vana),
klimatizace, WC, TV/sat., privátní bazén s výhledem na poušť,
set na přípravu kávy a čaje, trezor, prostorná terasa. Dítě sdílí
lůžko s rodiči, na vyžádání možnost přistýlky za poplatek.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Waldorf Astoria Ras Al Khaimah ccccc

4,5
TripAdvisor 4 464 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Luxusní hotel pro náročné klienty

Dvoulůžkový pokoj (DRQ, DRFQ,

• Písečná pláž přímo u hotelu

DRSWQJ) hhh

• Relax v hotelovém spa centru

(DRKIN, DRGFK, DRSWK) hh

• 18jamkové golfové hřiště v blízkosti hotelu

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Špičková gastronomie

| hhii

Dvoulůžkový pokoj

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis.
Za poplatek: vodní sporty, 18jamkové

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná u hotelu

golfové hřiště přímo v resortu.
PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

INTERNET Za poplatek: v lobby a na pokojích.

Dítě: za zvýhodněnou cenu

WEB www.waldorfastoria3.hilton.com

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

wellness & spa

88

POLOHA Přímo u písečné pláže v oblasti Ras Al

• Zdarma: sauna, parní lázeň

Khaimah, v blízkosti nákupní centrum Al Hamra Mall.

• Za poplatek: salon krásy, různé druhy

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací

masáží a další relaxační procedury

(arabská, indická, středozemní, asijská a steakhouse),
několik barů, 2 klimatizované bazény, spa centrum.
PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRKIN: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, minibar za poplatek, telefon, MP3 přehrávač, TV/
sat., trezor zdarma, kávovar, manželská postel. DRQ: viz
DRKIN, 2 oddělená lůžka (queen size bed). DRGFK: viz
DRKIN, prostornější, balkon, výhled na golfové hřiště.
DRGFQ: viz DRGFK, 2 oddělená lůžka (queen size bed).
DRSWK: viz DRGFK, výhled na moře, manželská postel.
DRSWQ: viz DRSWK, 2 oddělená lůžka (queen size bed).
POZNÁMKA Při ubytování s dítětem
jsou k dispozici 2 postele typu queen.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel DoubleTree by Hilton Resort
& Spa Marjan Island ccccc

TripAdvisor 6 918 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

DRX: viz DRPV, prostornější, ve vilkách. DRBCB: viz

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby, internetový

• Nejoblíbenější rodinný hotel na ostrově Marjan

DRPV, v nově postavené budově, Nespresso, gauč,

koutek. V pokojích Babyclub WiFi zdarma

• Program all inclusive

výhled na moře. FR: viz DRPV, 2 propojené pokoje.

Za poplatek: připojení na pokojích.

• Vodní park se skluzavkou

POZNÁMKA V pokojích DRPV a DRSV při ubytování

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Přímo u písečné pláže

s 1 dítětem k dispozici 2 postele typu queen. V pokojích

WEB www.doubletree3.hilton.com

• Nová část The Bay Club

typu DRX a DRBCB je k dispozici max. 1 přístýlka. V případě

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná u hotelu

2 dětí jsou k dispozici 2 postele typu queen. Ve FR pokoji

all inclusive

je přistýlka k dispozici. Infant nad rámec max.obsazenosti

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

• Vybrané alkoholické a nealkoholické

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dvoulůžkový pokoj (DRPV, DRSV) hhi

Dítě: pobyt zdarma

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRBCB) hhh | hhii | hii
Rodinný pokoj (FR) hhhhi
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v hlavní restauraci

pokoje je možný pouze v pokojích DRX a DRBCB.
| hii

| Hhhii | hhiii

nápoje místní výroby (12.00–24.00 hod.)
v hlavní restauraci a v plážovém klubu
• Káva, čaj a horká čokoláda

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Kredit na večeře v à la carte restauracích

POLOHA Nejoblíbenější hotel na umělém ostrově Marjan

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Hotel vyžaduje společenský oděv

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

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

Privátní 650 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.

stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: biliár,

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací,

vodní sporty na pláži, golfové hřiště 5 minut od hotelu.

lounge bar, bar u bazénu, konferenční místnosti, prádelna,

ZVLÁŠTNOSTI Při příjezdu do hotelu jsou hosté

čistírna, obchod se suvenýry, 5 bazénů (možnost vyhřívání),

obdarováni tradičními čokoládovými sušenkami.

terasa na slunění s lehátky a slunečníky zdarma. V květnu

ZÁBAVA Zábavní možnosti v areálu hotelu, vodní dýmky,

2016 byla otevřena část The Bay Club. Klienti ubytovaní

potápěčské centrum, blízkost centra města Ras Al Khaimah.

v této části mohou využívat služeb celého resortu, navíc

PRO DĚTI 2 dětské bazény, velké dětské hřiště, dětská

mají k dispozici další 2 à la carte restaurace.

postýlka zdarma (na vyžádání), vodní park se skluzavkou,

PLÁŽ Privátní pláž s bílým pískem přímo

dětské židličky, dětský klub. Animační program Funtazie

u hotelu. Lehátka a slunečníky zdarma.

klub s českými animátory ve vybraných termínech.

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

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

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

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty.

minibar za poplatek, žehlička, balkon, výhled na bazén.

Bezbariérový pohyb v hotelu včetně bazénu.

DRSV: viz DRPV, výhled na moře, v hlavní budově.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Dvoulůžkový pokoj Bayclub

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Hilton Ras Al Khaimah Resort & Spa ccccc

TripAdvisor 6 685 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

VIPVX: viz DRSTK, ve vilce, renovované, výhled na bazén, bez

all inclusive

• Možnost all inclusive

garance typu postelí. VISPF: viz DRSTK, ve vilce, renovované,

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

• Vhodné pro rodiny s dětmi

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

• Přímo u pláže

renovované, přízemí se vstupem na pláž a výhledem na moře.

v hlavní restauraci
• Nealkoholické nápoje, pivo, víno

• Vily po renovaci

POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro dítě.

a další alkoholické nápoje vybraných

• Široká sportovní nabídka včetně golfu

V případě 2 dětí je pokoj vybaven druhým lůžkem velikosti queen.

značek v hlavní restauraci a plážovém

– golfové hřiště 10 minut jízdy
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná u hotelu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

klubu (10.00–24.00 hod.)

Dvoulůžkový pokoj (DRSTK, DRSWK) hhi

| hi

Dvoulůžkový pokoj (DRSTQ, DRSWQ) hhh

|

Hhii | Hii

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

Vila (VIPVX, VISPF, VISBC) hhh | Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Možnost dokoupení programu all inclusive.

Dítě: pobyt zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum,

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

18jamkové golfové hřiště Tower Links Ras Al Khaimah

92

POLOHA Přímo u pláže s jemným pískem

pouhých 10 minut jízdy od hotelu, plážový volejbal.

severně od centra města Ras Al Khaimah, autobusová

PRO DĚTI Dětský klub, hřiště (venkovní i vnitřní)

doprava do Dubaje (cca 90 km) za poplatek.

a 2 dětské bazény (1 s toboganem). Animační program

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace

Funtazie klub s českými animátory ve vybraných termínech.

s venkovní terasou, několik restaurací à la carte, bar

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

u bazénu, 5 bazénů (hlavní bazén s mořskou vodou), terasa

INTERNET Za poplatek: WiFi v lobby,

na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, spa centrum.

LAN na pokojích.

PLÁŽ Dlouhá písečná pláž v laguně s pozvolným vstupem

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

do moře přímo u hotelu. Slunečníky, lehátka a osušky zdarma.

WEB www.rasalkhaimahresort.hilton.com

POPIS POKOJŮ DRSTK: v hlavní budově, koupelna/
WC, klimatizace, telefon, minibar za poplatek, plazmová TV,

wellness & spa

DVD přehrávač, trezor zdarma, manželská postel (king size

• Zdarma: sauna, pára, ﬁtness

bed), balkon nebo terasa. DRSTQ: viz DRSTK, 2 postele

• Za poplatek: různé druhy masáží, koupelí

(queen size bed). DRSWK: viz DRSTK, výhled na moře.

a aromaterapií, salon krásy

DRSWQ: viz DRSTQ, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Rixos Bab Al Bahr ccccc

TripAdvisor 5 453 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 14 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POZNÁMKA V pokoji DRX a DRU maximálně

ultra all inclusive

• Kvalitní program ultra all inclusive

1 přistýlka k dispozici. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko

• Snídaně formou bufetu (06.30–10.30 hod.)

• Písečná pláž přímo u hotelu

s rodiči. Infant nad rámec max.obsazenosti pokoje není

• Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

• Prostorné rodinné pokoje

možný. Ve FR pokoji jsou přistýlky pro děti k dispozici.

• Večeře formou bufetu (18.30–22.30 hod.)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Pláž: písečná u hotelu
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Dvoulůžkový pokoj (DRGVX, DRU) hhh
Rodinný pokoj (FR) hhhhii

| hhii | h

| Hhhii | hhiiii

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

(07.00–02.00 hod.)
• Káva, čaj a nealkoholické nápoje v lobby
(24 hodin denně)

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Minibar a internet na pokoji

Dítě: pobyt zdarma

tenisové kurty (lekce a osvětlení za poplatek), plážový

• Hlavní restaurace, à la carte restaurace

volejbal, basketbal, vodní gymnastika, aerobik.

• Bary, snack restaurace, dietní restaurace

Za poplatek: vodní sporty, výuka tenisu.

• Noční klub Inferno

POLOHA Přímo u písečné pláže v oblasti Ras Al Khaimah,

ZVLÁŠTNOSTI V pokojích DRX a DRU má

vzdálenost od centra Ras Al Khaimahu 25 km (10 minut), od centra

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

Dubaje 80 km. Nákupní centrum Al Hamra vzdáleno 5 minuty jízdy.

dětská postýlka do maximální obsazenosti pokoje.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,

PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání),

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

dětský bazén. Dětský klub Rixy (4–12 let), klub

bazén, spa centrum, služby lékaře, kadeřnictví, obchodní

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

arkáda, konferenční místnosti, dětské hřiště.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo u hotelu,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

lehátka a slunečníky zdarma.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

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

WEB www.rixos.com/en/rixos-bab-al-bahr-hotel

klimatizace, minibar, telefon, TV/sat., trezor zdarma, výhled
do zahrady, na bazén nebo na moře. Velikost pokoje 35 m2.

wellness & spa

DRU: viz DRX, prostornější, balkon. Velikost pokoje 45 m2.

• Zdarma: turecké lázně (procedury

Na pokojích DRX a DRU má 1. dítě přistýlku, 2. dítě sdílí společné
lůžko s rodiči. FR: viz DRX, ložnice oddělená dveřmi, koupelna

za poplatek), sauna, parní lázeň
• Za poplatek: masáže, kadeřnictví, kosmetika

v obou pokojích, většinou balkon (nelze garantovat). Velikost
pokoje 70 m2. V 1. ložnici, manželská postel s možnosti 1 přistýlky,
v 2. ložnici 2 oddělené postele bez možnosti další přistýlky.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dvoulůžkový pokoj premium

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Hilton Al Hamra Beach & Golf Resort ccccc

4,0
TripAdvisor 2 561 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu v hlavní

• Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu

restauraci. Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Vodní sporty na pláži

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Vhodné pro rodiny s dětmi

2 tenisové kurty, sauna. Za poplatek: vodní lyže,

• 18jamkové golfové hřiště

masáže, rybolov, 18jamkové golfové hřiště přímo v areálu.

• Možnost all inclusive

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

INTERNET Zdarma: v lobby.
Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www3.hilton.com

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Hotel je součástí komplexu Al Hamra, který leží
u písečné pláže jižně od hlavního města emirátu Ras Al Khaimah.
VYBAVENÍ Hlavní budova se vstupní halou, recepce,

pivo a víno a další alkoholické nápoje

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

vybraných značek (12.00–24.00 hod.,

2 bazény, terasa na opalování a bar u bazénu.
PLÁŽ Hotel přímo u dlouhé písečné pláže.

kromě Mai Tai lounge)
• Kredit 60 AED/dospělá osoba na večeře

Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

v à la carte restauracích a 50 AED/

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

dospělá osoba na obědy

klimatizace, telefon, TV/sat., trezor zdarma, balkon nebo
terasa, výhled do zahrady, ve vilkách. DRGVX: viz DRGVV,
v hlavní budově. DRSVX: viz DRGVX, výhled na moře.
DRBR: viz DRGVV, v budovách nejblíže u pláže.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro dítě.
V případě 2 dětí, jsou v pokoji 2 postele typu queen.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRGW, DRGVX,
DRBPR, DRSV) hhh
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bufetu v hlavní restauraci
• Minerální voda, nealkoholické nápoje,

| hhii | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Marjan Island Resort & Spa by Accor ccccc

4,0
TripAdvisor 1 299 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > AS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POZNÁMKA V pokoji DRS dítě sdílí lůžko s rodiči.

soft all inclusive

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Přistýlka není k dispozici. V pokoji DRU může dítě sdílet

• Snídaně, oběd a večeře formou

• Wellness & spa

lůžko s rodiči. Přistýlka není v ceně, je pouze na vyžádání

• Široká sportovní nabídka včetně golfu –

za poplatek. V pokoji SUPRE je k dispozici maximálně

golfové hřiště cca 5 minut jízdy od hotelu
• Možnost programu soft all inclusive

1 přistýlka. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRU) hhh

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Suite (SUPRE) hhh

| hhi | hii

bufetu v bufetové restauraci
• Nealkoholické a teplé nápoje
(v době podávání jídla)
• Nealkoholické nápoje, čaj a káva v Turtle Beach
Clubu a v baru u bazénu (08.00–19.00 hod.)

| Hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení
večeře nebo programu soft all inclusive.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

Dítě: pobyt zdarma

Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské centrum,
jízda na kole, Al Hamra Golf Club cca 5 minut jízdy. Dětem
do 16 let není povoleno využívat vnitřní krytý bazén.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Hotel leží v oblasti Ras Al Khaimah na uměle
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ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodává alkohol.

vytvořeném souostroví 4 korálových ostrovů na břehu

ZÁBAVA Možnost zakoupení výletu za rybařením, jízda na koni,

Arabského zálivu. Dubaj cca 60 minut jízdy. Centrum

parašutismus, výlet lodí, safari v poušti a mnoho dalšího.

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

PRO DĚTI Oddělený dětský bazén, vnitřní

kromě úterý). Nedaleko hotelu golfové hřiště.

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

VYBAVENÍ 299 pokojů a suite, vstupní hala

Dětský klub nemá animační program.

s recepcí, restaurace, bary, 3 konferenční místnosti,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

business centrum, taneční sál, krytý parking, 3 bazény

INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích a v resortu.

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

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

PLÁŽ Krásná písečná pláž leží pouze

WEB www.marjanislandresort.com

přes příjezdovou cestu k hotelu.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC, komfortně

wellness & spa

zařízené, TV/sat., trezor, minibar za poplatek, set

• Za poplatek: spa o rozloze 1 000 m2

na přípravu kávy a čaje, některé pokoje s balkonem,

s nabídkou mnoha procedur a masáží,

cca 40 m2. DRU: viz DRS, prostornější a s balkonem.

jacuzzi, hammamem, saunou, vířivkou, parní

SUPRE: viz DRS, dvě oddělené místnosti.

lázní, kosmetikou a specialisty na výživu

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,0

Hotel The Cove Rotana Resort ccccc

TripAdvisor 6 172 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Možnost all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRCLA, DRX) hhi

• Přímo u pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Hotel v arabském stylu

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Wellness & spa

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, šipky.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Miniklub, dětský bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: pobyt zdarma

WEB www.rotana.com

• Zdarma: jacuzzi, sauna a pára

Ras Al Khaimah na vlastní písečné pláži. Centrum

• Za poplatek: masáže

města Ras Al Khaimah pouhých 10 minut.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí a lobby, hlavní

all inclusive

restaurace, restaurace à la carte, bar, kavárna, 2 venkovní

• Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

bazény (1 s možností vyhřívání), terasa na slunění s lehátky

• Vybrané značky minerální vody,

a osuškami zdarma, konferenční místnost, obchod se suvenýry.

nealkoholických nápojů, piva a vína

PLÁŽ Privátní pláž s pozvolným vstupem

servírované v hlavní restauraci a v baru

do moře. Lehátka a slunečníky zdarma.

u bazénu (11.00–23.00 hod.)

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

wellness & spa
POLOHA Oblíbený hotel leží ve svahu v emirátu

POPIS POKOJŮ DRCLA: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek, kávovar,
trezor zdarma, balkon nebo terasa. DRX: viz DR, částečný
výhled na moře nebo na bazén. Na vyžádání možnost vil.
POZNÁMKA V pokoji DRCLA a DRX dítě sdílí lůžko s rodiči.
Přistýlka není k dispozici. Ve VI přistýlka za poplatek (na vyžádání).

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel The Village at Cove Rotana Resort ccccd

4,0
TripAdvisor 6 172 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

DRCLB, prostornější, vana, 2× extrabed, balkon nebo terasa,

• Část hotelu Cove Rotana ideální

výhled na bazén. K dispozici dvě přistýlky. FRPRE: viz

pro rodiny s dětmi

FRCLA, v 1 ložnici manželská postel a v obývacím pokoji jsou

• Ultra all inclusive v ceně

dvě přistýlky, oddělený obývací pokoj, king + 2 extrabed.

• Skluzavky v areálu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Klidná část emirátu Ras Al Khaimah

Dvoulůžkový pokoj (DRCLA, DRCLB)

• Možnost rodinných pokojů

hhhi | hhii

Rodinný pokoj (FRCLA, FRPRE) hhhi
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

| Hhii

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: vodní sporty na pláži.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavky, dětský klub.

Dítě: pobyt zdarma

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

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
POLOHA Hotel leží v oblasti Ras Al Khaimah. Část The Village
se nachází v horní části resortu Cove Rotana Resort ve svahu.

WEB www.rotana.com

Centrum města je vzdáleno 10 minut, letiště Ras al Khaimah

wellness & spa

cca 35 minut a letiště Dubaj cca 80 minut. Hotel zajišťuje 2× týdně

• Za poplatek: masáže

dopravu do nákupního centra Dubai Mall za poplatek.
VYBAVENÍ 145 pokojů, lobby s recepcí, bufetová

ultra all inclusive

restaurace, bar v lobby, bar u bazénu, bazén, skluzavky.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Klienti části The Village nemohou využívat služby Cove

• alkoholické a nealkoholické nápoje

Rotana Resort (kromě baru na pláži a baru u bazénu).
PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 600 m.

(11.00–02.00 hod.) podávané v baru
u bazénu, v lobby baru a v baru na pláži

Lehátka a slunečníky zdarma.

• nealkoholické nápoje (24 hod. denně v lobby)

POPIS POKOJŮ DRCLA: koupelna se sprchou/WC

• snacky v lobby (12.30–15.30. a 23.00–07.00 hod.)

(vysoušeč vlasů), klimatizace, TV/sat., set na přípravu kávy
a čaje, 1 extrabed, 2 sdílené lůžko, výhled na bazén. Druhé dítě
sdílí lůžko s rodiči. K dispozici jedna přistýlka. DRCLB: viz
DRCLA, balkon nebo terasa, výhled na bazén. FRCLA: viz

100

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,0

Hotel Al Hamra Residence ccccc

TripAdvisor 2 001 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětské hřiště, dětský klub.

• Vhodné pro rodinnou dovolenou

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Možnost all inclusive

INTERNET Za poplatek: LAN na pokojích.

