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PŘINÁŠÍME VÁM EXKLUSIVNÍ NOVINKU NA ROK 2019 – JEDINEČNÝ 
KATALOG DOTOVANÝCH ZÁJEZDŮ 50+ S NEJŠIRŠÍ A NEJLEPŠÍ NABÍDKOU 
V ČESKÉ REPUBLICE OD CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXIM TOURS.

V katalogu dotovaných zájezdů 50+ 2019 Vás čeká nejširší nabídka pobytů určených pro 
věkovou kategorii 50+ 55+, 60+ a 65+ od největší cestovní kanceláře v ČR!
Můžete se těšit na ty nejoblíbenější destinace, skvělé ubytovací a stravovací podmínky.
Orientace v katalogu je velice přehledná a jednoduchá. Na každé straně u Vámi vybraného 
hotelu najdete vždy označení: kategorie hotelu, základní popis hotelu a okolí, možnost 
obsazení pokojů, polohu hotelu, popis ubytování, popis zařízení hotelu, informace o pláži 
a stravování v ceně zájezdu.

Kolektiv cestovní kanceláře EXIM TOURS.

Vážení klienti
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Hotel označený tímto 
symbolem má výlet 
zdarma, půldenní nebo 
celodenní

Hotel označený tímto 
symbolem má možnost 
lékaře nebo přivolání 
lékaře

Hotel označený 
tímto symbolem má 
jednolůžkové pokoje 
bez příplatku

Hotel označený tímto 
symbolem má českého 
delegáta

Hotel označený tímto 
symbolem má plážový 
servis zdarma

m
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Hotel označený tímto 
symbolem má výhled 
na moře

Hotel označený tímto 
symbolem je možný 
pro klienty od 50+

Hotel označený tímto 
symbolem je možný 
pro klienty od 55+

Hotel označený tímto 
symbolem je možný 
pro klienty od 60+

Hotel označený tímto 
symbolem je možný 
pro klienty od 65+
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Hotel označený tímto 
symbolem má bazén

Hotel označený tímto 
symbolem má stravování 
formou all inclusive

Hotel označený tímto 
symbolem má zábavné 
aktivity v rámci 
hotelového programu

Hotel označený tímto 
symbolem má dítě za 
cenu letenky v doprovo-
du dvou dospělých osob

Hotel označený 
tímto symbolem 
je přímo u pláže

Ï
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Hotel označený tímto 
symbolem má v okolí 
památky

Hotel označený tímto 
symbolem má možnost 
ochutnávku místní 
gastronomie

Hotel označený tímto 
symbolem má příznivé 
podmínky pro zlepšení 
zdravotního stavu

Hotel označený tímto 
symbolem má možnost 
pěší turistiky v okolí

Hotel označený 
tímto symbolem má 
možnost zapůjčení kol

V RÁMCI KATALOGU DOTOVANÝCH ZÁJEZDŮ 50+ VÁS ČEKAJÍ 
TYTO SKVĚLÉ VÝHODY, KTERÉ JSOU U KAŽDÉHO HOTELU 

GRAFICKY OZNAČENY TĚMITO SYMBOLY:
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Největší cestovní kancelář v České republice
Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. pro vás již 27. sezónu 
připravuje dovolenou vašich snů do nejoblíbenějších desti-
nací. Za tu dobu s  námi vycestovalo více jak 2 000 000 
spokojených zákazníků a  stali jsme se největší cestovní 
kanceláří v České republice.

Nejlepší poměr ceny a kvality služeb
Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. je součástí středoev-
ropské skupiny EXIM HOLDING. Postupně byly založeny 
dceřiné společnosti KARTAGO TOURS Slovensko, EXIM 
TOURS Polsko, KARTAGO TOURS Maďarsko. Díky vysokým 
objemům klientů celé středoevropské skupiny pro vás 
dokážeme připravit vysoce konkurenční ceny a  zajistit 
vynikající poměr ceny a kvality služeb.