• Přímo u pláže

WEB www.alhamraresorts.com

• Golfové hřiště v blízkosti hotelu

wellness & spa

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut

• Za poplatek: sauna, masáže

Pláž: písečná u hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

Dítě: pobyt zdarma

v hlavní restauraci
• Káva, čaj, vybrané nealkoholické nápoje, pivo,
víno místní výroby a další alkoholické nápoje

spojení do obchodního centra v Dubaji (2× týdně) a rovněž
k blízkému obchodnímu centru Al Hamra Mall.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 4 bary,
bazén, slunečníky a lehátka zdarma, konferenční místnost.
PLÁŽ Privátní písečná pláž přímo u hotelu,

vybraných značek v hlavní restauraci, v baru
u bazénu a v baru na pláži (10.30–22.30 hod.)
• Kredit ve výši 50 AED/dospělá osoba

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA V oblasti Ras Al Khaimah, autobusové

na večeře v à la carte restauracích
• Zmrzlina pouze pro děti
(11.00 hod do západu slunce)

lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ SUX: ložnice, plně vybavená kuchyň,
klimatizace, koupelna/WC, minibar za poplatek, trezor zdarma,
TV, telefon, vysoušeč vlasů a žehlička. SU1: viz SUX, obývací
pokoj a oddělená ložnice u některých (nelze garantovat) balkon.
POZNÁMKA K dispozici přistýlka pro dítě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SUX, SU1) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou
bufetu. Možnost dokoupení all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
tenisový kurt. Za poplatek: vodní sporty, golf.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,0

Hotel Al Hamra Village cccc

TripAdvisor 2 001 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Cenově výhodná nabídka

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: 18jamkové

• V blízkosti hotelu 18jamkové golfové hřiště

golfové hřiště.

• Možnost all inclusive

PRO DĚTI Dětský klub.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

INTERNET Za poplatek: v business
centru, v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.alhamravillage.com

all inclusive

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
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POLOHA Vesnička leží asi 500 metrů od písečné pláže

• Oběd v restauraci hotelu Al Hamra Residence

a je součástí komplexu Al Hamra. Na písečnou pláž a k hlavní

• Vybrané nealkoholické nápoje (čerstvé

hotelové budově jezdí nepřetržitě bezplatná hotelová

ovocné šťávy za poplatek) a alkoholické

doprava. Nákupní centrum Al Hamra cca 5 minut autem.

nápoje místní výroby (pivo, víno, whisky,

VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar, bazén

vodka, rum, gin, tequila), káva a čaj (nápoje

s terasou na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.

jsou podávány ve Village restaurant, Village

PLÁŽ Hotel leží asi 500 metrů od dlouhé písečné

pool bar, Village pool terrace) a dále v části

pláže, komplex Al Hamra Village má svůj vlastní plážový

residence v baru u bazénu a v baru na pláži

klub s barem. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

• Zmrzlina pro děti (11.00 hod – do setmění)

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace,

• Kredit na večeře v à la carte restauraci

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

ve výši 50 AED/dospělá osoba

DRCLA: viz DR, prostornější. JS: viz DR, oddělená
obývací místnost, balkon nebo terasa.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRCLA) hh
Junior Suite (JS) hhh

| hi

| Hhii | hii

POZNÁMKA K dispozici přistýlka pro dítě v pokoji JS.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Vizualizace

4,5

Hotel Hampton by Hilton Marjan Island cccc

TripAdvisor 6 921 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

• Nově postavený hotel v oblíbené

INTERNET Zdarma: WiFi na pokoji

oblasti Ras Al Khaimah

a ve veřejných prostorách hotelu.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Možnost programu all inclusive

WEB www.hilton.com

• Moderní styl

wellness & spa

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/35 minut

• V hotelu se nachází menší Spa centrum

Pláž: písečná u hotelu

all inclusive

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

• Snídaně, oběd a večeře formou

Dítě: pobyt zdarma

Vizualizace

Vizualizace

bufetu v hlavní restauraci
• alkoholické a nealkoholické nápoje
(12.00–24.00 hod.) v hlavní restauraci,
v baru, v baru u bazénu a v lobby)

ostrově Marjan Island. Centrum Al Hamra cca 15 minut jízdy.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, bufetová
restaurace, 2 à la carte restaurace (barbecue a mořské
plody, asijská), bar u bazénu, bar, kavárna, bazén.
PLÁŽ 450 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC se sprchou,
Vizualizace

klimatizace, TV/sat., vysoušeč vlasů, trezor, set na přípravu
čaje a kávy, minilednička, balkon. DRSV: viz DR,
výhled na moře. DRSVU: viz DRSV, vyšší patro.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV, DRSVU)
hhh | hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu nebo
menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Nově postavený hotel leží na uměl vytvořeném

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel DoubleTree by Hilton Ras Al Khaimah City cccc

4,5
TripAdvisor 1 241 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• V centru Ras Al Khaimah

Za poplatek: golf – 18jamkové golfové hřiště

• Zdarma doprava na pláž

Tower Links Golf Course je vzdáleno 10 minut jízdy.

• Možnost programu all inclusive

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/25 minut
Pláž: písečná cca 5 km od hotelu

Za poplatek: WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.doubletree3.hilton.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• Spa centrum se dvěma místnostmi,
sauna, jacuzzi a pára
POLOHA Hotel v centru města Ras Al Khaimah. Letiště

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Dubaj je vzdáleno 80 min. jízdy a letiště Ras Al Khaimah
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• Za poplatek: masáže, procedury

25 minut jízdy. Nákupní možnosti v okolí hotelu.

all inclusive

VYBAVENÍ 154 pokojů, vstupní hala s recepcí,

• Snídaně, oběd a večeře formou

restaurace, 3 bary, bazén na střeše hotelu.
PLÁŽ Veřejná písečná pláž vzdálená cca 5 km. Písečná
pláž u hotelu DoubleTree by Hilton Marjan Island
Resort & Spa ccccc cca 35 km, transfer hotelovým
busem zdarma. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace,
telefon, set na přípravu kávy a čaje, trezor, TV/sat., minibar

bufetu nebo menu
• Oběd a večeře formou bufetu v hlavní
restauraci v hotelu DoubleTree
by Hilton Marjan Island ccccc
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
(12.00–24.00 hod.)
• Alkoholické a nealkoholické nápoje v plážovém

za poplatek; 1. dítě má přistýlku, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči.

baru v hotelu DoubleTree by Hilton Marjan

POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka

Island ccccc (12.00–24.00 hod.)

pro dítě. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

| hhi | hi

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. 232–233

Hotel Hilton Garden Inn Ras Al Khaimah cccc

4,5
TripAdvisor 382 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Nově zrekonstruovaný hotel

Dvoulůžkový pokoj (DRSTQ) hhh

• Exkluzivní cena na trhu

Dvoulůžkový pokoj (DRSTK) hhi

• Pobyt pro dítě do 12 let zdarma

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu.

• Zdarma doprava na pláž

Možnost dokoupení večeře formou bufetu.

| hhii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis.
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 80/25 minut
Pláž: písečná cca 2 km od hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních
prostorách hotelu a na pokojích.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Dítě: pobyt zdarma

WEB www.hiltongardeninn3.hilton.com

POLOHA Nově zrekonstruovaný hotel v centru města
Ras Al Khaimah. Nákupní možnosti v okolí hotelu. Letiště

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

v Dubaji cca 97 km, letiště Ras Al Khaimah cca 23 km.
VYBAVENÍ Celkem 240 pokojů, výtahy, vstupní hala
s recepcí, směnárna, společenské prostory a konferenční
sály, hlavní restaurace, bary, zahrada s venkovním bazénem
a terasou na slunění, lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Písečná pláž u hotelu Hilton Ras Al Khaimah
Resort & Spa cca 2 km, transfer hotelovým busem
zdarma. Lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRSTK: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), individuální klimatizace, TV/sat., telefon, minibar,
trezor, set na přípravu kávy a čaje, manželská postel.
DRSTQ: viz DRSTK, 2 oddělená lůžka (queen size bed).
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka
pro dítě. Při ubytování 2 dětí jsou k dispozici 2 postele typu queen.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

AJMAN

106

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Ajman Saray, a Luxury Collection Resort ccccc

4,5
TripAdvisor 1 241 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > A JMAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

na obědy a večeře v à la carte restauracích Mejnana,

• Oblíbený hotel s kvalitními službami

Saﬁ a Bab al Bahr. Možnost programu all inclusive.

• Přímo u pěkné soukromé pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Hotelové wellness centrum GOCO Spa

squash, aquazumba. Za poplatek: nové 18jamkové

• Nedaleko golfové hřiště

golfové hřiště Al Zorah 10 minut jízdy od hotelu.
ZÁBAVA Nákupní a zábavní možnosti v centru Dubaje.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 45/60 minut
Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, dětská
postýlka zdarma (na vyžádání), dětská židlička.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

Dítě: pobyt zdarma

Za poplatek: vysokorychlostní internet.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.ajmansaray.com

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Hotel se nachází na krásné písečné pláži nedaleko

108

centra Ajmanu. Hotel zajišťuje zdarma dopravu do Dubaje.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace,

• Hotelové GOCO Spa

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

• Za poplatek: široká škála relaxačních

s lehátky a slunečníky zdarma.

a zkrášlujících procedur

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu.
Lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.

all inclusive

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

• Snídaně, oběd a večeře formou

župan), klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač (na vyžádání), rádio,
telefon, set na přípravu čaje a kávy, minibar za poplatek, balkon,
trezor, žehlička, žehlicí prkno. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

bufetu v hlavní restauraci
• Alkoholické a nealkoholické nápoje
(11.00–23.00 hod.)

POZNÁMKA Dítě může sdílet lůžko s rodiči.
K dispozici maximálně 1 přistýlka pro dítě na vyžádání.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSVX) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Klient obdrží kredit ve výši 26 USD/dospělá osoba

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Ajman ccccc

TripAdvisor 1 784 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > A JMAN
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Jedna z nejhezčích přírodních

Za poplatek: 2 tenisové kurty, bowling,

pláží přímo u hotelu

vodní sporty, nově otevřené 18jamkové golfové

• Vhodné i pro golﬁsty

hřiště Al Zorah 10 minut jízdy od hotelu.

• Stylový hotel pro náročné

PRO DĚTI Dětský klub.

• Vynikající kuchyně

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby,

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/60 minut
Pláž: písečná u hotelu

ve veřejných prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.hotelajman.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

• Spa nabízí několik druhů masáží,
terapií a procedur

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Hotel leží na nejhezčí pláži v emirátu Ajman.
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Vzdálenost do Dubaje 40 minut. V okolí hotelu promenáda,
možnosti nákupů. Zdarma shuttle bus 3× denně do centra Dubaje.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí,
5 restaurací, 6 barů, lounge, bazén.
PLÁŽ 500 m dlouhá písečná pláž se
světlým pískem přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna (sprcha, vysoušeč
vlasů), WC, klimatizace, TV/sat., telefon, kávovar,
minibar, trezor, terasa. DRX: viz DRS, vyšší patro.
POZNÁMKA Maximálně 1 dítě může sdílet lůžko s rodiči
zdarma. Přistýlka není v ceně. Je na vyžádání za poplatek.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhi

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou
bufetu nebo menu v restauracích Bukhara a Sabella.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,5

Hotel Fairmont Ajman ccccc

TripAdvisor 1 730 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > A JMAN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

• Přímo u písečné pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Výborná dostupnost centra Dubaje

INTERNET Zdarma: v lobby a veřejných

• Pro náročné klienty

prostorách. Za poplatek: na pokojích.

• V blízkosti golfové hřiště

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.fairmont.com/ajman

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 40/60 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Spa centrum Nine Degrees nabízí masáže,

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

terapie, procedury, salon krásy

Dítě: pobyt zdarma

POLOHA Přímo u pláže v emirátu Ajman.
Vzdálenost od centra Dubaje cca 30 minut.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

VYBAVENÍ 252 pokojů, vstupní hala s recepcí,
4 restaurace, 3 bary, bazén a terasa.
PLÁŽ 200 m dlouhá písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRFV: koupelna (vana, sprcha,
vysoušeč vlasů), WC, klimatizace, TV/sat., telefon, trezor,
set na přípravu kávy a čaje, balkon s částečným výhledem
na moře. DRX: viz DRFV, přímý výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro
dítě. V případě 2 dětí má pokoj 2 postele typu queen.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRFV, DRX) hhh

| hhii | Hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.
Za poplatek: kajaky, šlapadla, windsurﬁng,
motorizované vodní sporty, nově otevřené 18jamkové
golfové hřiště Al Zorah Golf Club vzdáleno 10 minut jízdy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

UMM AL QUWAIN

112

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,0

Hotel Umm Al Quwain Beach ccc

TripAdvisor 81 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > UMM AL QUWAIN
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc

• Možnost all inclusive

INTERNET Za poplatek: internetový koutek v lobby.

• Přímo u pláže

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

• Vhodné pro rodiny s dětmi

WEB www.uaqbeachotel.com

• Klidné okolí hotelu
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 60/60 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

all inclusive
• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
• Nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje
vybraných značek v hlavní restauraci, v baru
u bazénu a v kavárně (09.00–21.00 hod.)

Dítě: za zvýhodněnou cenu

POLOHA Klidné místo přímo u písečné pláže na okraji

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

střediska emirátu Umm Al Quwain. Centrum Dubaje cca 45 minut
jízdy. Hotel zajišťuje autobusovou dopravu do Dubaje zdarma.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, kavárna
a business centrum, venkovní bazén, terasa na slunění
s lehátky a slunečníky a bar u bazénu.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POKOJ SU: koupelna/WC, klimatizace, telefon,
televizor, minibar za poplatek, balkon nebo terasa.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 2 přistýlky.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Suite (SU) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
Možnost dokoupení programu all inclusive. Při polopenzi
v ceně místní alkoholické a nealkoholické nápoje
(podávané pouze u jídla). Při nízké obsazenosti hotel
podává místo bufetu obědy a večeře formou menu.
PRO DĚTI Dětské brouzdaliště.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

FUJAIRAH
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,0

Hotel Miramar Al Aqah Beach Resort ccccc

TripAdvisor 1 905 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > FUJAIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Bohatý podmořský život

Za poplatek: potápěčské centrum, tenis, biliár.

• Klidná oblast

ZÁBAVA Živá hudba, diskotéka, amﬁteátr.

• Odpolední snack (16.30–17.30 hod.)

• Krásný hotel v arabském stylu

PRO DĚTI Dětský klub, dětský bazén, animační programy.

• 25% sleva na nápoje a jídla, které nejsou

• Možnost all inclusive

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

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/45 minut
Pláž: písečná u hotelu

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

• Pokojový servis (vybrané menu.
Od 01.00–06.30 hod.)

zahrnuty v programu all inclusive
• Zmrzlina pro děti do 12 let
(od 11.00 hod. do setmění)
• Sauna, jacuzzi

WEB www.miramaralaqah.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: pobyt zdarma

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

• Za poplatek: sauna, pára, jacuzzi, masáže
POLOHA Hotel leží na východním pobřeží Spojených

all inclusive

arabských emirátů, z jedné strany je obklopen pohořím

• Snídaně, obědy, večeře formou

Al-Hadžar, z druhé strany Indickým oceánem.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 à la carte restaurace, bary,
wellness centrum, 2 bazény (možnost vyhřívání), bar u bazénu.
PLÁŽ Hotelový resort přímo u privátní písečné pláže Al Aqah.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC, klimatizace, minibar
za poplatek, telefon, TV/sat., trezor zdarma, terasa nebo balkon.

bufetu v hlavní restauraci
• Nealkoholické a alkoholické nápoje
(od 10.30–24.00 hod.)
• Zmrzlina pro děti do 12 let
(od 11.00 hod. do setmění)

DRX: viz DRS, místnost oddělitelná dřevěnou zástěnou.

ultra all inclusive

POZNÁMKA V pokoji DRS je k dispozici maximálně

• Snídaně, oběd a večeře v hlavní restauraci

1 přistýlka. V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.

• Minerální voda, nealkoholické nápoje, pivo

V pokoji DRX je přistýlka k dispozici. V případě 2 dětí
je rozkládací gauč, který je vhodný až pro 2 děti.

a víno a další alkoholické nápoje vybraných
značek v hlavní restauraci (10.30–24.00 hod.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Možnost večeře v à la carte restauracích

Dvoulůžkový pokoj (DRS) hhh

• Pozdní snídaně do 11.30 hod. na terase

| hhi | hii

Dvoulůžkový pokoj (DRX) hhhi

| hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Minibar (nealkoholické nápoje
a pivo, doplňováno denně)

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

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Fairmont Fujairah Beach Resort ccccc

4,5
TripAdvisor 872 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > FUJAIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PRO DĚTI Dětský klub.

• Nově otevřený moderní hotel

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Prostorné pokoje

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu a na pokojích.

• Možnost rodinných pokojů

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

• Nově možnost all inclusive programu

WEB www.fairmont.com/fujairah/

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/45 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Willow Stream Spa centrum má k dispozici
několik kabin, jacuzzi a salon krásy

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

• Zdarma: jacuzzi, hammam, sauna, pára

all inclusive
• Snídaně, obědy a večeře v hlavní

POLOHA Nedaleko městečka Dibba v emirátu

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

Fujairah. Mezinárodní letiště Dubaj je vzdáleno cca
120 min. jízdy a letiště Ras Al Khaimah 45 minut jízdy.

restauraci Canvas
• Alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.00 hod.)

VYBAVENÍ 180 pokojů a suite, vstupní
hala s recepcí, 3 restaurace, bar, bazén.
PLÁŽ Písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRSV: koupelna/WC (sprcha
a vana), klimatizace, telefon, TV/sat., set na přípravu kávy
a čaje, trezor, balkon s výhledem na moře. Na vyžádání
možnost rodinných pokojů až pro 2 dospělé + 4 děti.
POZNÁMKA K dispozici přistýlka pro dítě. V případě
2 dětí jsou k dispozici 2 postele typu queen
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRSV) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo menu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, stolní
tenis, plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,5

Hotel Le Meridien Al Aqah ccccc

TripAdvisor 2 767 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > FUJAIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Klidné prostředí

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, 3 kurty

• Wellness & spa

na tenis a squash, stolní tenis, aerobik, volejbal, jacuzzi, sauna.
Za poplatek: vodní sporty na pláži, potápěčské centrum.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/45 minut
Pláž: písečná u hotelu

ZÁBAVA Hotel pořádá různé denní a večerní
animační programy, diskotéka.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětský klub, hlídání dětí za poplatek.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: pobyt zdarma

Za poplatek: vysokorychlostní internet.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.starwoodhotels.com

arabských emirátů, 49 km od města Fujairah. Hotel je
zasazen do krásné krajiny, z jedné strany ho obklopuje

all inclusive

pohoří Al-Hadžar a ze strany druhé Indický oceán.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, bary,
kavárna, konferenční sály, směnárna, obchody, půjčovna aut,

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Na východním pobřeží Spojených

v hlavní restauraci, nebo menu
• Vybrané značky alkoholických a nealkoholických

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

nápojů ve vybraných restauracích

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

(10.00–24.00 hod., v Astro baru
19.00–20.00 hod.)

PLÁŽ Hotelový resort přímo u privátní písečné
pláže Al Aqah. Lehátka a slunečníky zdarma.