Cestujete se silnou společností
EXIM HOLDING a.s. je nyní součástí DER Touristik. V květnu 
2012 se středoevropská skupina EXIM HOLDING a.s. stala 
součástí evropského turistického gigantu DER Touristik, 
sídlícího v  Německu a  působícího na trzích západní Ev-
ropy. Součástí jsou takové cestovní kanceláře, jako je na-
příklad německá ITS patřící mezi 3 největší cestovní kan-
celáře na trhu Německa nebo DERTOUR. Do této skupiny 
rovněž patří i  ITS Billa působící na českém trhu. Koncern 
dále vlastní i  hotelové sítě – například LTI Hotels, CLUB 
Calimera a oblíbenou síť hotelů Prima Sol. Tímto strategic-
kým partnerstvím přinášíme na trh České republiky zcela 
nové možnosti v cestování, nové destinace, novou kvalitu 
a  rozmanitost služeb. Centrem všech těchto chystaných 
novinek budete nadále vy – naši milí a ctění klienti. 

Pojištění proti úpadku
Všechny zájezdy naší cestovní kanceláře jsou pojištěny 
ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 

Spokojenost klientů je pro nás prvotním cílem
V  naší dlouholeté činnosti se plně osvědčila strategie 
EXIM TOURS a.s. orientovat se s maximálním úsilím na 
spokojenost zákazníka. O výsledcích tohoto úsilí svěd-
čí každoroční nárůst těch, kteří si zvolí právě CK EXIM 
TOURS a.s. k zajištění své dovolené, ale hlavně stále ros-
toucí počet těch, kteří si u nás svoji dovolenou vybírají 
opakovaně.

Přitažlivé slevy
Cestovní kancelář EXIM TOURS a. s. pro vás připravuje 
atraktivní slevy při včasné rezervaci zájezdu. Při včasném 
nákupu zájezdu si vybíráte z těch nejatraktivnějších nabí-
dek a ještě ušetříte. Výhodné slevy nabízíme i pro rodiny 
s dětmi, při včasné rezervaci zájezdu může letět vaše dítě 
ve vámi vybraných termínech zcela zdarma.

Připravujeme vám zážitky
Pro stále větší množství našich zákazníků není dovole-
ná jen lenošení na pláži. Proto pro vás ve všech našich 
destinacích připravujeme spoustu možností, jak aktivně 
trávit svoji dovolenou. Již samozřejmostí jsou ve větši-
ně námi nabízených hotelů pestré animační, sportovní 
i  zábavní programy. Naše partnerské cestovní kancelá-
ře pro vás na místě připravují širokou nabídku výletů, 
během nichž máte možnost poznat historii i současnost 
navštívené země. Jste-li sportovci, vyberte si ze širokého 
spektra hotelů, které nabízejí velké možnosti sportov-
ního vyžití.

Komfortní cestování
Začněte vaši dovolenou již v Česku. Na váš odlet čekejte 
v pohodlí VIP salónku. Vyberte si místo v letadle, které 
vám vyhovuje.

Jednoduchá objednávka zájezdu
V  téměř 50 značkových prodejnách jsou k vaší dispozici 
připraveni zkušení školení poradci, kteří s  vámi vyberou 
váš vysněný zájezd, vybírat můžete i  na www.exim.cz, 
kde si svoji dovolenou i pohodlně objednáte. 7 dnů v týd-
nu vám s výběrem dovolené pomohou i naši školení ope-
rátoři na call centru. Svůj zájezd můžete zakoupit také 
u některého z autorizovaných prodejců – hledejte v jedné 
z  více než 1 500 cestovních agentur označených logem 
naší cestovní kanceláře.

Široká nabídka destinací i ubytovacích kapacit
Svoji nabídku neustále rozšiřujeme tak, aby si u nás vybral 
skutečně každý. V široké paletě zájezdů si můžete vybrat 
oblíbené středomořské destinace i  vzdálenou exotiku, 
ubytování pro ty, kteří vyhledávají úspornou dovolenou 
i pro ty, kteří upřednostňují luxusní ubytování se širokou 
nabídkou služeb. V naší nabídce naleznete i lyžování a zá-
jezdy vlastní dopravou po Evropě.