• Kredit na večeře v ostatních restauracích

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (sprcha, vysoušeč

• Zmrzlina pro děti do 12 let

vlasů),

(od 10.00 hod do setmění)

klimatizace, TV/sat., DVD přehrávač, telefon, minibar za poplatek,
kávovar, trezor zdarma. DRSVS: viz DR, balkon, výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici přistýlka pro
děti ve formě rozkládacího gauče.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSVS) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhii

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Fujairah Rotana Resort & Spa ccccc

4,0
TripAdvisor 3 927 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > FUJAIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Možnost all inclusive

Možnost dokoupení programu all inclusive.

• Vhodné pro rodiny s dětmi

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, biliár,

• Klidné okolí hotelu

tenisové kurty, nemotorizované vodní sporty na pláži,

• Přímo u pláže

plážový volejbal. Za poplatek: motorizované

• Wellness & spa

vodní sporty, potápěčské centrum.
PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), hlídání dětí

Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

za poplatek. Maximalně 1 přistýlka pro dítě k dispozici.
V případě 2 dětí sdílí 1 dítě lůžko s rodiči.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a ve společných
prostorách. Za poplatek: na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
WEB www.rotana.com

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA V oblasti Fujairah mezi pohořím Al-Hadžar

122

a Indickým oceánem. Vzdálenost od Fujairahu je 45 km

wellness & spa

a 140 km od mezinárodního letiště v Dubaji.

• Spa The Zen s celkem 17 různými

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová restaurace,
restaurace na pláži, exotický bar s večerním programem
a živou hudbou, bar u bazénu, plážový bar a kavárna. Obchod

relaxačními místnostmi
• Za poplatek: veškeré procedury

se suvenýry, směnárna, konferenční místnost a bazén.

all inclusive

PLÁŽ Hotel leží přímo u písečné pláže

• Snídaně, oběd a večeře formou

na pobřeží Indického oceánu.
POPIS POKOJŮ DRCLB: koupelna/WC,
klimatizace, telefon, minibar za poplatek, kávovar, TV/
sat., trezor zdarma, balkon nebo terasa, v hlavní budově.
DRDLT: viz DRCLB, terasa, v bočních křídlech.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj
(DRCLB, DRDLT) hhh

bufetu v hlavní restauraci
• Vybrané druhy nealkoholických a alkoholických
nápojů vybraných značek servírovaných
v restauraci Mozaique a v baru u bazénu
• Alkoholické nápoje v hlavní restauraci a v baru
Tropicana u bazénu (10.00–22.00 hod.)
• Káva a čaj k hlavním jídlům

| hhii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Hotel Oceanic Khorfakkan Resort & Spa cccc

4,0
TripAdvisor 656 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > FUJAIRAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Přímo u soukromé písečné pláže

Možnost dokoupení programu soft all inclusive.

• Ideální místo pro klidnou dovolenou

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis,

• Možnost programu soft all inclusive

stolní tenis, volejbal. Za poplatek: vodní sporty
na pláži, potápěčské centrum.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/45 minut
Pláž: písečná u hotelu

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají
alkoholické nápoje.
ZÁBAVA Obchůdky a restaurace v centru městečka

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Khorfakkan cca 15 minut chůze od hotelu.

Dítě: za zvýhodněnou cenu

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště
a klub. Hlídání dětí za poplatek.
INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

oceán. Mezinárodní letiště cca 120 minut, město Fujairah

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

20 minut, město Ras Al Khaimah 45 minut a pobřežní město

WEB www.oceanichotel.com

Khorfakkan několik minut jízdy. Hotel poskytuje 1× denně
bezplatný transfer do města Fujairah a do Dubai Mall.

wellness & spa

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní

• Za poplatek: multifunkční

restaurace, 2 restaurace à la carte (mořské plody,
asijská), bar u bazénu, kavárna, směnárna. Hotel

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
POLOHA Přímo u pláže s krásným výhledem na Indický

relaxační centrum, masáže

prošel v roce 2013 kompletní rekonstrukcí.

soft all inclusive

PLÁŽ Pěkná privátní písečná pláž přímo u hotelu.

• Snídaně, oběd a večeře formou

POPIS POKOJŮ DRMVX: koupelna (vysoušeč vlasů),

bufetu v restauraci Al Murjan

WC, klimatizace, TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje,

• Rozlévané nealkoholické nápoje

minibar za poplatek (pouze nealkoholické nápoje), trezor, výhled

(11.00–23.00 hod.) v baru u bazénu

na hory, cca 26 m2. DRPSD: viz DRMVX, výhled na moře.

a v hlavní restauraci Al Murjan

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRMVX,
DRPSD) hhh

| hhii | Hii

POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

ABÚ DHABI

124

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Emirates Palace Abu Dhabi ccccc

TripAdvisor 4 560 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.

• Palácový hotel pro nejnáročnější klientelu

Klienti obdrží kredit na večeři v à la carte restauracích.

• Centrum Abú Dhabi v blízkosti

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: 2 ﬁtness

• Několik luxusních restaurací

centra, nemotorizované vodní sporty, jízdy na velbloudech,

• Soukromá písečná pláž přímo u hotelu

jóga, stolní tenis. Za poplatek: kajaky, šnorchlování,
potápění, vodní lyže, rybaření, tenisové kurty, golf.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 100/180 minut
Pláž: písečná u hotelu

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu je beduínský stan a kavárna Palace
Cappuccino servírující cappuccino se 24 karátovým zlatem.
PRO DĚTI Dětské bazény, dětský klub, hřiště, 2 vodní skluzavky.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: v lobby, veřejných

Dítě: pobyt zdarma

prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.
POLOHA Hotel se nachází přímo u dlouhé písečné pláže

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

v krásné zahradě cca 100 minut jízdy od mezinárodního letiště
v Dubaji. Centrum Abú Dhabi je vzdáleno 5 minut jízdy autem.

wellness & spa

Golfové hřiště Abú Dhabi Golf Club je vzdáleno 30 minut jízdy.

• Nádherné spa centrum nabízí

VYBAVENÍ 394 pokojů, vstupní hala s recepcí

masáže, terapie a procedury

a lobby, 9 restaurací, 4 bary, lounge, 2 klimatizované
bazény, jacuzzi, obchody se suvenýry, konferenční
místnosti, 24hodinový servis, půjčovna vozidel.
PLÁŽ Hotel má vlastní, soukromou 1,3 km
dlouhou písečnou pláž.
POPIS POKOJŮ DRCO: koupelna (vysoušeč vlasů),
WC, klimatizace, telefon, plazmová TV/sat. (za poplatek),
24hodinový butler servis, denní tisk, trezor, minibar a balkon
nebo terasa s výhledem do krásné zahrady. Na vyžádání je
možné ubytování v pokojích s výhledem na moře a v suite.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro dítě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRCO) hhi
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WEB www.emiratespalace.com/en/home/index.htm

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Rixos Saadiyat Abu Dhabi ccccc

TripAdvisor 656 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 14 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Luxusní hotel vhodný pro náročnou klientelu

Dvoulůžkový pokoj (DRGVX, DRSVX) hhh

• Program ultra all inclusive

Dvoulůžkový pokoj (DRPWG, DRPMS) hhh

• Spa & wellness v tureckém stylu

POZNÁMKA 1. dítě má k dispozici

• Bohatá nabídka restaurací

přistýlku, 2. dítě sdílí lůžko s rodiči.

• Nádherná pláž

STRAVOVÁNÍ Viz program ultra all inclusive.

| hhi
| hhii

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis.
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 90/140 minut
Pláž: písečná u hotelu

PRO DĚTI Dětský klub (4–12 let), dětský bazén a aquapark.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Za poplatek: vysokorychlostní internet.

Dítě: pobyt zdarma

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

WEB www.rixos.com
POLOHA Luxusní hotel oblíbeného řetězce leží přímo

wellness & spa

na písečné pláži asi 90 minut od letiště v Dubaji a 140 minut

• Spa & wellness v tureckém stylu, hammam,

od letiště v Ras Al Khaimah. V těsné blízkosti hotelu se
nachází golfové hřiště Saadiyat Beach Golf Club a centrum
Louvre Abu Dhabi. Asi 22 minut jízdy od hotelu se nachází

wellness procedury, sauna, parní lázně, jacuzzi
• Zdarma: Sauna, pára

mešita Sheikh Zayed Mosque a 17 minut jízdy od hotelu

ultra all inclusive

leží zábavní parky Ferrari World a Yas Waterworld.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ 366 pokojů a suite, 12 vil, recepce,

• Možnost obědů a večeří v à la carte

7 restaurací (bufetová, asijská, italská, mořské plody,

restauracích (italská, s mořskými

orientální, mezinárodní), lounge bar, bar u bazénu,
shisha bar, bazén, konferenční prostory, butiky.
PLÁŽ Nádherná písečná pláž leží přímo u hotelu.

plody, orientální, asijská)
• Vybrané alkoholické a nealkoholické nápoje
místní a zahraniční výroby (do 02.00 hod.)

POPIS POKOJŮ DRGVX: koupelna/

• Minibar (nealko a pivo doplňováno denně)

WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat.,

• Snacky

minibar, balkon s výhledem do zahrady. DRSVX: viz

• Shisha lounge za poplatek

DRGVX, výhled na moře. DRPWG: viz DRGVX,
prostornější. DRPMS: viz DRSVX, prostornější.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel The St. Regis Saadiyat Island Resort,
Abu Dhabi ccccc

4,5
TripAdvisor 3 752 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POZNÁMKA Přistýlka pro dítě není v ceně.

• Zázemí pro rodiny s dětmi

Je na vyžádání a za poplatek. V případě 2 dětí

• Luxusní hotel pro náročnou klientelu

je pokoj vybaven 2 lůžky velikosti queen.

• Přímo u pláže

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Golfové hřiště součástí resortu

Za poplatek: 18jamkové golfové hřiště
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 90/170 minut
Pláž: písečná u hotelu

(Saadiyat Beach Golf Club), tenis, squash.
PRO DĚTI Dětský bazén s jeskyní, dětský
klub (1–13 let), hlídání dětí za poplatek.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Dítě: za zvýhodněnou cenu

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

WEB www.stregissaadiyatisland.com
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POLOHA Na ostrově Saadiyat v emirátu Abú Dhabi

wellness & spa

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

• Iridium Spa

nedotčené pláže, součástí resortu golfové hřiště.

• Za poplatek: různé druhy masáží a procedur

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, bar, 4 bazény,
bar u bazénu, krytý bazén, spa centrum, salon krásy, konferenční
místnost. Hotel nabízí všem svým klientům služby komorníka.
PLÁŽ Přírodní pláž s jemným pískem přímo u hotelu.
Z důvodu výskytu želv a delfínů jsou omezeny vodní sporty.
POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC (sprcha, vana,
vysoušeč vlasů, župany), klimatizace, minibar za poplatek,
trezor zdarma, telefon, TV, Nespresso, set na přípravu kávy
a čaje, balkon, nabíječka pro iPod, žehlička, balkon nebo
terasa. DRSSS: viz DRS, částečný výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRSSS) hhh

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhi

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Saadiyat Rotana Resort & Villas ccccc

4,5
TripAdvisor 1 201 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Nově otevřený hotel známého řetězce Rotana

Dvoulůžkový pokoj (DRCLB, DRX, DRPMS) hhi

• Luxusní hotel pro náročnou klientelu

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu,

• Dlouhá písečná pláž ostrova
Saadiyat přímo u hotelu
• Wellness & spa

večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
2 tenisové kurty, minigolf. Za poplatek: golfové
hřiště se nachází v těsné blízkosti.

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/160 minut
Pláž: písečná u hotelu

ZVLÁŠTNOSTI Vstup do lounge Club Rotana pro
hosty ubytované v pokojích typu Club (na vyžádání).
PRO DĚTI Dětský klub (4–16 let), dětský bazén,

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

líná řeka, vodní atrakce, lezecká stěna, dětské kino.

Dítě: pobyt zdarma

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

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

132

POLOHA Nově postavený luxusní resort leží

WEB www.rotana.com/rotanahotelandresorts/

cca 10 minut od centra Abú Dhabi. Letiště Dubaj

unitedarabemirates/abudhabi/saadiyatrotanaresortandvillas

je vzdáleno 120 minut jízdy a letiště Ras Al Khaimah
160 minut jízdy.

wellness & spa

VYBAVENÍ 327 luxusních pokojů a 13 plážových vil s privátním

• Wellness Zen the spa at Rotana

bazénem, recepce a lobby, 5 restaurací (bufetová, italská, britská
a americká, gril), snack bar, bar v lounge, bar u bazénu a u pláže,
bazén, obchod se suvenýry, směnárna, konferenční prostory.
PLÁŽ Přímo na 9 km dlouhé pláži s bílým pískem.
POPIS POKOJŮ DRCLB: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, set na přípravu
kávy a čaje, minibar, balkon s výhledem do zahrady.
DRX: viz DRCLB, částečný výhled na bazén nebo
na moře. DRPMS: viz DRCLB, výhled na moře.
POZNÁMKA Na vyžádání k dispozici
přistýlka pro dítě za poplatek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Park Hyatt Abu Dhabi Hotel and Villas ccccc

4,5
TripAdvisor 2 973 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Za poplatek: 18jamkové golfové

• Pro náročnou klientelu

hřiště (Saadiyat Beach Golf Club).

• Přímo u pláže

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

• Vhodné pro rodiny s dětmi, páry a golﬁsty

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

• Spa centrum v rámci resortu

INTERNET Zdarma: internetový

• 18jamkové golfové hřiště v blízkosti hotelu

koutek v lobby, WiFi v celém hotelu.
WEB www.abudhabi.park.hyatt.com

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 90/170 minut
Pláž: písečná u hotelu

wellness & spa
• Atarmia Spa, odděleně pro muže a ženy

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

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

Dítě: za zvýhodněnou cenu

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA Na ostrově Saadiyat, cca 7 km

134

od centra Abú Dhabi. Hotel leží přímo u nedotčené 9 km
dlouhé písečné pláže. V resortu se nachází i golfové hřiště.
VYBAVENÍ Vstupní hala, recepce, 3 restaurace,
2 bary, konferenční místnosti, 3 bazény, terasa
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Přírodní pláž s jemným pískem přímo u hotelu.
Z důvodu výskytu želv a delfínů jsou omezeny vodní sporty.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, minibar za poplatek, trezor zdarma, telefon,
TV, DVD, balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSV) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Vizualizace

Fairmont Marina Abu Dhabi Hotel & Resort ccccc
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI 1 dítě do 8 let sdílí lůžko s rodiči.

• Nově postavený hotel

Přistýlka na vyžádání za příplatek. Dítě 8–18 let má

• Nákupní centrum nedaleko hotelu

k dispozici přistýlku. V případě 2 dětí na pokoji jsou

• Písečná pláž přímo u hotelu

k dispozici 2 postele typu queen. Přistýlka není možná.

• Centrum Abú Dhabi v blízkosti

PRO DĚTI Dětský klub (2–13 let), dětský bazén.

Vizualizace

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/160 minut
Pláž: písečná u hotelu

INTERNET Zdarma: WiFi na pokoji a v celém areálu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.fairmont.com/abudhabi-marina/

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: za zvýhodněnou cenu

Vizualizace

• Za poplatek: hammam, masáže,
terapie a procedury
POLOHA Nově postavený hotel se soukromou písečnou
vzdáleno 5 minut jízdy autem a centrum města s promenádou
a místními zajímavostmi jsou vzdáleny 10 minut jízdy.
Mezinárodní letiště Dubaj je vzdáleno 180 minut jízdy.
VYBAVENÍ 563 pokojů, vstupní hala s recepcí,
3 bazény (z toho 1 pro dospělé osoby) konferenční
místnosti, bazén, restaurace, bar.
Vizualizace

PLÁŽ Písečná pláž je přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC, klimatizace,
TV/sat., telefon, set na přípravu kávy a čaje, espresso,
minibar, 1.–8. patro. DRSVX: viz DR., výhled na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSVX) hhh

| hhii

STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu nebo menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
2 tenisové kurty, nemotorizované vodní sporty.

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

pláží ve městě Abú Dhabi. Nákupní centrum Marina Mall je

Za poplatek: motorizované sporty

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel InterContinental Abu Dhabi ccccc

TripAdvisor 3 238 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZÁBAVA V blízkosti hotelu nákupní centra

• 6 restaurací à la carte

a známé Abu Dhabi Corniche.

• Možnost all inclusive

PRO DĚTI Dětský bazén, skluzavka, dětská herna.

• Přímo u pláže

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: Standard Internet Service – WiFi

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/160 minut
Pláž: písečná u hotelu

v business centru, ve veřejných prostorech a na pokojích.
Za poplatek: Premium Internet Service – viz
Standard Internet, navíc dvojnásobná šíře pásma

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

(pro členy Rewards klubu zdarma).

Dítě: za zvýhodněnou cenu

PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.
WEB www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/
en/abu-dhabi/auhha/hoteldetail/concierge

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

POLOHA U přístavu v Abú Dhabi, mezinárodní
letiště Dubaj je vzdáleno 120 minut jízdy. Centrum

wellness & spa

města Abú Dhabi cca 10 minut jízdy.

• Zdarma: sauna, vířivka

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní bufetová restaurace,

• Za poplatek: masáže, ošetření obličeje,

8 restaurací à la carte (italská, arabská, brazilská, belgická, mořské
plody), bazén v plážovém klubu, směnárna, business centrum,

lázeňské procedury, parní lázeň

konferenční místnost, bar, kavárna, čistírna, trezor na recepci.

all inclusive

PLÁŽ Přístup do plážového klubu s písečnou pláží

• Snídaně, oběd a večeře formou

a bazénem po promenádě kolem Mariny (cca 200 m).
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,
župany), individuální klimatizace, TV/sat., telefon, kávovar,

bufetu v hlavní restauraci
• Vybrané alkoholické a nealkoholické
nápoje, pivo a víno (11.00–23.00 hod.)

trezor, minibar za poplatek, set na přípravu kávy a čaje,
žehlička a žehlicí prkno. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka pro dítě.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSVX) hhh

| hhi | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu. Možnost
dokoupení večeře nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis, squash.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Hotel Khalidiya Palace Rayhaan by Rotana ccccc

4,5
TripAdvisor 5 627 hodnotících

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > ABÚ DHABI
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

ZVLÁŠTNOSTI V hotelu se nepodávají alkoholické nápoje.

• Nákupní centra blízko hotelu

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

• Přímo u písečné pláže

hřiště, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).

• Sportovní vyžití

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: připojení na internet

Transfer z letiště Dubaj/Ras Al Khaimah:
cca 120/180 minut
Pláž: písečná u hotelu

ve veřejných prostorách a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, MC.
WEB www.rotana.com

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

wellness & spa

Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Zdarma: sauna, vířivka, parní lázeň

Dhabi přímo u písečné pláže. Nákupní centra několik minut

soft all inclusive

od hotelu. Vzdálenost od letiště v Dubaji je cca 120 minut.

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

VYBAVENÍ V hotelu je vstupní hala s recepcí, lounge,

• Nealkoholické nápoje během oběda, večeře

2 restaurace, kavárna, business centrum, obchod, konferenční

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

• Za poplatek: masáže
POLOHA Hotel se nachází cca 3 km od centra Abů

a v sunset pool baru (14.00–18.00 hod.)

sál, půjčovna automobilů, bazén, bar u bazénu.
PLÁŽ Pěkná písečná pláž s lehátky a slunečníky přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRCLB: koupelna/WC
(vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV, minibar
za poplatek, trezor, set na přípravu kávy a čaje,
balkon. DRSWC: viz DRCLB, výhled na moře.
POZNÁMKA K dispozici maximálně 1 přistýlka.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRCLB, DRSWC) hhh

| hhi

STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře formou
bufetu nebo výběru z menu. Možnost dokoupení programu
soft all inclusive. V hotelu se nepodávají alkoholické nápoje.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis,
squash. Za poplatek: vodní a plážové sporty.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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ROMANTIKA POHÁDEK
TISÍCE A JEDNÉ NOCI

OMÁN

OMÁN

138

Snová kombinace dlouhých písečných
pláží, palmových hájů, pouštních
hor a kvalitních resortů, to je
jednoduchý recept na dovolenou.
Teplé blankytné moře plné bujného
podmořského života a příjemné
tropické klima se stabilním počasím
každoročně lákají stále větší množství
turistů. Starověké pevnosti, bohatá
kultura a skvělé jídlo tak dělají
z Ománu jednu z nejpopulárnějších
zemí celého regionu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

denní teplota vzduchu (°C)

21

22

25

29

34

35

34

32

31

29

25

22

teplota vody (°C)

24

24

24

27

29

31

31

30

29

29

27

25

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

139

TO NEJLEPŠÍ
Z OMÁNU

OMÁN

A

140

NIZWA SOUK

Tradiční trhy, tzv. souky, jsou
součástí prastaré arabské kultury.
Ten v Nizwě je na seznamu dědictví UNESCO a pochází z poloviny
17. století.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

B

MUSANDAM

Nejvýchodnější výspa Arabského poloostrova s nedotčenou přírodou.

D

PODMOŘSKÝ SVĚT

MUSCAT

Hlavní město Ománu je neotřelým spojením tradičního
a moderního způsobu života.

E

AL KHALOUF DUNES

Al Khalouf Dunes, takzvané „Cukrové duny“, Sugar
Dunes v oblasti Al Khalouf. Jemný pouštní písek pomalu
navátý až k mořskému břehu tvoří jedny z nejkrásnějších divokých pláží arabského světa.

OMÁN

Rozeklané pobřeží a téměř nulový zásah člověka do ekosystému udělaly z Ománu ráj potápěčů.

C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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TRUHLA
PLNÁ POKLADŮ UNESCO

OMÁN

F

142

PEVNOST BAHLA

Dnes již zřícenina hradu ve stejnojmenném městě, které kdysi
bylo hlavním městem celé říše.
Hrad byl postaven na přelomu
13. a 14. století a je tak jedinou
doposud stojící památkou svého
druhu na světě.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

G

AFLAJ AL KATMEEN

Soustava zavlažovacích kanálů datujících se do roku
500 př. n. l. Dodnes se jich využívá na 11 000 po celé
zemi a zásobují tak města a vesnice životadárnou
vodou.

I

AL KHUTM, AL AYN A BATU

QALHAT

Ruiny dnes již zaniklého obchodního velkoměsta postaveného kolem roku 1100. Pro Hormuzské království to
byl po Hormuzu samotném druhý nejdůležitější přístav.

J

ZEMĚ KADIDLOVNÍKU

Tato jedinečná pryskyřice byla považována od pravěku
za dar bohů. Země kadidlovníku je souhrnný název
nejen pro háje tohoto stromu, ale i pro několik starověkých nalezišť datujících se do let 3000–500 př. n. l.

OMÁN

Až 8 metrů vysoké hrobky v podobě zapletených úlů
jsou jedinečným dokladem osídlení oblasti z doby
kamenné (více než 3500 let př. n. l.).

H

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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BEDUÍNI
DOVOLENÁ MIMO „VYŠLAPANÉ
TURISTICKÉ TRASY“

OMÁN

K

144

VELBLOUD

Velbloud je dodnes nejvěrnějším
přítelem beduínů. Díky staletím
vzájemného soužití jsou člověk
i velbloud schopni přežít i ty nejdrsnější pouštní podmínky.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

L

BEDUÍNKY

Na rozdíl od všeobecného povědomí nenosí tradičně
beduínské ženy černé róby. Naopak se vždy jedná o co
nejpestřejší barevné kombinace často vyšívané zlatem
nebo stříbrem.

N

SAMA AL WASIL

DESERT NIGHTS CAMP

Díky stále většímu zájmu o netradiční dovolenou spojující klasické hodnoty si dnes můžete vyzkoušet beduínský život na vlastní kůži v jednom z mnoha pouštních
kempů.

O

SOULY ECOLODGE

Jedinečnou kombinací jsou plážové kempy, které nabízí
nejen náhled do života beduínů, ale i skvělé koupání na
dlouhých, liduprázdných plážích.

OMÁN

Kvalita a cena se u jednotlivých kempů liší, a tak si na
své přijdou opravdu všichni klienti.

M

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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OMÁN
K ATA R

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

Nizwa Souk
Musandam
Muscat
Podmořský svět
Al Khalouf Dunes

SPOJENÉ ARABSKÉ
E M I R ÁT Y

SAÚDSKÁ
ARÁBIE

TRUHLA POKLADŮ
F
G
H
I
J

Pevnost Bahla
Aﬂaj al Katmeen
Qalhat (UNESCO)
Al Khutm, Al Ayn a Batu
Země kadidlovníku

L

Salalah

J
O

JEMEN

Mirbat

BEDUÍNI
L
M
N

OMÁN

O

Velbloud
Desert Nights Camp
Sama Al Wasil
Souly Ecolodge

146

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

ÍRÁN

B

Musandam
Suhar

MUSCAT

I

D

C

A
F

G

Nizwa

H

M
N

Duqm

E

ARABSKÉ
MOŘE

100 km

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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POBYTOVÉ OBLASTI
SALALAH, MIRBAT A OKOLÍ

1

Doba transferu z letiště cca 20–60 minut

9
5w

86
1

42q
3

7

1 Hotel Al Baleed Resort Salalah by Anantara cccccd
2 Hotel Fanar Hotel & Residences ccccc
3 Hotel Rotana Salalah Resort ccccc
4 Hotel Juweira Boutique ccccd
5 Hotel Hilton Salalah Resort ccccc
6 Hotel Crowne Plaza Resort Salalah ccccc
7 Hotel Kairaba Mirbat Resort ccccc
8 Hotel Millenium Salalah cccc
9 Hotel Belad Bond Resort cccc
q Hotel Souly Eco Lodge ccc
w Hotel Samharam Tourist Village Resort ccc

MUSCAT A OKOLÍ

str. 152
str. 154
str. 156
str. 157
str. 158
str. 159
str. 160
str. 161
str. 161
str. 161
str. 161

2

Doba transferu z letiště cca 20–60 minut

q3
w

9
7
8
2

r
t

1

1 Hotel Al Bustan Palace by Ritz-Carlton cccccd
2 Hotel The Chedi Muscat ccccc
3 Hotel Kempinski ccccc
4 Hotel Shangri-la´s Al Husn Resort & Spa ccccc
5 Hotel Shangri-la´s Barr Al Jissah Al Waha ccccc
6 Hotel Shangri-la´s Barr Al Jissah
e56
4

Al Bandar ccccc

7 Hotel W Muscat ccccc
8 Hotel Grand Hyatt ccccc
9 Hotel Crowne Plaza Muscat cccc
q Hotel Mysk Al Mouj cccc
w Hotel Rotana Sundus cccc
e Hotel Muscat Hills Resort cccd
r Hotel Al Falaj ccc
t Hotel Tulip Inn Downtown ccc

str. 171
str. 172
str. 172
str. 172
str. 172
str. 173
str. 173
str. 173
str. 173

3

MUSANDAM
32

str. 164
str. 166
str. 168
str. 169
str. 170

Doba transferu z letiště cca 90–120 minut

1 Hotel Six Senses Zighy Bay cccc
2 Hotel Atana Musandam cccc
3 Hotel Atana Khasab cccc

str. 176
str. 177
str. 177

OMÁN

1

148

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

SOHAR A MUSSANAH

1

4

Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

1 Hotel Radisson Blu Sohar ccccc
2 Hotel Millenium Resort Mussanah cccc

str. 177
str. 177

2

NIZWA A AL AKHDAR
2

5

Doba transferu z letiště cca 90-120 minut

1

1 Hotel Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort cccccd
2 Hotel Alila Jabal Akhdar ccccc
3 Hotel Golden Tulip Nizwa cccc

str. 180
str. 183
str. 183

3

AS SIFAH A AL HAJAR
1

6

Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

1 Hotel Sifawy Boutique cccc
2 Hotel Desert Nights Camp cccc
3 Hotel Sama al Wasil ccc

str. 182
str. 183
str. 183

3

OMÁN

2

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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OMÁN

Salalah

150

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Al Baleed Resort Salalah by Anantara cccccd

5,0
TripAdvisor 1 103 hodnotících

OMÁN > SALALAH
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DRPMS: koupelna/WC (vana a sprcha,

wellness & spa

• Exkluzivní resort pro náročné klienty

vysoušeč vlasů, župan), šatna, klimatizace, LCD TV/sat. a media

• Anantara Spa Salalah – wellness centrum

• V blízkosti archeologického parku

hub, minibar, telefon, trezor, kávovar, set na přípravu kávy

nabízí asijské a orientální masáže, ajurvédské

a čaje s varnou konvicí, žehlička a žehlicí prkno, pokojová služba,

terapie, páru, jacuzzi a hammam

v palmové oáze
• Autentické wellness s tradičními
asijskými a orientálními masážemi

balkon, výhled na moře, velikost pokoje 53 m2. DRGV: viz
DRPMS, výhled do zahrady, prostornější (91 m2). VIGV: viz

• Hotel byl otevřen v roce 2016

DRGV, prostornější (176 m2), terasa s předzahrádkou, výhled

• Nekonečné panenské pláže

do tropické zahrady. PVGV: viz VIGV, privátní bazén.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

Transfer z letiště: cca 20 minut

Dvoulůžkový pokoj (DRPMS, DRGV)
hhh | hhi | h

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

VILA (VIGV, PVGV) hhh

| hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení oběda
a večeře. Nápoje komě rozlévaných nejsou v ceně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenisové
kurty, volejbalové hřiště. Za poplatek: nemotorizované

OMÁN

a motorizované vodní sporty, potápěčské centrum.
POLOHA Luxusní hotelový resort mezinárodního řetězce

ZVLÁŠTNOSTI Klient platí 5 OMR na recepci

Anantara je postaven v asijském stylu s prvky arabské

hotelu jako povinný poplatek za pobyt v oblasti UNESCO

architektury, která se snoubí s moderním designem.

archeologického parku. Hotel nabízí kurzy přípravy

Je zasazen mezi lagunu a vlastní soukromou pláž, jež

koktejlů a kurzy ománské a asijské kuchyně.

navazuje na zbytek pobřeží. Jen 15 minut od centra města

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let).

Salalah a v blízkosti archeologického parku Al Balid, který

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

je zapsán na seznamu pamětihodností UNESCO.

přizpůsobené pro handicapované klienty.

VYBAVENÍ 30 pokojů a 106 vil, vstupní hala s recepcí,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

3 restaurace (Sakalan – mezinárodní bufet, Al Mina –

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby i na pokojích.

středomořská, Mekong – asijské fusion), 1 bar, nekonečný

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

bázen pro dospělé a dětský bázen, terasa na slunění, směnárna,

WEB www.salalah.anantara.com

konferenční centrum, ﬁtness, wellness, sauna, tenisové kurty,
volejbalové hřiště, půjčovna vybavení na vodní sporty, dětský klub.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem
do vody, lehátka a slunečníky zdarma.

152

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Fanar Hotel & Residences ccccc

TripAdvisor 1 285 hodnotících

OMÁN > KHASBAR
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

prkno (na vyžádání). Některé mají balkon, ten nelze garantovat.

wellness & spa

• Hotel s programem all inclusive

Pokoje se nacházejí v několika budovách různě vzdálených

• Al Waha Spa – wellness centrum nabízí

vhodný pro rodiny s dětmi

od pláže. DRE: viz DRX, Pokoj je prostornější, má oddělenou
obývací část a malou plně vybavenou kuchyňku. Pokoje se

• Přímo u 3 pláží – relaxační, sportovní a dětské

nacházejí kolem mariíny vzdálené cca 400 m od hlavních budov

• Výhodná poloha pro výlety do okolí

a mají výhled do mariny. DRSVX: viz DRX, výhled na moře.

all inclusive

• Hotel byl otevřen v roce 2015

SUSVX: viz DRX, pokoj je prostornější s oddělenou obývací částí,

• Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

Výhled na moře, balkon/terasa. SUJ: viz SUSVX, jacuzzi na terase.

• Pozdní snídaně ve formě koutku

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRE, DRSVX)
hhh | hhii | h

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

OMÁN

masáže, terapie, páru a jacuzzi

• Nedaleko nového aquaparku

Suite (SUSVX, SUJ) hhh

| hhii | h

POZNÁMKA Při obsazenosti 2 dospělí + 2 děti
ve dvoulůžkovém pokoji má nárok na přistýlku

• Oddělené sauny pro muže a ženy

s pečivem (10.30–11.00 hod.)
• Gözleme (turecké placky) (11.00–17.30 hod.)
• Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)
• Tantuni (plněné placky) a zákusky
(16.00–17.30 hod.)

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

• Pizza (15.30–16.30 hod.)

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Vozík s čerstvým ovocem (11.30 hod.)

POLOHA V oblasti Wadi na východ od města Salalah.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Vozík se zmrzlinou a džusy (17.30 hod.)

Hotel, otevřený v prosinci 2015, je situován v blízkosti dalších

tenisové kurty, volejbalové hřiště, basketbal,

• Večeře (18.30–22.00 hod.)

hotelů Rotana Salalah Resort a Juweira Boutique Hotel.

plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna kol v areálu

• Neomezené množství nealkoholických nápojů

Nedaleko se nachází promenáda kolem nově vybudované

hotelu, kajak. Za poplatek: nemotorizované

• Neomezené množství alkoholických

rekreační mariny. V marině najdete minimarket a kavárnu.

a motorizované vodní sporty na pláži.

Island Bar je oblíbený pro koktejly při západu slunce.

ZVLÁŠTNOSTI Velmi oblíbený hotel díky třem plážím –

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,

na otevřené straně oceánu a také v uzavřenější části za vlnolamy.

konferenční centrum, minimarket, 3 bazény s terasou

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

na slunění, lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

PLÁŽ Hotel disponuje třemi plážemi. Písečná pláž s pozvolným

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje

vstupem do vod Indického oceánu je přímo u hotelu, dvě pláže

přizpůsobené pro handicapované klienty.

směrem k marině (jedna určená pro děti – bez vln a s pozvolným

INTERNET Zdarma: WiFi v lobby i na pokojích.

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

PLATEBNÍ KARTY EC/MC, VISA.

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

WEB www.alfanarhotel.com

nápojů místní výroby

klimatizace, LCD TV/sat., minibar, telefon, trezor, set na přípravu
kávy a čaje s varnou konvicí, balená voda zdarma, žehlička a žehlicí

154

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Rotana Salalah Resort ccccc

TripAdvisor 3 085 hodnotících

OMÁN > WADI KHASBAR
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

all inclusive

• Luxusní resort se stálou klientelou,

přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

• Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

doporučujeme klientům vyhledávajícím

POPIS POKOJŮ DRCLA: koupelna/WC (vysoušeč

• Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

klidnou dovolenou

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

• Odpolední snack (15.00–17.00 hod.)

balená voda zdarma, trezor, župany, set na přípravu kávy

• Večeře (18.30–22.00 hod.)

a čaje, žehlička a žehlicí prkno, balkon či terasa. DRX: viz

• Neomezené množství nealkoholických nápojů

• Kvalitní program all inclusive

DRCLA, výhled na moře. DRSTC: DRX, služby Club Rotana.

• Neomezené množství alkoholických

• Skvělý poměr ceny a kvality

FRCLA: viz DRCLA, pokoj je prostornější, nabízí jednu

• V nabídce Club Rotana
s nadstandardními službami

nápojů místní výroby

postel king size, jednu rozkládací pohovku a přistýlku.
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

OMÁN

Dine Around

postel king size, jednu rozkládací pohovku a přistýlku.

• Dine around program
• Možnost vyzkoušet tematické obědy a večeře

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRCLA, DRX, DRSTC) hhh

|

hhi | h Rodinný pokoj (FRCLA, FRX) hhh | hhii | hiii

s nutností rezervace 24 hodin předem
• Beach restaurant – formou set menu nabízí

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

kuchyni indonéskou, řeckou, italskou,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, 2 tenisové

libanonskou, francouzskou, havajskou,

POLOHA V oblasti Wadi na východ od města Salalah.

kurty. Za poplatek: potápění a vodní sporty na pláži.

španělskou, thajskou, mexickou, britskou,

Nedaleko se nachází promenáda kolem nově vybudované

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), hřiště, hlídání dětí za poplatek

rekreační mariny. V marině najdete minimarket a kavárnu. Město

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Salalah s nákupními možnostmi a tradičním trhem Al Haﬀa Souk

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

cca 20 km. Po celém resortu zdarma doprava golfovými vozíky.

INTERNET Zdarma: WiFi v areálu hotelu

VYBAVENÍ 5hvězdičkový resort na pobřeží nabízí 422 pokojů

a na pokojích.

a suite postavených kolem lagun, vodních ploch a kanálů pro

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

jedinečný zážitek. Vybavení pokojů, jako postele, stoly a sofa, je

WEB www.rotana.com

integrováno do hlavních zdí s tradiční geometrickou arabeskovou

156

FRX: viz DRSTX, pokoj je prostornější, nabízí jednu

výzdobou. Jsou tu 3 restaurace (Saﬀron – mezinárodní bufet,

wellness & spa

Silk Road – mix asijské a evropské, Beach restaurace – mořské

• Zen The SPA

plody, gril), konferenční místnosti, obchod se suvenýry.

• Zdarma: ﬁtness

V zahradě 2 bazény, snack bar u bazénu, plážový bar, terasa

• Za poplatek: sauna, pára, masáže, relaxační

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

Volejte zdarma 800 12 10 10

marockou, americkou a ománskou
• Možnost rezervace oběda (12.30–15.00 hod.)
nebo večeře (18.30–22.30 hod.)

místnost, spa centrum a salon krásy

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,5

Hotel Juweira Boutique ccccd

TripAdvisor 589 hodnotících

OMÁN > WADI KHASBAR
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Moderní butikový hotel s prvky klasického

Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh

orientálního stylu
• Vhodné pro náročnější klienty,
novomanžele a páry

| hi

Suite (SU) hhh

| hhii

| hhii | hi

POZNÁMKA Při obsazenosti 2 dospělí + 1 dítě
ve dvoulůžkovém pokoji sdílí dítě postel s rodiči. Při

• Odpolední snack u bazénu, káva
a čaj se zákusky v lobby baru
• Alkoholické a nealkoholické
nápoje (10.00–23.30 hod.)
• Dle vládního nařízení jsou alkoholické

• Odpočinková dovolená

obsazenosti 2 dospělí + 2 děti ve dvoulůžkovém pokoji má

nápoje servírovány od soboty do čtvrtka

• Přímo u písečné pláže

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

12.00–15.00 a 18.00–23.30 hod.,

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
Transfer z letiště: cca 30 minut
Pláž: písečná cca 100 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, půjčovna

v pátek 14.00–23.30 hod.
• Exkluzivní Dine around program – klienti

kol. Za poplatek: potápění, rybaření, vodní sporty na pláži.

mohou neomezeně využívat všech

PRO DĚTI Miniklub (3–12 let), hřiště, hlídání dětí za poplatek

restaurací a barů hotelu Al Fanar a Juweira

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

(u restaurací à la carte nutná rezervace)

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání
k dispozici bezbariérové pokoje.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu hotelu
a na pokojích.

rekreační mariny. Město Salalah s nákupními možnostmi

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

a tradičním trhem Al Haﬀa Souk cca 20 km. Po celém resortu

WEB www.juweirahotel.com

zdarma doprava golfovými vozíky. Možnost využít konceptu Dine
around – stravování ve všech restauracích hotelů v okolí resortu.

wellness & spa

VYBAVENÍ Hotel nabízí 64 pokojů – 21 Marina suite a 43

• Zdarma: ﬁtness, sauna

pokojů Juweira. K dispozici jsou 2 restaurace a 3 bary a snack bary,

• Za poplatek: masáže, spa centrum

2 bazény, jacuzzi, ﬁtness, sauna, wellness, stolní tenis, dětský klub.
PLÁŽ Krásná písečná pláž s pozvolným vstupem do moře

all inclusive

jen pár kroků od hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.