Šetříme váš čas a myslíme ekologicky
Víme, že čas je drahý a děláme vše pro to, abychom vás na 
vaši dovolenou přepravili co nejpohodlněji a s co nejmenší 
ztrátou času. Již nemusíte čekat před odletem v nekoneč-
né frontě na vaše cestovní dokumenty, po příchodu na 
letiště se půjdete rovnou odbavit k vaší odletové přepáž-
ce. Všechny dokumenty potřebné k letu i k ubytování vám 
zašleme před odletem na váš e-mail, a vy budete svoji 
cestu absolvovat pouze s jedním listem papíru pro celou 
vaši rodinu.
 
Kvalitní ubytování a stravování
Do nabídky ubytování zařazujeme pouze kvalitní a pro-
věřené kapacity, které osobně vybíráme a kontrolujeme. 
Pružně reagujeme na stoupající nároky našich zákazní-
ků a do nabídky přidáváme stále více hotelů s vysokou 
úrovní a širokou nabídkou služeb. Stále častěji tak v na-
šich katalozích naleznete výběr vícehvězdičkových hote-
lů s programem all inclusive.

Je o vás postaráno
V našich destinacích je vám k dispozici tým školených de-
legátů. Delegáti vás budou očekávat již při vašem příletu 
do cílové destinace a zajistí vaši přepravu do hotelů. Na-
vštíví vás v hotelu, seznámí vás s místem pobytu i hote-
lem a budou mít pro vás připravenu nabídku fakultativních 
zájezdů, které pro vás organizuje místní cestovní kancelář. 
Delegáti jsou v případě nenadálých událostí vždy připra-
veni vám pomoci a jsou k dispozici 24 hodin. V České re-
publice vám pomohou naši operátoři denně od 8 do 21 ho-
din. Non stop je vám k dispozici i naše pohotovostní linka. 

Proč právě cestovní kancelář EXIM TOURS?

CESTUJTE S NÁMI.
PŘEJEME VÁM KRÁSNOU DOVOLENOU!
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NÁŠ SOFISTIKOVANÝ SYSTÉM SÁM EVIDUJE VÁŠ FINANČNÍ BONUS A AUTOMATICKY NABÍDNE SLEVU, 

NA KTEROU MÁ NÁŠ ZÁKAZNÍK NÁROK. KARTY JSOU VYDÁVÁNY CESTUJÍCÍM VE VĚKU NAD 18 LET. ČÍSLO VAŠÍ 

ZÁKAZNICKÉ KARTY, PROSÍM, UVÁDĚJTE PŘI KAŽDÉM NÁKUPU ZÁJEZDU, ABY MOHL BÝT TENTO ZÁJEZD NAČTEN 

K VAŠEMU ÚČTU A VÁM MOHLA BÝT NÁSLEDNĚ POSKYTNUTA ODPOVÍDAJÍCÍ SLEVA PRO DALŠÍ ZÁJEZDY.

  Předložíte-li při objednávce zájezdu platnou zákaz-
nickou kartu a při sepsání Smlouvy o zájezdu uvede-
te její číslo, budou vám v naší databázi v závislosti na 
objemu utracené částky připsány body, které vám na 
konci každého měsíce proměníme na fi nanční bonus.

  Na vaši zákaznickou kartu vám za každých 100 Kč 
hodnoty zakoupeného zájezdu (do této částky nejsou 
počítány vízové poplatky a pojištění) budou připsány 
2 body. 

  Dosáhne-li stav vašeho konta alespoň 75 bodů, smě-
níme každý připsaný bod za 1 Kč. Na konto se budou 
načítat body za realizované zájezdy v uplynulém mě-
síci vždy první pracovní den následujícího měsíce.

  V každém okamžiku si můžete ověřit stav svého zá-
kaznického konta prostřednictvím www.eximtours.cz 
po zadání čísla vaší zákaznické karty. 

  Zákaznické karty jsou vydávány osobám nad 18 let. 
Pokud cestuje s dospělým držitelem zákaznické karty 
mladší osoba, tak může čerpat stejné výhody jako 
držitel karty.

  Bonus můžete kombinovat se slevou za včasný ná-
kup, se slevou stálého zákazníka či s nabídkou „dítě 
zdarma”. Může být započten i při zakoupení zájezdu 
v režimu speciální nabídka či last minute. 