• Snídaně formou bufetu (07.00–10.30 hod.)

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

• Pozdní snídaně ve formě koutku

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

OMÁN

POLOHA V oblasti Wadi Khasbar na východ od města
Salalah. Nedaleko se nachází promenáda kolem nově vybudované

s pečivem (10.30–11.00 hod.)

župany, set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa,

• Oběd formou bufetu (12.30–15.00 hod.)

žehlička, žehlicí prkno (na vyžádání). Velikost pokoje cca 50 m2.

• Večeře formou bufetu (18.30–22.00 hod.)

SU: viz DR, prostornější (90 m2), kávovar Nespresso.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Hilton Salalah Resort ccccc

4,0
TripAdvisor 1 239 hodnotících

OMÁN > SALALAH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost

• Resort známého hotelového řetězce

dokoupení večeře nebo all inclusive.

• Ideální poloha přímo u písečné pláže

SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: stolní

• Chutná místní kuchyně

tenis, tenis, fotbal, plážový volejbal, potápění.

• Oblíbený noční klub s živou hudbou

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, dětské
hřiště, miniklub (3–7 let), služba hlídání dětí za poplatek

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje
pokoji přizpůsobenými pro handicapované klienty.
Bezbariérový pohyb v budově hotelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby.
Za poplatek: LAN a WiFi připojení na pokojích.

POLOHA Město Salalah s nákupními možnostmi

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

a tradičním trhem Al Haﬀa Souk cca 15 km. Nákupní

WEB www3.hilton.com

centrum Gardens Mall vzdáleno 10 minut jízdy taxi.
VYBAVENÍ 147 pokojů, vstupní hala s recepcí,

wellness & spa

výtahy, 3 bary, kavárna, hlavní restaurace, 2 restaurace

• Dolphin Health Camp; Fitness Club

à la carte, noční klub, obchody se suvenýry, konferenční

• Zdarma: ﬁtness s kardio zónou

prostory. V zahradě bazén, snack bar u bazénu, terasa

• Za poplatek: sauna, masáže,

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

spa centrum a salon krásy

OMÁN

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky zdarma.

all inclusive

POPIS POKOJŮ DRMV: koupelna/WC (vysoušeč

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

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

• Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje

za poplatek, balená voda zdarma, set na přípravu kávy a čaje,

• Dle vládního nařízení jsou alkoholické

žehlička a žehlicí prkno, trezor, výhled na hory. DRSVX: viz
DRMV, terasa nebo balkon s výhledem na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRMV,
DRSSX, DRSVX) hhhii
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nápoje v pátek servírovány pouze v časech
14.00, 15.00, 18.00 a 21.45 hod.
• Speciální slevy do hotelových à la carte
restaurací (na vyžádání na recepci)

| hhi | hii

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,0

Hotel Crowne Plaza Resort Salalah ccccc

TripAdvisor 900 hodnotících

OMÁN > SALALAH
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Příjemný resort známého hotelového

Dvoulůžkový pokoj (DRGV, DRSV) hhii

řetězce se stálou klientelou
• Přímo u písečné pláže

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

• Golfové hřiště v areálu hotelu

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• V blízkosti centra města (15 minut taxi)

| hii

POZNÁMKA Při obsazenosti 2 dospělí + 2 děti má nárok

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenis.
Za poplatek: squash, volejbal, 9jamkové golfové

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

hřiště s driving range, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, hotelový
miniklub, hřiště, hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

možnostmi a tradičním soukem cca 10 km. Nákupní

WEB www.ihg.com/crowneplaza

centrum Gardens Mall vzdáleno 15 minut jízdy taxi.

wellness & spa

Archeologický park Al Balid a muzeum cca 2 km.

• Zdarma: jacuzzi, pára a sauna

VYBAVENÍ 153 pokojů, 5 pater, vstupní hala

• Za poplatek: masáže a salon krásy

s recepcí, směnárna, výtahy, hlavní restaurace, 1 à la carte
restaurace, několik barů, noční diskoklub, konferenční

all inclusive

místnosti, obchod se suvenýry. Ve vzrostlé zahradě

• Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

3 bazény (1 se skluzavkou), snack bar u bazénu, terasa

• Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje

na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.

• Dle vládního nařízení jsou alkoholické

PLÁŽ Krásná písečná pláž přímo u hotelu,
lehátka a slunečníky zdarma.
POPIS POKOJŮ DRGV: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), balená voda zdarma, individuální klimatizace, TV/

nápoje servírovány pouze v časech
12.00–15.00 a 18.00–01.00 hod.
• Speciální slevy do hotelových à la carte

OMÁN

POLOHA Město Salalah s nákupními i zábavními

restaurací (na vyžádání na recepci)

sat., telefon, minibar, trezor, u některých pokojů balkon
či terasa. DRSV: viz DRGV, výhled na moře.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,0

Hotel Kairaba Mirbat Resort ccccc

TripAdvisor 856 hodnotících

OMÁN > MIRBAT
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč

• Oblíbený resort známého hotelového řetězce

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

• V hotelu největší bazén v sultanátu Omán

minibar za poplatek, trezor, župany, set na přípravu

• Snacky – Lobby Lounge (12.00–18.00 hod.)

• Poloha přímo u písečné pláže

kávy a čaje, balená voda zdarma denně doplňována,

• Zdravé občerstvení – v The Wharf

• Lokalita vhodná pro šnorchlování

balkon nebo terasa. Výběr ze dvou samostatných nebo

Transfer z letiště: cca 60 minut
Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

(11.30–12.30 a 16.30–17.30 hod.)
• Zmrzlina – Lobby Lounge (12.00–21.00 hod.)

(na vyžádání). DRS: viz DRX, pokoj je prostornější.

• Zmrzlina – The Wharf (10.00–18.00 hod.)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Večeře formou bufetu – restaurace

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRS) hhh

| hhii | h

STRAVOVÁNÍ Ultra all inclusive.

Sumhuram (18.00–21.30 hod.)
• Večeře formou set menu - restaurace Al Dana

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, trasa

(18.30–21.30 hod., nutná rezervace minimálně

na jogging, stolní tenis, plážový volejbal, pool volejbal,

24 hodin předem) – 1× do 7 dnů pobytu, 2× při

jízda na kajacích, potápění, šnorchlování.

pobytu na 8–11 dnů, 3× při pobytu nad 12 dnů
• Všechny nealkoholické nápoje

stejnojmenné, rybářské vesnici na výběžku zvaném Mirbat Cove.

PRO DĚTI Oddělené dětské brouzdaliště, miniklub,

Tato jedinečná poloha kombinuje přírodní skalnaté pobřeží

hřiště, služba hlídání dětí za poplatek (na vyžádání),

s plážemi a zátokami s jemným pískem. Necelých 70 km od města

dětská postýlka zdarma (na vyžádání).

Salalah tak dodává resortu jedinečný klid a pocit soukromí.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

se alkoholické nápoje podávají: neděle–

VYBAVENÍ 237 pokojů, vstupní hala s recepcí, výtahy,

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

čtvrtek 12.00–15.00 a 18.00–01.00 hod.

restaurace (Sumhuram – bufetová mezinárodní, Al Dana – ryby

WEB www.kairabahotel.com

a pátek–sobota 14.00–01.00 hod.

a mořské plody, Sushi lounge – sushi), bary (The Wharf –
u bazénu, The Cove – anglický sports pub, Lobby Lounge

wellness & spa

– kavárna), konferenční místnosti, obchod se suvenýry,

• Chavana Spa

v zahradě bazén (2 000 m2), vířivka, terasa na slunění,

• Za poplatek: masáže, spa centrum,

směnárna, parkoviště, wellness, potápěčská škola.
PLÁŽ Několik pláží ve vzdálenosti 100–300 metrů

OMÁN

Sumhuram (12.30–14.30 hod.)

jedné manželské postele. Možnost propojených pokojů

badminton, stolní hry, fotbal. Za poplatek: tenis,
POLOHA Kairaba Mirbat Resort se nachází v malé

• Oběd formou bufetu – restaurace

a vybrané alkoholické nápoje (pivo,
víno, koktejly) – dle nabídky
• Dle vládního nařízení Sultanátu Omán

zkrášlovací procedury

od hlavní budovy. Pláže jsou písečné, obklopené

ultra all inclusive

skalami a s kamenným podložím (doporučujeme

• Snídaně formou bufetu – restaurace

boty do vody), lehátka a slunečníky na obou plážích

Sumhuram (07.00–10.00 hod.)

zdarma. U nejvzdálenější pláže je malé občerstvení.

• Pozdní snídaně – v Lobby Lounge
(10.00–12.00 hod.)
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

DO 12 LET

OMÁN > SALALAH

Hotel Millenium Salalah cccc

Hotel Belad Bond Resort cccc

OMÁN

OMÁN > SALALAH

DO 12 LET

OMÁN > WADI

OMÁN > KHASBAR

Hotel Souly Eco Lodge ccc

Hotel Samharam Tourist Village Resort ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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OMÁN

Muscat

162

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Al Bustan Palace by Ritz-Carlton cccccd

4,5
TripAdvisor 2 359 hodnotících

OMÁN > MUSCAT
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DRMVX: integrovaný elektrický

• Exkluzivní resort luxusního

systém ovládání celého pokoje, koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

hotelového řetězce Ritz-Carlton

• Za poplatek: saunový svět, pára a jacuzzi,
masáže – švédské, thajské, balijské

klimatizace, 42“ LCD TV/sat./DVD, minibar, balená voda zdarma,

• Vhodné i pro nejnáročnější klienty

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

• Skvělé zázemí pro děti

žehlička a žehlicí prkno (na vyžádání), balkón. DRSVX: viz

• Dlouhá soukromá písečná pláž

DRMVX, pokoje s výhledem na moře. DRPAC: viz DRMVX,

• Jedinečné svatební balíčky

pokoje v přízemí s terasou a vstupem do bazénu. JS: viz
DRMVX, prostornější pokoj s oddělenou obývací částí.

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRMVX, DRSVX,
DRPAC) hhh

| hhi | h

Junior suite (JS) hhh

| hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
šnorchlování, kajaky, bodyboarding, tenis.

OMÁN

Za poplatek: tenisové vybavení, jachting,
POLOHA Jedinečná poloha přímo na pláži na úpatí hor

windsurﬁng, paddleboarding, motorizované vodní

Al-Hadžar dovoluje resortu nabídnout skvělou kombinaci

sporty, lekce aerobiku, potápěčská výstroj.

starého a nového, místního a mezinárodního. Budova jediného

ZVLÁŠTNOSTI Jeden z nejluxusnějších resortů

zachovalého vládního paláce a neopakovatelná přírodní scenerie

světa a držitel několika ocenění za služby. Možnost

přímo na okraji hlavního města s jednoduchou dostupností

objednání unikátních svatebních balíčků.

města i divoké přírody. Ideální místo pro rodinnou dovolenou.

ZÁBAVA Noční bar Al Marjan.

VYBAVENÍ Vstupní hala (vysoká 38 m) s recepcí,

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětský klub

celkem 5 restaurací a barů (Al Khiran – mezinárodní bufet,

(Ritz-Kids), osobní dětský zábavný program za poplatek.

Beach Pavilion – karibské BBQ, China Mood – čínská,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

BLU bar – místní, Atrium Tea Lounge – odpolední čaj),

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných

1 kavárna (lobby), obchod se suvenýry, malý supermarket,

prostorách a na pokojích.

4 bazény pro dospělé, 1 bazén pro děti, dětský klub

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

a hřiště, parkoviště, garáž, wellness & spa, směnárna.

WEB www.ritzcarlton.com

PLÁŽ Privátní 1 km dlouhá písečná pláž.
Lehátka a osušky zdarma.

wellness & spa
• Oddělené pro muže a ženy
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel The Chedi Muscat ccccc

TripAdvisor 3 080 hodnotících

OMÁN > MUSCAT
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

Lounge, zvukový systém BOSE. SUST: viz DRDTW, prostornější,

• Moderní minimalistická zahrada

služby The Club Lounge, vstup do salonku Executive.

na děti mladší 6 let, děti 6–15 let musí být

• Unikátní kombinace tradičního

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

v doprovodu alespoň jednoho z rodičů

ománského a asijského zen designu

• The Club Lounge výhody se nevztahují

Dvoulůžkový pokoj (DRSTY, DRDTW,

• Resort pro ty nejnáročnější klienty

DRSTG) hh

• Člen asociace Leading Hotels of the World

STRAVOVÁNÍ Snídaně.

| h

Suite (SUST) hhii

| h

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

tenisový kurt. Za poplatek: golf (hřiště do 3 km).
ZVLÁŠTNOSTI Možnost příplatku The Club Lounge.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v celém
areálu hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.
WEB www.lhw.com/hotel/The-Chedi-Muscat-Muscat-Oman

POLOHA Resort se nachází ve čtvrti Al Ghubra,
jen 15 minut od starého města Muscatu.

wellness & spa

VYBAVENÍ 158 nekuřáckých pokojů, vstupní hala

• The Spa at The Chedi

s recepcí, bar, 8 restaurací (The Restaurant – gurmánská, The

• Zdarma: sauna

Beach – mezinárodní, The Arabian Courtyard – arabská, The

• Za poplatek: masáže, zkrášlující procedury,

Serai – mezinárodní, The Chedi Pool – středomořská, The Long
Pool – japonská, Lobby Lounge – snacky, The Shisha – mezze
a tapas), malý obchůdek se suvenýry, soukromá hotelová pláž,

The Club Lounge

bazén a balijské wellness & spa, ajurvédské bylinné terapie.

• Přístup do salonku Club, kde se

PLÁŽ Soukromá písečná pláž se nachází přímo v hotelovém
resortu. K dispozici lehátka a slunečníky zdarma.

OMÁN

ajurvéda, balijské masáže, bylinné zábaly

každý den servíruje odpolední čaj,
večerní koktejly a kanapky

POPIS POKOJŮ DRSTY: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

• Zdarma transfer z/na letiště

sprcha s umělým deštěm), klimatizace, LED TV, espresso kávovar,

• Čistírna zdarma (kromě expresního

šatna, trezor, set na přípravu čaje, minibar. Výhled na pohoří

a chemického čištění)

Al-Hadžar nebo na moře. DRDTW: viz DRSTY, prostornější,

• Zdarma celý obsah minibaru

větší postel (king size). DRSTG: viz DRDTW, služby The Club

• Vodka, gin a whisky na pokoji
doplňovány denně zdarma
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Kempinski ccccc

TripAdvisor 523 hodnotících

OMÁN > MUSCAT
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

postelí (twin bed). Možnost výběru polštářů. Velikost

• Avantgardní, futuristický design

45 m2. DRSVX: viz DR, balkon, výhled na moře.

• Sjednocení prvotřídního evropského

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

luxusu s ománskou pohostinností

Dvoulůžkový pokoj (DR, DRSVX) hhi

• Ráj i pro ty nejnáročnější klienty

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně (06.30–10.30 hod.).
Možnost dokoupení večeře (18.30–23.00 hod.) nebo plné

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek
Dítě: pobyt zdarma

penze (oběd 12.30–16.00 hod.). Boulevard Tea House
nabízí čaj tradiční indickou formou „Chai Wallah“.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
dětský bazén, jóga. Za poplatek: bowling,
golfové hřiště (do 3 km), tenisový kurt.
ZVLÁŠTNOSTI Služby „dámy v červeném“, ambasadorky
společnosti Kempinski, která prochází v prostorách resortu.

POLOHA Plážový resort se nachází přímo v mladé

Je vám plně k dispozici a zodpoví všechny vaše dotazy.

a moderní obci Al Mouj, přezdívané „nové srdce Muscatu“.

PRO DĚTI Dětský klub Dippy’s Club House

Dominantou je unikátní supermoderní sál Muscat ve tvaru

(4–12 let), dětské menu za poplatek.

diamantu, který zastřešuje 1 100 m² velký interiér bez pilířů.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

VYBAVENÍ 310 pokojů a suite, 4 restaurace

INTERNET Zdarma: WiFi v celém

(The Kitchen – evropská, Soi Soi – thajská, Cafe One – pâtisserie,

areálu hotelu a na pokojích.

Bukhara – indická), 6 barů (1898 Cigar Lounge – koktejly/

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

doutníky, Amwaj – francouzská pâtisserie, Boulevard Tea

WEB www.kempinski.com/muscat

House – indická čajovna, Zale Beach Club – řecký plážový
bar, Pool Bar – snacky u bazénu, Cosmic Bowling – bowling

wellness & spa

a večerní zábava). Resort dále nabízí bazén, dětský

• Kempinski The Spa

bazén, posilovnu, soukromou pláž a dětskou hernu.

• Za poplatek: masáže, sauna,

OMÁN

PLÁŽ Soukromá písečná pláž je součástí hotelu.

zkrášlující procedury

POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,
sprcha s umělým deštěm), klimatizace, TV/sat., kávovar
Nespresso, denní tisk každé ráno, trezor, set na přípravu
čaje, minibar, výhled do zahrady. Možnost výběru z jedné
velké královské postele (king size) nebo dvou větších
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Hotel Shangri-La’s Al Husn Resort & Spa ccccc

4,5
TripAdvisor 2 270 hodnotících

OMÁN > MUSCAT
REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

pláž, plážový gril, Hareer SPA by L’Occitane otevřené v dubnu

wellness & spa

• Luxusní resort pro dospělé

2018, klinika, knihovna, květinář a obchod se suvenýry, bazén.

• Hareer Spa by L’Occitane

• Romantický design inspirovaný

PLÁŽ Soukromá písečná pláž se nachází přímo

• Za poplatek: masáže, zkrášlující procedury,

palácem Alhambra

v hotelovém resortu. K dispozici jsou lehátka se

• Osamocená soukromá pláž

slunečníky. Přístupná pouze pro dospělé.

• Jedny z největších pokojů v celém Ománu

POPIS POKOJŮ DRDLX: mramorová koupelna/WC

horké kameny, ﬁlipínský hilot

(vysoušeč vlasů, sprcha a vana), klimatizace, LED TV, zvukový
Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Pouze pro dospělé osoby

systém BOSE, kávovar Nespresso, trezor, set na přípravu čaje,
minibar, denně čerstvá květinová výzdoba a ovoce, balkon
s výhledem na bazén nebo na pláž. DRXSV: viz DRDLX, výhled
na oceán. SUST: viz DRDLX, prostornější, výhled na oceán
z balkonu i z vany. Při příjezdu uvítání tradičním čínským čajem.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRDLX,

POLOHA Resort Shangri-La Barr Al Jissah se skládá ze

DRXSV) hh

tří hotelů: Al Bandar, Al Waha a Al Husn. Hotel Al Waha je

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení večeře.

určen pro rodiny s dětmi. Hotel Al Bandar poskytuje ubytování

Možnost využívat až 19 restaurací ve všech Shangri-La

v pokojích s minimální rozlohou 38 m2. Hotel Al Husn je určen

resortech v okolí. Speciální dietní menu na vyžádání.

Suite (SUST) hh

| H

výhradně pro dospělé. V resortu je celkem 19 restaurací a barů,

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, tenisový

z toho 7 hlavních restaurací, 2 nepřetržitě otevřené restaurace,

kurt, minigolf, bazén. Za poplatek: vodní sporty.

6 kaváren/barů, 2 lobby lounge a 2 bary u bazénu. Restaurace

ZVLÁŠTNOSTI Al Husn, v arabštině „Hrad“. Celý resort

Bait Al Bahr s terasou s výhledem na moře podává mořské

je postaven jako arabský palác. Na požádání jsou k dispozici

plody, restaurace Capri Court servíruje italské speciality. Resort

služby komorníka, denně odpolední čaj, koktejl před večeří

leží 15 minut jízdy od centra Muskatu a 25 minut jízdy od tržiště.

a iPod plný hudby na pokoji. Resort je pouze pro dospělé.

Mezinárodní letiště Muscat je vzdáleno 45 minut jízdy. Poloha

PRO HANDICAPOVANÉ Resort je

v zálivu na úpatí hor nabízí 500 metrů dlouhou písečnou pláž.

uzpůsobený pro handicapované klienty.

VYBAVENÍ 180 prostorných pokojů, vstupní hala s recepcí,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

arabské zahrady s fontánami, 4 restaurace (Shahrazad – marocká,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém

Sultanah – perská, Mahhara – mezinárodní, Al Muheet –

areálu hotelu a na pokojích.

mezinárodní), 2 bary (Mahhara Beach Bar – lehké snacky, Al

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

Muheet – tropické nápoje a zdravá strava). Soukromá hotelová

WEB www.shangri-la.com/muscat/alhusnresortandspa

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

OMÁN

| h

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Shangri-La’s Barr Al Jissah Al Waha ccccc

4,5
TripAdvisor 1 436 hodnotících

OMÁN > MUSCAT
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

bar, Al Mazaar Souk – nákupní pasáž, Omani Heritage

wellness & spa

• Hotel na březích Ománského

Village – obchodní část v tradičním stylu, umělecká galerie,

• Zdarma: saunový svět

lékárna, květinářství, kadeřnictví, knihovna, marina, 3 bazény

• Za poplatek: pára a jacuzzi,

zálivu 10 km od Muscatu
• Vysoká kvalita služeb, vhodné pro rodiny

(celková rozloha 6 000 m2), líná řeka (500 m), rodinná

• Hotel se nachází v rozsáhlé

adrenalinová zóna, potápěčské centrum, wellness centrum.

zahradě s panoramatem hor
• V resortu je pláž, kde hnízdí želvy

masáže, kardio studio

PLÁŽ Privátní 600 m dlouhá písečná pláž. Lehátka a osušky
zdarma.
POPIS POKOJŮ DRPVS: koupelna/WC (vysoušeč

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

vlasů), klimatizace, kávovar, LCD TV/sat., minibar, telefon,
elektronický trezor, kávovar, žehlička a žehlicí prkno,
balkon nebo terasa, výhled na bazén. DRSVS: viz
DRPVS, výhled na moře. FR: viz DRSVS, prostornější.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRPVS, DRSVS) hhh
hhi | hi

OMÁN

POLOHA Resort Shangri-La Barr Al Jissah se skládá ze

Rodinný pokoj (FR) hhhh

|

| hhh | hhii | hii

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení oběda i večeře.

tří hotelů: Al Bandar, Al Waha a Al Husn. Hotel Al Waha je

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

určen pro rodiny s dětmi. Hotel Al Bandar poskytuje ubytování

4 tenisové kurty, kajaky, plážový volejbal, minigolf.

v pokojích s minimální rozlohou 38 m2. Hotel Al Husn je určen

Za poplatek: nemotorizované vodní sporty,

výhradně pro dospělé. V resortu je celkem 19 restaurací

potápění, šnorchlování, vodní lyžování.

a barů, z toho 7 hlavních restaurací, 2 nepřetržitě otevřené

ZVLÁŠTNOSTI Hotel nabízí bezplatnou přepravu

restaurace, 6 kaváren/barů, 2 lobby lounge a 2 bary u bazénu.

na Mutrah Souk. Bohatá nabídka výletů do Muscatu a okolí.

Restaurace Bait Al Bahr s terasou s výhledem na moře

ZÁBAVA Rodinná adrenalinová zóna.

podává mořské plody, restaurace Capri Court servíruje italské

PRO DĚTI 2× dětský bazén, hřiště, dětský

speciality. Hostům jsou k dispozici také restaurace Shahrazad

klub (4–8 let), jízda na poníkovi.

a Sultanah v sousedním resortu Shangri-La Al Husn. Resort leží

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

15 minut jízdy od centra Muscatu a 25 minut jízdy od tržiště.

INTERNET Zdarma: WiFi ve společných

Mezinárodní letiště Muscat je vzdáleno 45 minut jízdy. Poloha

prostorách a na pokojích.

v zálivu na úpatí hor nabízí 500 metrů dlouhou písečnou pláž.

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace,

WEB www.shangri-la.com

à la carte restaurace (mořské plody), kavárna v lobby,

170

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4,5

Hotel Shangri-La’s Barr Al Jissah Al Bandar ccccc

TripAdvisor 3 172 hodnotících

OMÁN > MUSCAT
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

je vzdáleno 45 minut jízdy. Poloha v zálivu na úpatí

PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání.

• Resort světoznámého luxusního

hor nabízí 500 metrů dlouhou písečnou pláž.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

VYBAVENÍ 460 pokojů a suite, recepce 24 hodin denně.

INTERNET: Zdarma: WiFi ve společných

hotelového řetězce
• Možnost využití zázemí sousedních

15 restaurací barů (Al Tanoor – ománská, Bait al Bahr – dary

prostorách a na pokojích.

moře, Capri Court – italská, Samba – mezinárodní, Surf

PLATEBNÍ KARTY MC, VISA.

• Skvělá volba pro rodiny s dětmi

Café –kavárna, Tapas and Sablah – jednohubky, Zafran

WEB www.shangri-la.com

• Krásná, dlouhá písečná pláž

Café – pâtisserie, Piano Lounge – večerní drinky, Assira

• Pestrá nabídka restaurací a barů

a Circles – bary u bazénu, Lobby Bar – 3 bary v každé recepci,

wellness & spa

Shahrazad – marocká, Sultanah – mezinárodní), 6 bazénů,

• CHI, The Spa

líná řeka, zahrada, terasa na slunění, diskotéka, knihovna,

• Zdarma: jacuzzi

dětské hřiště, herna, parkoviště, bankomat, směnárna,

• Za poplatek: masáže, relaxační

hotelů Al Waha a Al Husn

Transfer z letiště: cca 45 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

kadeřnictví, kosmetika, půjčovna aut, suvenýry, obchody

terapie, detoxikační terapie, manikúra,

v hotelu, kyvadlová doprava do nákupní oblasti, rodinná

pedikúra, zkrášlovací procedury,

adrenalinová zóna, potápěčské centrum, wellness centrum.

líčení, vlasový styling, depilace

PLÁŽ 500 m dlouhá soukromá, písečná pláž je součástí resortu.
klimatizace, kávovar, LCD TV/sat., minibar, telefon, elektronický

ze tří hotelů: Al Bandar, Al Waha a Al Husn. Hotel Al

trezor, kávovar, žehlička a žehlicí prkno, balkon nebo terasa, výhled

Waha je určen pro rodiny s dětmi. Hotel Al Bandar

na bazén. DRSVX: viz DRPVX, pokoj s výhledem na moře.

poskytuje ubytování v pokojích s minimální rozlohou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

38 m2. Hotel Al Husn je určen výhradně pro dospělé.

Dvoulůžkový pokoj (DRPVX, DRSVX) hhhi | hhi | h

V resortu je celkem 15 restaurací a barů, z toho 7 hlavních

STRAVOVÁNÍ Snídaně. Možnost dokoupení oběda i večeře.

restaurací, 2 nepřetržitě otevřené restaurace, 6 kaváren/

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

barů, 2 lobby lounge a 2 bary u bazénu. Restaurace Bait

hodiny jógy, pěší turistika, cyklistika, kulečník, tenisový kurt

Al Bahr s terasou s výhledem na moře podává mořské

Za poplatek: tenisové vybavení, vodní sporty, minigolf,

plody, restaurace Capri Court servíruje italské speciality.

šnorchlování, potápění, jízda na kánoích, windsurﬁng, rybaření.

Hostům jsou k dispozici také restaurace Shahrazad

ZÁBAVA Zdarma: diskotéka, herna, knihovna,

a Sultanah v sousedním resortu Shangri-La Al Husn.

animační tým. Za poplatek: happy hour,

Resort leží 15 minut jízdy od centra Muscatu

tematické večeře, večerní zábavný program.

a 25 minut jízdy od tržiště. Mezinárodní letiště Muscat

PRO DĚTI Zdarma: hřiště, dětský bazén, líná řeka,

OMÁN

POPIS POKOJŮ DRPVX: koupelna (vysoušeč vlasů), WC,
POLOHA Resort Shangri-La Barr Al Jissah se skládá

dětský klub. Za poplatek: hlídání dětí, chůva.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

171

OMÁN
172

OMÁN > MUSCAT

OMÁN > MUSCAT

Hotel W Muscat ccccc

Hotel Grand Hyatt ccccc

OMÁN > MUSCAT

OMÁN > MUSCAT

Hotel Crowne Plaza Muscat cccc

Hotel Mysk Al Mouj cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN > MUSCAT

Hotel Rotana Sundus cccc

Hotel Muscat Hills Resort cccd

OMÁN > MUSCAT

OMÁN > MUSCAT

Hotel Al Falaj ccc

Hotel Tulip Inn Downtown ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

OMÁN

OMÁN > MUSCAT

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

173

OMÁN

MUSANDAM

174

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

175

Hotel Six Senses Zighy Bay ccccc

4,5
TripAdvisor 1 799 hodnotících

OMÁN > MUSANDAM
DO 13 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: lukostřelba,

• Superluxusní resort známého řetězce

tenisové vybavení, šipky, stolní tenis. Za poplatek: půjčovna

• Hotel pro nejnáročnější klientelu

kol, rybaření, potápění, šnorchlování, vodní sporty.

• K příletům do Dubaje (DXB) transfer zdarma

ZÁBAVA Zdarma: venkovní kino.

• Jedinečné prostředí a příroda

Za poplatek: kurzy vaření.

• Ideální pro potápění a šnorchlování

PRO DĚTI Zdarma: knížky, DVD, hudba, herna, stolní
hry, puzzle. Za poplatek: dětský klub a teens klub.

Transfer z letiště: cca 150 minut
Pláž: písečná u hotelu

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v prostorách resortu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

WEB www.sixsenses.com

Dítě: pobyt zdarma

wellness & spa
• Six Senses Spa

POLOHA Resort ve stylu vesničky umístěný mezi

• Zdarma: sauna, jacuzzi

hory a soukromou pláž o délce 1,6 km. Luxusní vily

• Za poplatek: masáže, zkrášlující

s vlastním bazénem, moderní gurmánská kuchyně.

a terapeutické procedury

VYBAVENÍ Vilky s vlastním bazénem, recepce 24 hodin
denně, restaurace a bary (Summer House – lehké občerstvení,
Spice Market – mezinárodní, Zighy Bar – koktejly, Sense on the
Edge – mezinárodní gurmánský, Sgua Shack – arabská, Wine
Cellar – vinný sklep), bazén, hřiště, zahrada, terasy na slunění,
parkoviště, obchody, svenýry, směnárna, spa a wellness.
PLÁŽ Soukromá písečná pláž v délce 1,6 km je součástí resortu.
POPIS POKOJŮ PV: koupelna (vysoušeč vlasů), WC,

OMÁN

klimatizace, kávovar, TV/sat., minibar, telefon, elektronický
trezor, žehlička a žehlicí prkno, set na přípravu kávy a čaje,
privátní bazén, terasa. PVBF: Viz PV, přímo u pláže
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Vila (PV, PVBF) hhh

| hhii | h

STRAVOVÁNÍ Polopenze. Možnost dokoupení oběda.

176

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

DO 13 LET

OMÁN > MUSSANAH

Hotel Radisson Blu Sohar ccccc

Hotel Millenium Resort Mussanah cccc

OMÁN > MUSANDAM

OMÁN > MUSANDAM

Hotel Atana Musandam cccc

Hotel Atana Khasab cccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

OMÁN

OMÁN > SOHAR

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

177

OMÁN

AL AKHDAR

178

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

179

Hotel Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort cccccd

5,0
TripAdvisor 1 418 hodnotících

OMÁN > NIZWA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Unikátní hotel 2 000 metrů nad

Dvoulůžkový pokoj (DRMVU,

mořem na náhorní plošině al Saiq
• Kombinace moderního a tradičního
ománského designu

DRMVX) hhh

| hhii | h

STRAVOVÁNÍ Polopenze. Možnost dokoupení oběda.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,

• Superluxusní resort v pouštních horách

dětský bazén, jóga, kulečník, herna, tenisový kurt.

• Ráj i pro ty nejnáročnější klienty

Za poplatek: lukostřelba, prohlídky kaňonu
na kole, půjčovna kol, tenisové vybavení.

Transfer z letiště: cca 120 minut
Dítě: za zvýhodněnou cenu

ZVLÁŠTNOSTI Drink na uvítanou. Na pokojích je
k dispozici prémiová kosmetika Elemis, ve vile kosmetika
Amouage. Knihovna je vybavena kompletním počítačovým
systémem Apple. Možnost využití „digitálního muzea“.

POLOHA Nad pouštním kaňonem na náhorní

ZÁBAVA Denní i večerní tematické programy.

plošině al Saiq v nadmořské výšce 2 000 metrů.

Prohlídky a exkurze za místní kulturou za poplatek.

VYBAVENÍ 115 pokojů, vstupní hala s recepcí,

Tematické večeře za poplatek.

2 bary, 5 restaurací (Al Maisan – mezinárodní/snídaně, Al

PRO DĚTI Dětské venkovní hřiště, televizní

Qalaa – arabská, Bella Vista – italská, Al Baha – cukrárna

programy pro děti, dětské menu.

a čajovna, Al Shourfa – tapas a vodní dýmka). Možnost

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

rezervace terasy Diana Point pro stolování s jedinečnou

INTERNET Zdarma: WiFi v celém

atmosférou. Nekonečný bazén, dětský bazén, 2 vířivky,

areálu hotelu a na pokojích.

ﬁtness centrum, tenisový kurt, wellness & spa, hammam.

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

POPIS POKOJŮ DRMVU: koupelna/WC (vysoušeč

WEB www.anantara.com/en/jabal-akhdar

OMÁN

vlasů, sprcha s umělým deštěm), klimatizace, interaktivní LED TV

180

s ozvučením přes Bluetooth, vybrané ﬁlmy, dobíjecí stanice USB,

wellness & spa

kávovar Nespresso, samostatná šatna, trezor, set na přípravu

• Anantara Spa

čaje, minibar, výběr z magazínů a stolních her, balkon nebo

• Za poplatek: sauna, jacuzzi, masáž, turecké

terasa s výhledem do kaňonu. Možnost výběru z jedné velké

lázně hammam, zkrášlující procedury

královské postele (king size) nebo dvou větších postelí (twin bed).
Možnost výběru polštářů z kachního peří nebo hypoalergenních.
DRMVX: viz DRMVU, prostornější, ve vyšších patrech budovy.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,0

Hotel Sifawy Boutique cccc

TripAdvisor 529 hodnotících

OMÁN > SIFAH
DO 11 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

voda zdarma, balkon, žehlička a žehlicí prkno na recepci

• Hotel navrhl italský designér Alfredo Freda

(na vyžádání). SU: viz DR, prostornější, set na přípravu kávy

a neperlivé vody, alkoholické a nealkoholické

• Je situován na pláži Arabského

a čaje s varnou konvicí, služby komorníka, výhled na marinu.

koktejly dle nabídky, limonády, džusy,

moře pod horami Al-Hadžar
• Výhodná poloha pro výlety
do Muscatu a okolí města Sur
• 18jamkové golfové hřiště v blízkosti

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhh
Suite (SU) hhh

| hh | hi

| Hhi | h

STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.

• Neomezené množství balené perlivé

nápoje v plechovce, rozlévané víno a pivo
• Dle místního nařízení je alkohol servírován
od soboty do čtvrtka 12.00–15.00 hod.
a 18.00–23.30 hod., v pátek 14.00–23.30 hod.

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness,
Transfer z letiště: cca 120 minut
Pláž: písečná cca 400 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

kulečník, stolní tenis, volejbalové hřiště.
Za poplatek: nemotorizované a motorizované vodní
sporty, potápěčské centrum, půjčovna kol, šnorchlování.
ZÁBAVA Hotel pořádá animační program.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hlavních

POLOHA Hotel se nachází 45 km od centra hlavního města

prostorách hotelu a na pokojích.

Muscatu v Jebel Sifah, které láká stále více milovníků moře

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

díky písečným plážím v blízkosti pohoří Al-Hadžar. Jebel Sifah

WEB www.sifawyhotel.com

je projekt, který zahrnuje nové obchody, restaurace a rekreační
marinu. V blízkosti hotelu se nachází 18jamkové hřiště. Nedaleko

all inclusive

je rovněž potápěčské centrum a kotviště výletních lodí.

• Snídaně formou bufetu v restauraci

VYBAVENÍ 67 pokojů a suite, vstupní hala s recepcí,
bufetová restaurace Al Sabla, à la carte restaurace Al Sammak
(mořské plody a mezinárodní), 2 bary (The Captain a Breezes
u bazénu), 2 bazény (1 dětský), jacuzzi, terasa na slunění

OMÁN

s lehátky a slunečníky zdarma, směnárna, obchod se suvenýry,

182

konferenční centrum, ﬁtness, stolní tenis, dětský klub.
PLÁŽ Písečná pláž s pozvolným vstupem do vody cca
400 m od hotelu. Lehátka, slunečníky a osušky zdarma.

Al Sabla (07.00–10.30 hod.)
• Pozdní snídaně formou bufetu – slané
a sladké snacky, sezónní ovoce –
v baru Breeze (11.00–12.00 hod.)
• Oběd formou bufetu v restauraci
Al Sabla (12.30–15.00 hod.)
• Odpolední snacky – slané a sladké dorty
a koláče – v baru Breeze (16.00–17.00 hod.)