V případě zrušení zájezdu, u kterého byl využit fi nanční 
bonus, tento propadá a nelze jej znovu využít. 
   Finanční bonus je vázán na držitele zákaznické karty 

a nelze jej převést na další osobu. 
  Finanční bonus nelze zpětně doplňovat. 
  Body starší jak dva roky jsou automaticky mazány. 

Pokud s námi cestujete poprvé: 
  Objednavatelé zájezdů, kteří s naší CK odletí na zá-

jezd, obdrží automaticky e-mailem na adresu uvede-
nou ve Smlouvě o zájezdu novou zákaznickou kartu 
po realizaci svého zájezdu. Spolucestující osoby si 
mohou po realizaci zájezdu o svou zákaznickou kartu 
požádat prostřednictvím formuláře na našich inter-
netových stránkách. 

Cestovali jste s naší CK (max. 5 let zpětně) a nemá-
te naší zákaznickou kartu? 
  O  svoji zákaznickou kartu si požádejte prostřednic-

tvím formuláře na našich internetových stránkách. 
  V  žádosti o kartu je nutné uvést rezervační čísla 

zájezdů, které zákazník prostřednictvím naší ces-
tovní kanceláře absolvoval. Po odeslání formuláře je 
zákazníkovi přiděleno nové číslo karty, které bude 
nejpozději následující pracovní den autorizováno od-
dělením zákaznických karet. 

  Provedení autorizace si klienti mohou ověřit na 
našich www stránkách v  sekci „Ověření klientské 
karty” po zadání čísla karty. V  tomto okamžiku již 
mohou klienti využívat veškeré výhody vyplývající 
z držení této karty. Samotná karta pak bude zaslá-
na e-mailem, kterou klient uvedl v žádosti o vydání 
karty.

Jste již držitelem zákaznické karty a přejete si pro-
vést změnu údajů na kartě? 
  Jste-li držitelem zákaznické karty s  vaším jménem 

a unikátním číslem (vydané po 1. 8. 2008) a v době 
od jejího obdržení došlo ke změně některého z uve-
dených údajů (např. změna příjmení, adresy atd.), 
požádejte, prosím, prostřednictvím formuláře na 
našich internetových stránkách o  změnu údajů. Ve 
své žádosti vyplňte pole, která chcete změnit nebo 
využijte pole „Poznámka k  žádosti” pro specifi kaci 
vaší žádosti. Opravená data se automaticky načtou 
do našeho systému. 

Ověření výše fi nančního bonusu + zjištění načte-
ných rezervačních čísel: 
  Zadáte-li číslo vaší zákaznické karty ve formuláři na 

www.eximtours.cz, zobrazí se vám aktuální výše va-
šeho fi nančního bonusu a načtena rezervační čísla. 

  Máte-li nějaké dotazy nebo nejasnosti ohledně na-
šich zákaznických karet, kontaktujte nás.

  Předložíte-li při objednávce zájezdu platnou zákaz-
nickou kartu a při sepsání smlouvy o zájezd uvedete 
její číslo, získáte Priority seat ZDARMA ( jen vybrané 
destinace a lety, platí při zakoupení do 31. 3. 2019). 
Přednostní místo v letadle může být potvrzeno v zá-
vislosti na momentálních možnostech volných míst. 
Tuto výhodu nelze využít pro třídu Travel Plus Com-
fort a XL Seat.

  Předložíte-li při objednávce zájezdu platnou zákaz-
nickou kartu a při sepsání smlouvy o zájezdu uvede-
te její číslo, získáte slevu 50% na Travel Plus Comfort 
( jen lety na Kapverdy a do Senegalu; platí při zakou-
pení do 31. 3. 2019). Kapacita těchto míst je omezena 
a může být potvrzena v závislosti na momentálních 
kapacitních možnostech.

  Nárok na tyto výhody nelze doplňovat zpětně. Poža-
davek musí být uveden v prvotním sepsání smlouvy 
o zájezdu.

ODDĚLENÍ ZÁKAZNICKÝCH KARET

TEL.: 255 787 787 NEBO PIŠTE NA

E-MAIL: KARTY@EXIM.CZ 

SPRÁVA ZÁKAZNICKÝCH KARET JE UMÍSTĚNA NA: 

WWW.EXIMTOURS.CZ/KLIENTSKE-KARTY/

Karty stálého zákazníka

Nadstandardní 
služby

Finanční 
bonus

Získejte 
novou kartu

Co vám naše zákaznická karta přinese? 

NEMÁTE JEŠTĚ NAŠI NOVOU 

ZÁKAZNICKOU KARTU? 

ZDE JE UVEDEN POSTUP, 

JAK JI MŮŽETE ZÍSKAT.
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12× Praha
Arkády Pankrác – Na Pankráci 86, Praha 4 14000,
Po–Ne: 09.00–21.00,
tel.: 241 093 250, eml.: arkady@exim.cz

OC DBK Budějovická – Budějovická 1667/64,
Praha 4 14000, Po–Ne: 08.00–20.00,
tel.: 241 093 278, eml.: budejovicka@exim.cz

Centrála Babákova – Babákova 2390/2, Praha 11 
14800, Po–Pá: 10.00–18.00, tel.: 241 090 790,
eml.: babakova@exim.cz

OC Galerie Butovice – Radlická 117, Praha 5 15000,
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 241 093 247,
eml.: butovice@exim.cz

Nákupní centrum Fénix – Freyova 945/35, Praha 9 
19000, Po–Ne: 08.00–20.00,
tel.: 241 093 295, eml.: fenix@exim.cz

Francouzská – Francouzská 30/172, Praha 2 12000, 
Po–Pá: 08.00–18.00,  tel.: 241 093 249,
eml.: francouzska@exim.cz

OC Novodvorská Plaza – Novodvorská 994, Praha 4 
14200, Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 241 093 267,
eml.: novodvorska@exim.cz

OC Nový Smíchov – Plzeňská 8, Praha 5 15000,
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 241 093 245,
eml.: andel@exim.cz

Palmovka – Zenklova 305/11, Praha 8 18000, 
Po–Pá: 08:30–18.00, So: 09.00–12.00,
tel.: 241 093 285, eml.: palmovka@exim.cz

Revoluční – Revoluční 23, Praha 1 11000,
Po–Pá: 09.00–18.00, So: 09.00–12.00,
tel.: 241 093 244, eml.: revolucni@exim.cz

Václavské náměstí – Václavské nám. 64/807, 
Praha 1 11000, Po–Pá: 09.00–18.00,
tel.: 241 093 246, eml.: vaclavak@exim.cz

OC Zličín – Homepark Zličín, 
Skandinávská 144/15a, Praha 5, 15500,
Po–Ne: 09.00–21.00, 
tel.: 241 093 248, eml.: zlicin@exim.cz

3× Brno
OC Avion Shopping Park – Skandinávská 2, Brno 
61900, Po–Ne: 09.00–21.00,
tel.: 519 799 006, eml.: brno.avion@exim.cz

OC Campus – Netroufalky 770/14, Brno 62500,
Po–Ne: 08.00–20.00, tel.: 519 799 009,
eml.: brno.campus@exim.cz

OC Vaňkovka – Ve Vaňkovce 1/462, Brno 60200, 
Po–So: 09.00–21.00, Ne: 10.00–20.00,
tel.: 519 799 000, eml.: brno@exim.cz

2× Ostrava
Forum Nová Karolina – Jantarová 3344/4,
Ostrava 2 – Moravská Ostrava 70200,
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 595 229 000,
eml.: ostrava@exim.cz

AVION Shopping Park – Rudná 114, Ostrava – Zá-
břeh 70030, Po–Ne: 09.00–21.00,
tel.: 595 229 044, eml.: ostrava.avion@exim.cz

3× Plzeň
Plzeň – centrum – Jungmannova 6, 30101,
Po–Pá: 09.00–18.00, So: 09.00–12.00, 
tel.: 378 771 000, eml.: plzen@exim.cz

Hypermarket Globus – Chotíkov 385, Chotíkov u 
Plzně 33017, Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 378 771 003,
eml.: globus@exim.cz

OC Olympia – Písecká 972/1, Plzeň 32600,
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 378 771 006,
eml.: plzen.olympia@exim.cz

České Budějovice NC Géčko – České Vrbné 2360, 
37011, Po–Ne: 09.00–20.00, tel.: 389 779 000,
eml.: budejovice@exim.cz