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

• Večeře formou bufetu v restauraci Al Sabla

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

• Welcome drink při příjezdu

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

DO 11 LET

OMÁN > NIZWA

OMÁN > NIZWA

Hotel Alila Jabal Akhdar ccccc

Hotel Golden Tulip Nizwa cccc

DO 11 LET

DO 11 LET

OMÁN > AL WASIL

OMÁN > AL WASIL

Hotel Desert Nights Camp cccd

Hotel Sama Al Wasil ccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

OMÁN

DO 11 LET

183

TA JEMNÁ PERLA ORIENTU

KATAR

KATAR

184

Čistota moderní architektury
stovky metrů vysokých mrakodrapů
i starobylé mešity a trhy. Nekonečná
a tajemná poušť vstupující do teplých
mořských vod Perského zálivu plných
života. Jednoduchost, prostota
a spořádanost muslimského života
a bujný, barevný a rušný noční život
pro všechny. To nejsou protiklady,
které nelze logicky spojit. To jste ještě
neměli možnost objevit nejbohatší
zemi světa - tajemný Katar…

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Měsíc v roce

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

denní teplota vzduchu (°C)

18

21

24

29

35

38

39

37

35

32

27

22

teplota vody (°C)

22

20

21

23

27

30

32

33

33

31

28

24

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR

Průměrné nejvyšší teploty v průběhu roku

185

TO NEJLEPŠÍ
Z KATARU

KATAR

A

186

WEST BAY

Obchodní a diplomatické centrum celé země a snad nejznámější dominanta hlavního města
Doha. Ať už budete fotit za jakéhokoliv počasí, výsledek bude
vždy záviděníhodný.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

B

FIALOVÝ OSTROV

Pouštní ostrov Al Khor, známější spíše jako „Fialový
ostrov“, je tím posledním místem, kde byste hledali zeleň
a květiny. Díky zvláštní kombinaci podzemní sladké
a slané vody se tu však velmi dobře daří mangrovům
a kvetoucím pouštním sukulentům.

D

VNITŘNÍ MOŘE

PEVNOST AL ZUBARA

Jedna z posledních dosud existujících pevností v Kataru.
Byla postavena v 17. století, dnešní podoba pochází
z přestavby v roce 1938. Je zapsána na seznamu
UNESCO.

E

VĚŽE BARZAN

Strážní věže Barzan postavené koncem 18. století
a modernizované v roce 1910 sloužily jako základní
obrana města Doha před pouštními kmeny beduínů.

KATAR

Jediné místo svého druhu na světě – pouštní fjordy zalité
mořskou vodou. Říká se, že je stále možné najít trosky
starých pirátských osad a lodí. Kdo ví, jaké poklady jsou
zde ztraceny.

C

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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PŘÍRODA A KULTURA
KATARU

KATAR

F

188

FILMOVÉ MĚSTO

Filmové město v oblasti Zikreet.
Tato replika opevněného města
z 18. století je postavená na
základě vykopávek archeologického naleziště, které se nachází
nedaleko. Slouží jako vstupní
brána do historie kultury a tradic
země. Je to ideální volba pro individuální výlet.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

G

AL REEM

Biosférický park je domovem mnoha živočišných druhů,
pro tuto oblast velmi typických, ale také ojedinělých,
jako je například gazela Reem (podle oblasti) – česky se
jmenuje gazela pouštní.

I

PŘÍMOROŽEC

POTÁPĚNÍ

Potápění se žralokem obrovským je jedinečný zážitek.
Teplé vody katarských zálivů jsou oblíbeným útočištěm
těchto tichých obrů.

J

LOV PEREL

Dnes už se v Kataru perly komerčně lovit nesmí. Nikdo si
ale nedovolí zapomenout na tradice, a tak se jak turisté,
tak místní vrhají do vod a zkoušejí si na vlastní kůži,
jaký byl život předků.

KATAR

Přímorožec arabský (oryx) je nejen národním symbolem
Kataru, ale i jakýmsi spojením života a pouště. Jedině
oryx se totiž pohybuje a dokáže přežít i tam, kam se ani
velbloud neodváží.

H

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

189

Mistrovství světa
ve fotbale 2022
KATAR

KATAR

K

190

LUSAIL
ICONIC STADIUM

Design jednotlivých stadionů je
stejně uchvacující jako rychlost
a odhodlanost Katarců a všech,
kteří se na organizaci a přípravě
podílejí.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Metro má být hlavním dopravním prostředkem spojujícím nejen všechny stadiony, ale ulehčujícím i dopravu
po celém městě. Prvních 13 stanic bylo uvedeno do provozu 8. 5. 2019.

N

AL THUMAMA STADIUM

Jednotlivé stadiony mají design vytvořený spojením
katarské tradice s nejmodernějšími technologiemi.
Například napodobenina ghaﬁye (čepičky, kterou muži
nosí pod pokrývkou hlavy) je tvořena mozaikou ze
sklouhlíkových trubek.

Volejte zdarma 800 12 10 10

RAS ABU ABOUD STADIUM

M

Několik stadionů vzniká přímo v centru města nebo
na jeho okraji. To z nich činí nejen snadno dostupná
místa fotbalových klání, ale i nové dominanty města.

O

LOGO MS VE FOTBALE 2022

Oﬁciální logo Mistrovství světa ve fotbale 2022, které již
tradičně spojuje pohár šampionátu s místní kulturou.
Bude to první MS ve fotbale v kategorii dospělých konající se v arabské zemi.

On-line prodej na www.fischer.cz

KATAR

QATAR RAIL

L

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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KATAR

BAHRA JN

C

TO NEJLEPŠÍ
A
B
C
D
E

West Bay
Fialový ostrov
Pevnost Al Zubara
Vnitřní moře
Věže Barzan

I

G

F

PŘÍRODA A KULTURA
F
G
H
I
J

Filmové město
Al Reem
Potápění
Přímorožec
Lov perel

MS VE FOTBALE 2022
K
L
M
N

Lusail Iconic Stadium
Qatar Rail
Ras Abu Aboud Stadium
Al Thumama Stadium
Logo MS ve fotbale 2022

KATAR

O

SAÚDSKÁ
ARÁBIE

192

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

ARABSKÉ MOŘE
J

B

H

K

A
E
L

M N O

DOHA

50 km

D

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR

Mesaieed

193

POBYTOVÉ OBLASTI
DOHA WEST BAY

1

Doba transferu z letiště cca 45 minut

1
2

3

4

1 Hotel W Doha ccccc
2 Hotel Hilton Doha ccccc
3 Hotel Rotana City Centre ccccc
4 Hotel Four Seasons Doha ccccc
5 Hotel Sheraton Grand ccccc

str. 217
str. 205
str. 217
str. 204
str. 210

5

2

MESAIEED

Doba transferu z letiště cca 90 minut

1 Hotel Regency Sealine Camp cccc

str. 217

1

3

3

NOVÁ DOHA

2
1

Doba transferu z letiště cca 50–60 minut

1 Hotel Marsa Malaz Kempinski cccccd
2 Hotel The Ritz-Carlton ccccc
3 Hotel Mondrian Doha ccccc
4 Hotel St. Regis Doha ccccc
5 Hotel InterContinental Doha ccccc

str. 198
str. 212
str. 214
str. 206
str. 208

KATAR

4
5

194

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

4

STARÁ DOHA

Doba transferu z letiště cca 30 minut

4
3
2

str. 216
str. 202
str. 217
str. 200

KATAR

1

1 Hotel Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli ccccc
2 Hotel Sharq Village & Spa by Ritz-Carlton ccccc
3 Hotel Doha Marriott ccccc
4 Hotel Banana Island Resort Doha by Anantara cccccd

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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KATAR

DOHA

196

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Marsa Malaz Kempinski cccccd

TripAdvisor 1 385 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DRDLX: koupelna/WC, TV/sat., set

wellness & spa

• Luxusní resort pro nejnáročnější klientelu

na přípravu kávy a čaje, kávovar, trezor, obývací část, kávovar

• Spa by Clarins

• Pokoje v arabském i evropském stylu

Nespresso, komorník k dispozici 24 hodin denně, výběr

• Za poplatek: péče o obličej, reﬂexní

• Soukromá písečná pláž

z jedné king size nebo dvou twin size postelí, balkon, velikost

terapie obličeje, tělové zábaly, masáže

• Nadstandardní služby v ceně

pokoje 75 m2. DRSVX: viz DRDLX, výhled na moře.

a tělová reﬂexní terapie, turecké lázně

i u základních pokojů

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRDLX, DRSVX) hhi

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

| hi

STRAVOVÁNÍ Snídaně, polopenze, plná penze.
Snídaně formou bufetu (06.00–11.00 hod.) v restauraci
Sawa – neomezené množství vody, džusů, kávy a čaje. Oběd
formou výběru z menu (1 předkrm, 1 hlavní chod, 1 dezert)
v restauraci Al Sufra (12.30–15.30 hod.) – neomezené
množství vody a nealkoholických nápojů. Večeře formou
výběru z menu (1 předkrm, 1 hlavní chod, 1 dezert)

KATAR

POLOHA Hotel se nachází na ostrově Pearl-Qatar (uměle

198

v restauraci Al Sufra nebo El Faro (18.30–22.30 hod.) –

vybudovaném u břehů města) u zábavních a restauračních

neomezené množství vody a nealkoholických nápojů.

možností čtvrtí Porto Arabia a Medina Centrale. Autem

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness

10 minut od centrální čtvrti West Bay, 4 km od katarského

(Kempinski Health Club). Za poplatek: tenisový

výstaviště a 4 km od golfového klubu Doha. V blízkosti je

kurt, osobní trenér, skupinové lekce a cvičení.

i kulturní centrum Katara a nákupní centrum Lagoona Mall.

ZVLÁŠTNOSTI Služby „dámy v červeném“, ambasadorky

VYBAVENÍ 281 luxusních pokojů, recepce (24 hodin denně),

společnosti Kempinski, která prochází v prostorách resortu.

7 restaurací (Sawa – mezinárodní rodinná, Al Sufra – arabská/

Je vám plně k dispozici a zodpoví všechny vaše dotazy.

levantská, El Faro – španělská, Amwage – plážové BBQ, Antica

ZÁBAVA Diskotéka za poplatek.

Pesa – italská, Toro Toro – latinskoamerická, Nozomi – japonská),

PRO DĚTI Za poplatek: hlídání dětí, dětská

Café Murano, doutníkový Bohemia Lounge a střešní koktejlová

herna, dětský klub Kempinski Playroom (4–12 let).

zahrada Illusion, 7 bazénů, terasa, zahrada, směnárna,

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

rezervace vstupenek, společenské prostory, obchody K Boutique

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

(stříbrné suvenýry z Kataru a produkty Kempinski), šperky

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

a hodinky Chopard a Al Fardan, osobní sluha na vyžádání.

WEB www.kempinski.com

PLÁŽ Soukromá písečná pláž přímo u hotelu.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Banana Island Resort Doha by Anantara cccccd

4,5
TripAdvisor 2 511 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

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

• Luxusní resort na soukromém ostrově

klimatizace, TV/sat., minibar za poplatek, set na přípravu kávy

• Zázemí hotelového řetězce Anantara

a čaje, trezor, žehlička a žehlicí prkno, dockovací stanice pro iPod,

• Každý pokoj s výhledem na moře

balkon nebo terasa, výhled na moře a na bazén. Možnost výběru

• Prvotřídní sportovní možnosti

z jedné postele king nebo dvou twin. PVSV: viz DRPSW.

pro děti i dospělé
• Ideální místo pro relaxační
a detoxikační dovolenou

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRPSW, PVSV) hhh

| hhi | h

STRAVOVÁNÍ Snídaně, polopenze, plná penze.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: bazén, ﬁtness.

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

Za poplatek: půjčovna kol, tenis, kajaky, paddleboarding,
wakeboarding, vodní sporty, minigolf, šnorchlování,
potápění, bowling, jízda na kanoích, windsurﬁng, kulečník,
herna, hodiny ﬁtness s instruktorem, hodiny jógy.
ZVLÁŠTNOSTI Na vyžádání jsou k dispozici
bungalovy s vlastním bazénem a vodní vily v kombinaci
ubytování až pro 6 dospělých a 3 děti.

POLOHA Resort se nachází na ostrově cca 20 minut
jízdy luxusní soukromou hotelovou lodí, obklopen

PRO DĚTI Televizní programy pro děti,

800 metrů dlouhou pláží. V pěší vzdálenosti je kino,

venkovní hřiště, herna pro děti, stolní hry.

restaurace a nejrůznější sportovní a zábavní aktivity.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

VYBAVENÍ 141 pokojů, vil a vodních vil, všechny s výhledem

INTERNET Zdarma: v celém areálu hotelu.

na moře, recepce 24 hodin denně, a bary (1. – mezinárodní

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

bufet, Riva – italská, Azraq – mezinárodní, Al Nahham – arabská,

WEB www.anantara.com/en/banana-island-doha

Zest – gurmánská a brunche, Q Lounge – snacky u bazénu,

KATAR

ZÁBAVA Za poplatek: kino, kurzy vaření.

Ted’s – americká retro 50. let, Lagon bar – mezinárodní,

wellness & spa

Tanzerine – plážové grilování), bazén, dětský bazén, aquapark,

• Zdarma: jacuzzi

potápěčská škola, široké sportovní zázemí, kino, kadeřnictví,

• Za poplatek: kosmetika, zkrášlující procedury,

salon krásy, wellness centrum, zahrada, dětská hřiště, golfová

zábaly těla, peeling, manikúra, pedikúra,

hřiště, společenské prostory, business centrum, směnárna.

relaxační místnost, kadeřnictví, turecké

PLÁŽ Většinu ostrova lemuje písečná pláž

lázně, masáže, sauna, parní lázeň

s jemným pískem v celkové délce 800 m.

200

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

201

Hotel Sharq Village & Spa by Ritz-Carlton ccccc

4,5
TripAdvisor 1 722 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost dokoupení polopenze,

ultra all inclusive

• Hotel pro náročné klienty

plná penze plus nebo ultra all inclusive. Snídaně formou bufetu

• Nad rámec plné penze plus zahrnuje

• Sleva 15 % do spa pro klienty CK FISCHER

(06.30–10.30 hod.). Oběd formou bufetu (12.00–15.30 hod.).

neomezené množství alkoholických nápojů

• Arabská architektura s moderními prvky

Večeře formou bufetu (18.30–23.00 hod.). Plná penze plus

po celý den (10.00–01.00 hod.), a to i v baru

• Hotel známého luxusního řetězce Ritz-Carlton

navíc zahrnuje neomezené množství piva a vína podávaných

u bazénu, nabídka nápojů je větší

vždy k obědu a večeři v restauraci Al Liwan (12.00–15.30
a 18.30–23.00 hod.) a v baru Al Cedro/Cyan (17.00–01.00 hod.).

Transfer z letiště: cca 10 minut

Bufetové stravování probíhá v restauraci Al Liwan a zahrnuje

Pláž: písečná u hotelu

neomezené množství nealkoholických nápojů. U polopenze,

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

plné penze plus a ultra all inclusive se mohou hosté zdarma
zúčastnit tematických večeří a pátečního a sobotního brunche.

Dítě: za zvýhodněnou cenu

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,
ﬁtness. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
POLOHA Resort se nachází na pobřeží zálivu na místě

umožňující ubytování až pro 6 dospělých a 3 děti.

Waqif, Velké mešity a královského paláce Emiri Diwan je vzdáleno

PRO DĚTI Dětská herna, dětské hřiště.

10 minut jízdy. Dokonalá kombinace plážové i poznávací dovolené.

PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový hotel.

VYBAVENÍ 174 pokojů ve 14 vilových domech, recepce

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

(24 hodin denně), 3 restaurace (Al Liwan – bufetová

INTERNET Zdarma: WiFi v celém areálu.

arabská a asijská, Parisa – tradiční perská, Al Jalsa –

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

arabsko-francouzská pâtisserie), 3 bary (Cigar Lounge,

WEB www.ritzcarlton.com/en/hotels/qatar/sharq-village

KATAR

Al Seef, Cyan), 3 bazény, zahrada, směnárna, obchody,
kadeřnictví, parkoviště a společenské prostory.

wellness & spa

PLÁŽ Písečná pláž u hotelu.

• Shara Village Spa

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

• Za poplatek: masáže celého těla,

vana a sprcha s umělým deštěm, klimatizace, TV/sat.,

manikúra, pedikúra, parní sauna,

set na přípravu kávy a čaje, kávovar Nespresso, žehlička

kadeřnictví, depilace voskem, kosmetika,

a žehlicí prkno, balená voda zdarma, trezor, terasa nebo

salon krásy, lázeňské wellness balíčky

balkon. DRSVX: viz DRX. Pokoj s výhledem na moře.
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRSVX) hhh

202

ZVLÁŠTNOSTI Na vyžádání jsou k dispozici suite

starověkého přístavu. Staré město Doha včetně tržiště Souk

Volejte zdarma 800 12 10 10

| hhii | h

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Four Seasons Doha ccccc

TripAdvisor 1 401 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Hotel luxusního řetězce s garancí kvality služeb

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRPRM) hhh

• Ideální poloha v centru města

STRAVOVÁNÍ Ubytování se snídaní. Možnost dokoupení

• Velký výběr aktivit pro děti

polopenze. Stravování probíhá pouze formou bufetu. Restaurace

• Nejlepší japonská restaurace ve městě

| hhi | h

à la carte nejsou součástí hotelu, a tedy hotelové penze.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenisový kurt,

Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: pobyt zdarma

squash, ﬁtness. Za poplatek: tenisové vybavení.
PRO DĚTI Dětská herna, hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: ve všech prostorách hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, AMEX, MC/EC, JCB, Diners Club.
WEB www.fourseasons.com/doha/

POLOHA Hotel se nachází v srdci hlavního města Kataru a jen

wellness & spa

několik minut chůze od obchodního centra City Centre Mall.

• Four Seasons Spa & Wellness Centre

VYBAVENÍ Recepce 20 hodin, restaurace a bary (Elements –

• Zdarma: sauna, jacuzzi

mezinárodní bufet a brunche, Il Teatro – italská, Pool Grill –

• Za poplatek: masáže, minerální prameny,

bazénový bar s grilem, Seasons Tea salonek – kavárna a dezerty,

manikúra, pedikúra, kosmetika, kadeřnictví,

Nobu – japonská a brunche, Library and Cigar salonek –

peeling, parní sauna, turecké lázně

aperitivy a večerní snacky, Arabica – arabská, Shisha Terrace –
arabská, Apres Spa Cafe – mezinárodní health bar), 5 bazénů
s jeskyněmi včetně dětského, wellness & spa, terasa, zahrada,
bankomat, směnárna, business centrum, společenské prostory.
PLÁŽ Soukromá písečná pláž přímo u hotelu.
POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),

KATAR

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

204

kávy a čaje, trezor, žehlička a žehlicí prkno, CD a DVD
přehrávač, dokovací stanice pro iPod, výhled na město.
Velikost pokoje 44 m2. DRPRM: viz DRX, výhled na moře.
Možnost výběru z jedné postele king nebo dvou twin.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

Hotel Hilton Doha ccccc

4,5
TripAdvisor 2 431 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

• Plážový resort luxusního hotelového řetězce

Za poplatek: golfové hřiště cca 3 km.

• Soukromá písečná pláž

ZÁBAVA Diskotéka.

• Soukromá restaurace s živou

PRO DĚTI Herna pro děti, hlídání dětí za poplatek.

hudbou a nočním klubem

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: ve veřejných prostorách

Transfer z letiště: cca 25 minut

hotelu. Za poplatek: Na pokoji.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Pláž: písečná u hotelu

WEB www3.hilton.com/en/hotels/qatar/

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

hilton-doha-DOHHDHI/index.html

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
• Eforea Wellness & Spa

POLOHA Hotel na přímořské promenádě Corniche

• Zdarma: jacuzzi, sauna

u zálivu s vlastní písečnou pláží je přímo v centru města, jen

• Za poplatek: masáže, zkrášlující

pár minut chůze od obchodního centra City Centre Mall.

procedury, turecké lázně

VYBAVENÍ Recepce 24 hodin denně, restaurace
a bary (Mawasem – mezinárodní bufet, Trader Vic’s –
speciality Polynésie), noční klub. Venkovní a vnitřní
bazén, wellness & spa centrum, bankomat, směnárna,
společenské prostory, business centrum.
PLÁŽ Hotel má vlastní soukromou písečnou pláž.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč
vlasů), klimatizace, TV/sat., minibar za poplatek, set
na přípravu kávy a čaje, trezor, žehlička a žehlicí prkno.
Možnost výběru z jedné postele king nebo dvou twin.
Dvoulůžkový pokoj (DR) hhi

KATAR

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
| h

STRAVOVÁNÍ Polopenze, plná penze, plná penze plus
zahrnuje jednu skleničku piva/vína na osobu na večeři a oběd.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel St. Regis Doha ccccc

TripAdvisor 2 503 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

POPIS POKOJŮ DRS: koupelna/WC, klimatizace, TV/

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

• Luxusní resort pro nejnáročnější klientelu

sat., minibar za poplatek, telefon, trezor, balená voda zdarma,

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty.

• Soukromá písečná pláž

kávovar Nespresso, rychlovarná konvice, žehlička a žehlicí

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

• Ideální resort pro rodiny s dětmi

potřeby, na vyžádání zdarma služby komorníka. DRX: viz.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

DRS. Pokoje ve vyšších patrech s přímým výhledem na moře.

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

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

Dvoulůžkový pokoj (DRS, DRX) hhii

WEB www.stregisdoha.com

Transfer z letiště: cca 25 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

| h

STRAVOVÁNÍ Polopenze, plná penze nebo plná penze
plus. Snídaně formou bufetu (06.00–11.00 hod.) v restauraci The

wellness & spa

Vine. Oběd formou výběru z menu (1 předkrm, 1 hlavní chod,

• Za poplatek: masáže, salon krásy, vířivka/

1 dezert) v restauraci Oyster Bay nebo Opal by Gordon Ramsay

jacuzzi, sauna, kadeřnictví, kosmetika

KATAR

nebo formou bufetu v restauraci The Vine (12.00–16.00 hod.).
POLOHA Hotel se nachází ve čtvrti Doha – West Bay

Večeře formou výběru z menu (1 předkrm, 1 hlavní chod,

naproti umělému ostrovu Pearl v diplomatické části. Má vlastní

1 dezert) v restauraci Opal by Gordon Ramsay nebo formou

soukromou písečnou pláž. Leží pár minut od centra města,

bufetu v restauraci The Vine (18.00–23.00 hod.). Plná penze plus

kulturního centra Katara a golfového hřiště Doha Golf Club.

zahrnuje 3 skleničky vína nebo piva na osobu k obědu a večeři.

V pěší vzdálenosti se nachází exhibiční centrum Doha. Je to

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

ideální poloha pro kombinování plážové a poznávací dovolené.

Za poplatek: tenisový kurt, potápění,

VYBAVENÍ 336 pokojů, recepce (24 hodin denně),

jízda na kánoích, vodní sporty.

10 restaurací (Astor Grill – klasická americká à la carte, Gordon

ZVLÁŠTNOSTI Služby komorníka, osobní uvítaní

Ramsay – gurmánská à la carte, Al-Sultan Brahim – libanonská

a představení pokoje a jeho služeb, zdarma žehlení dvou

à la carte, Vine Restaurant – mezinárodní bufet, The Club –

oděvů denně, možnost elektronického kontaktu přes

mezinárodní à la carte, The Raw – mezinárodní dary moře à la

WhatsApp s komorníkem, aby naplánoval a zařídil celý

carte, Hakkasan – čínská à la carte, Vintage Lounge – chilská

den (rezervování dětského klubu, doplnění vody na pokoji,

à la carte, Calypso – karibská plážová à la carte, Sarab

atd.), servis večerního rozestlání a připravení pokoje

Lounge – kavárna a dezerty, Opal – gurmánská à la carte),

ke spánku, zdarma vybalení a zabalení zavazadel.

bary jsou součástí restaurací, střešní bar The Rooftop,

ZÁBAVA Diskotéka, animační tým, večerní

2 bazény (1 dětský), terasa na slunění, zahrada, rekreační

zábavný program, knihovna.

prostory pro děti s hrami, bankomat, směnárna, parkoviště,

PRO DĚTI Dětská herna, hlídání dětí za poplatek.

společenské prostory, obchody v hotelu a pronájem aut.
PLÁŽ Soukromá písečná pláž součástí hotelu.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel InterContinental Doha ccccc

4,5
TripAdvisor 1 280 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

STRAVOVÁNÍ Snídaně, polopenze, plná penze

• Žehlení dvou kusů oblečení zdarma

• Velmi vhodné pro rodiny s dětmi

plus nebo soft all inclusive. Plná penze plus navíc nabízí

• Zdarma přístup do business centra

• Dítě do 6 let pobyt zdarma

zdarma dvě skleničky alkoholických nápojů na osobu

• Nejlepší pláž ve městě

na oběd a večeři. Součástí polopenze, plné penze plus

• Nevětší belgický sportovní pub ve městě

a soft all inclusive je také možnost zdarma se zúčastnit

soft all inclusive

tematických večeří a pátečního celodenního brunche.

• Soft all Inclusive nabízí neomezené

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

množství rozlévaných alkoholických

Za poplatek: tenisový kurt, vodní sporty,

nápojů na oběd a večeři

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

s tiskárnou, skenerem a faxem

squash, golfové hřiště 3 km od hotelu.
ZVLÁŠTNOSTI Restaurace hotelu jsou oceněny

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

nejprestižnějšími kulinářskými cenami. V hotelovém

Dítě: za zvýhodněnou cenu

spa jsou k službám speciálně vyškolení terapeuti.
ZÁBAVA Diskotéka za poplatek.
POLOHA Hotel se nachází ve čtvrti Doha – West

PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště,

Bay v blízkosti soukromé písečné pláže, která patří

herna pro děti, hlídání dětí za poplatek.

hotelu. Jen několik minut od centra města, kulturního

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

centra Katara a golfového hřiště Doha Golf Club.

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty.

VYBAVENÍ 375 elegantních pokojů, z toho 120 nových Club

Bezbariérový pohyb v areálu hotelu.

pokojů, recepce 24 hodin denně, 6 restaurací a 3 bary (Belgian

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

Café, Gemmayze – libanonská, Mykonos – řecká, Coral –

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

mezinárodní, Paloma – Tex-Mex), 2 bazény (1 dětský), bankomat,

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

KATAR

směnárna, společenské prostory, obchody v hotelu, parkoviště.
PLÁŽ Soukromá písečná pláž s pozvolným

wellness & spa

vstupem do vody přímo u hotelu.

• Za poplatek: jóga, masáže, parní sauna,

POPIS POKOJŮ DRCVS: koupelna/WC (vysoušeč

péče o tělo, kadeřnictví, pedikúra, manikúra,

vlasů), klimatizace, TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, trezor,

kosmetika, salon krásy, wellness balíčky

balená voda zdarma, žehlička a žehlicí prkno. Pokoj s výhledem
na město. Na vyžádání jsou k dispozici i pokoje s klubovým

InterContinental Club

konceptem. DRSVX: viz DRCVS. Pokoj s výhledem na moře.

• Uvítací nápoj a čerstvé ovoce při příjezdu

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Snídaně, oběd, odpolední čaj, večerní

Dvoulůžkový pokoj (DRCVS, DRSVX) hhii
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Volejte zdarma 800 12 10 10

| h

koktejl a občerstvení po celý den

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Sheraton Grand ccccc

TripAdvisor 2 678 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Panoramatický výhled na Arabský záliv

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRCLE) hhii

• Hotel se nachází v centru města Doha

STRAVOVÁNÍ Snídaně, polopenze, plná penze plus. Plná

• Zdarma přístup do business centra

• Soukromá písečná pláž

penze plus navíc zahrnuje neomezené množství rozlévaných

• Osoby mladší 18 let nemají do salonku přístup

• Skvělý poměr kvality a ceny

alkoholických nápojů po dobu 3 hodin na oběd a na večeři.

• Happy hours (18.00–20.00 hod.
| h

zdarma vybrané nápoje a koktejly)

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, kulečník.
Transfer z letiště: cca 20 minut
Pláž: písečná u hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma
Dítě: za zvýhodněnou cenu

Za poplatek: aquapark, vodní sporty, tenisový kurt.
ZÁBAVA Diskotéka, animační tým.
PRO DĚTI Dětský bazén, dětské hřiště, dětská
jídla za poplatek, televizní programy pro děti.
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje
pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

POLOHA Hotel s vlastní soukromou písečnou pláží leží

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

na pobřeží v centru Doha. V pěší vzdálenosti se nachází obchodní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

centrum City Centre s kluzištěm. Na resort navazuje promenáda Al

WEB www.sheratongranddoha.com

Corniche Street. Kulturní centrum Katara je vzdáleno 10 minut jízdy.
VYBAVENÍ 371 pokojů, recepce 24 hodin denně,

wellness & spa

restaurace (Al Hubara – mezinárodní bufet a à la carte, La

• Sheraton Spa

Veranda – italská à la carte, Nusr-Et – steakhouse à la carte,

• Za poplatek: jóga, lázeňské wellness balíčky,

Em Sherif – orientální arabská à la carte), bary (irský pub Irish

parní sauna, kadeřnictví, manikúra,

Harp, health bar Alegria, Lounge, Pool Café, Pastry Shop –

pedikúra, salon krásy, kosmetika,

francouzská pâtisserie, La Liga Lounge), 2 bazény (1 dětský),

solárium, masáže

zahrada, parkoviště, bankomat, společenské prostory, suvenýry,
PLÁŽ Soukromá písečná pláž u hotelu.

Sheraton Club
Lounge

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů,

• Snídaně zdarma (v salonku nebo

KATAR

květinářství, zdravotnické služby, pokoje mají zvukovou izolaci.
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župan), klimatizace, TV/sat., set na přípravu kávy a čaje, balená
voda zdarma, minibar, trezor, žehlička a žehlicí prkno, balkon
nebo terasa. DRCLR: viz DRX, pokoj se službami Club.

Volejte zdarma 800 12 10 10

v restauraci Al Hubara)
• Zdarma káva, čaj, nealkoholické nápoje
a snacky v salonku po celý den

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel The Ritz-Carlton ccccc

TripAdvisor 960 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

REZERVUJTE IHNED:

proč právě sem?

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Luxusní resort pro náročnou klientelu

Dvoulůžkový pokoj (DRX, DRCLR) hhi

• Konferenční prostory s mnoha službami

STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost dokoupení

• služba vybalení a zabalení zavazadel

• Pár minut od kulturního centra Doha

polopenze nebo plné penze plus. Plná penze plus navíc

• čištění bot

zahrnuje 4 skleničky piva/vína ke každému jídlu.

• vstup do Club Lounge 24 hodin denně

Transfer z letiště: cca 40 minut
Pláž: písečná cca 500 m od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

• Celodenní snacky
| h

• WiFi zdarma

SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness, stolní
tenis, šipky. Za poplatek: squash, tenisový kurt, golfové
hřiště (2 km od hotelu), potápění, vodní sporty, hodiny jógy.
ZVLÁŠTNOSTI Hotel disponuje vlastní
marinou pro jachty, motorové lodě a čluny.
ZÁBAVA Večerní zábavný program, diskotéka/DJ.
PRO DĚTI Dětské hřiště, televizní programy

POLOHA Hotel leží na malém umělém ostrově ve West Bay

pro děti, dětská jídla za poplatek.

Lagoon u Pearl – Doha, v pěší vzdálenosti od čtvrtí Porto Arabia

PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje

a Medina Centrale a obchodního centra Lagoona Mall. Finanční

pokoji uzpůsobenými pro handicapované klienty.

čtvrť Al Dafna, centrální čtvrť West Bay City Center, katarské

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

výstaviště a golfový klub Doha jsou vzdáleny 10 minut jízdy.

INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách

VYBAVENÍ 374 pokojů, recepce (24 hodin denně),

a na pokojích DRCLR. Za poplatek: na pokojích DRX.

3 restaurace a 3 bary (Admiral’s Club – sportovní bar,

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

Flamingos – pool bar, Habanos – kubánský bar, Porcini –

WEB www.ritzcarlton.com

KATAR

italská à la carte, The Lagoon – mezinárodní a arabský
bufet, The Lobby Lounge – káva a odpolední čaj), 3 bazény

wellness & spa

(1 dětský), kadeřník a květinář, směnárna, bankomat,

• The Ritz-Carlton Spa

společenské prostory, parkoviště a obchody se suvenýry.

• Za poplatek: masáže, relaxační místnost,

PLÁŽ Písečná pláž je vzdálena cca 500 metrů od hotelu.

kadeřnictví, manikúra/pedikúra, kosmetika,

POPIS POKOJŮ DRX: koupelna/WC (vana a sprchový

salon krásy, vířivka, jacuzzi, wellness vybavení

kout, vysoušeč vlasů, župan), klimatizace, TV/sat., snacky,
balená voda zdarma a občerstvení, kávovar Nespresso,

club ritz-carlton

trezor, telefon, budík, 16.–21. patro, dekor z exotických

• Welcome drink

dřevin. DRCLR: viz DRX, pokoj se službami Club.

• Soukromý check-in
• Odpolední čaj

212

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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4,5

Hotel Mondrian Doha ccccc

TripAdvisor 330 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ

• Unikátní ukázka moderní architektury

Dvoulůžkový pokoj (DRSTK) hh

• Avantgardní, moderní design interiéru

Suite (SUST) hhh

• Na dosah golfového hřiště

STRAVOVÁNÍ Snídaně, možnost dokoupení polopenze

• Ideální pro páry a mladé

nebo plné penze plus. Snídaně formou bufetu (06.30–

| h

| Hhi | h

10.30 hod.) v restauraci Cut by Wolfgang Puck. Zahrnuje
Transfer z letiště: cca 35 minut
Pláž: písečná cca 1,5 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou
Dítě: za zvýhodněnou cenu

vodu, džusy, kávu a čaj. Oběd výběrem z menu (1 předkrm,
1 hlavní chod, 1 dezert) v restauraci Cut by Wofgang Puck
- zahrnuje zdarma pouze vodu. Večeře výběrem z menu
(1 předkrm, 1 hlavní chod, 1 dezert) v restauraci Walima zahrnuje zdarma pouze vodu. Plná penze plus navíc nabízí
2 skleničky piva nebo vína na osobu k obědu a večeři.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

POLOHA Hotel se nachází ve West Bay Lagoon na umělém

Za poplatek: osobní trenér, golfové hřiště do 2 km.

ostrově Pearl. Obchodní centrum Lagoona Mall a čtvrtě Porto

ZÁBAVA Večerní zábavný program, diskotéka za poplatek.

Arabia a Medina Centrale jsou v pěší vzdálenosti. Finanční

ZVLÁŠTNOSTI Restaurace Morimoto je založena

čtvrť Al Dafna a centrální čtvrť West Bay jsou 10 minut jízdy,

slavným šéfkuchařem Masaharu Morimotem (zapsán

katarské výstaviště a golfový klub Doha 15 minut jízdy.

do kulinářské síně slávy). Restaurace CUT je dílem šéfkuchaře

VYBAVENÍ 211 pokojů a 59 suite, recepce (24 hodin

Wolfganga Pucka (dvě hvězdy Michelin). Magnolia Bakery

denně), 5 restaurací (Morimoto – japonská, CUT – americko-

je známá z ﬁlmů Sex ve městě a Ďábel nosí Pradu.

středomořské fusion, Walima – arabská, Hudson Tavern

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc

– hamburgery, Magnolia Bakery – pâtisserie), 3 bary (Rise,

INTERNET Zdarma: WiFi v celém hotelu.

kubánský Smoke & Mirrors, noční klub Black Orchid), 1 vnitřní

PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

bazén, vytápěná „zahrada zážitků“, relaxační místnosti,

WEB: www.morganshotelgroup.com/mondrian/mondrian-doha

KATAR

bankomat, směnárna, parkoviště a společenské prostory.
PLÁŽ Veřejná písečná pláž cca 1,5 km od hotelu.

wellness & spa

POPIS POKOJŮ DRSTK: koupelna/WC (samostatně

• Wellness & spa by ESPA

stojící vana, sprcha s umělým deštěm), klimatizace, HD TV/sat.,

• Za poplatek: masáže, parní sauna, zábaly

zábavní centrum, mezinárodní zásuvky, velikost pokoje 50 m2.

těla, pedikúra, manikúra, kadeřnictví, salon

SUST: viz DRSTK, prostornější (126 m2), kuchyňský

krásy, kosmetika, turecké parní lázně

kout a oddělená obývací část, doplňky Swarovski.
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Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR
Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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Hotel Souq Waqif Boutique Hotels by Tivoli ccccc

4,5
TripAdvisor 886 hodnotících

KATAR > DOHA
DO 12 LET

proč právě sem?

REZERVUJTE IHNED:
ZVLÁŠTNOSTI Hotel se skládá

• Hotel v tradičním arabském stylu

z 9 originálních historických budov.

• Poloha v samém srdci města

ZÁBAVA Večerní zábavný program, okolí hotelu

• Skvělá volba pro mladé a páry

plné restaurací, barů, obchodů, knihovna, herna.
PRO DĚTI Hlídání dětí za poplatek.

Transfer z letiště: cca 15 minut
Pláž: písečná cca 11 km od hotelu
Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET ZDARMA: Zdarma: WiFi
ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.
WEB www.tivolihotels.com/en/qatar

Dítě: za zvýhodněnou cenu

wellness & spa
POLOHA Hotel se nachází v centru města, je napojen

• Spa Essence

na historický souk Waqif. V pěší vzdálenosti je i královský palác,

• Za poplatek: masáže, lázeňské procedury

pevnost Al Koot, monument Pearl, a Muzeum islámského umění.
VYBAVENÍ Kolekce 9 historických budov, 7 restaurací
(Argan – marocká, Al Terace – libanonská, Al Matbak – rooftop
grill, Al Canteen - lehká kuchyně, La Piazza - italská, La
Patisserie – pâtisserie, Al Forn - boulangerie et viennoiserie),
bar (The Drawing Room), bazén, parkoviště, směnárna,
bankomat, společenské prostory, obchod se suvenýry.
PLÁŽ Veřejná pláž je vzdálena cca 11 km od hotelu.
POPIS POKOJŮ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),
klimatizace, TV/sat., minibar (za poplatek), telefon, trezor,
župan, set na přípravu kávy a čaje, kávovar Nespresso.

KATAR

Velikost 30–35 m2. DRS: viz DR. Pro více osob.

216

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST POKOJŮ
Dvoulůžkový pokoj (DR, DRS) hhi

| H

STRAVOVÁNÍ Snídaně, polopenze, plná penze.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: ﬁtness.

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

KATAR > DOHA

Hotel Rotana City Centre ccccc

Hotel W Doha ccccc

KATAR > DOHA

KATAR > MESAIEED

Hotel Doha Marriott ccccc

Hotel Regency Sealine Camp ccccc

Volejte zdarma 800 12 10 10

On-line prodej na www.fischer.cz

KATAR

KATAR > DOHA

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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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
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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

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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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.

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

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
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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.
Volejte zdarma 800 12 10 10

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).

On-line prodej na www.fischer.cz

Navštivte naše pobočky viz str. 232–233

229

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

232

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. 232–233

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
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Navštivte naše pobočky viz str. 232–233
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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