Děčín – Čs. Legií 204/13, 40502, 
Po–Pá: 09.00–18.00, So: 09.00–12.00, 
tel.: 477 759 000, eml.: decin@exim.cz

Frýdek Místek – 8. Pěšího pluku 2450, 73801,
Po–Pá: 08.00–17.00, So: 09.00–12.00, 
tel.: 595 229 059, eml.: fm@exim.cz

Havířov – Nám. Republiky 1521/1B, 73601, 
Po–Pá: 09.00–18.00, tel.: 595 229 055,
eml.: havirov@exim.cz

Hradec Králové – S.K. Neumanna 489/11, 50002, 
Po–Pá: 08.30–17.30, So: 09.00–12.00, 
tel.: 499 979 970, eml.: hradec@exim.cz

Chomutov Hypermarket Globus – Černovická 5430, 
43003, Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 477 759 007,
eml.: chomutov@exim.cz

Jihlava – Matky Boží 9, 58601,
Po–Pá: 08.00–17.30, tel.: 564 570 370,
eml.: jihlava@exim.cz

Karlovy Vary – Zeyerova 13, 36001, 
Po–Pá: 08.30–18.00, So: 09.00–12.00, 
tel.: 354 779 000, eml.: vary@exim.cz

Kladno – Central Kladno – Petra Bezruče 3388, 
27201, Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 311 909 090,
eml.: kladno@exim.cz

Kolín OC Futurum – Rorejcova 906, 28002,
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 311 909 093, 
eml.: kolin@exim.cz

Liberec – Soukenné náměstí 2a/669, 46001, 
Po–Pá: 09.00–18.00, So: 09.00–12.00,
tel.: 487 379 000, eml.: liberec@exim.cz

Liberec, OC Nisa – České Mládeže 456, 46003,
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 487 379 005,
eml.: liberec.nisa@exim.cz

Mladá Boleslav, Bondy centrum – Tř. Václava 
Klementa 1459, 29301, Po–Ne: 09.00–21.00,
tel.: 311 909 096, eml.: boleslav@exim.cz

Olomouc – OC Galerie Šantovka – Polská 1, 77900,
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 581 580 380,
eml.: olomouc@exim.cz

Opava OC Breda & Weinstein – U Fortny 49/10, 
74601, Po–Ne: 09.00–21.00,
tel.: 595 229 070, eml.: opava@exim.cz

Pardubice – Třída Míru 97, 53002,
Po–Pá: 08.30–7.30, So: 09.00–12.00,
tel.: 467 774 000, eml.: pardubice@exim.cz

Tábor – 9. května 620, 39002, 
Po–Pá: 08.00–17.30, So: 09.00–12.00, 
tel.: 389 779 005,  
eml.: tabor@exim.cz

Teplice – OC GALERIE Teplice – Nám. Svobody 3316, 
415 01, Po–Ne: 09.00–20.00,
tel.: 477 759 004, eml.: teplice@exim.cz

Trutnov – Bulharská 59, 54101, 
Po–Pá: 8.30–17.00, So: 09.00–12.00,
tel.: 499 979 975, eml.: trutnov@exim.cz

Zlín OC Čepkov – Tyršovo nábř. 5496, 76001, 
Po–Ne: 09.00–20.00, tel.: 572 779 000,
eml.: zlin@exim.cz

Kontaktní informace
ZNAČKOVÉ PRODEJNY A EXIM PARTNEŘI

Aš – Hlavní 2747, 35201, 
Po–Pá 09.00–12.00, 14.00–17.00, tel.: 354 526 980

Benešov – Masarykovo náměstí 102, 25601,
Po–Čt: 08.30–16.30, Pá: 08.30–15.00,
tel.: 317 728 443, mobil: 603 578 707

Beroun – Palackého 94 (pod horní bránou), 26601,
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–12.00, tel.: 311 510 850

Blansko – Svitavská 1, 67801, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 516 418 629, mobil: 602 658 665

Blatná – T. G. Masaryka 253, 38801,
Po–Pá: 08.00–16.30, tel.: 383 420 747 

Brandýs Nad Labem – Masarykovo náměstí 1766, 25001, 
Po–Pá: 10.00–16.00, tel.: 326 907 180

Břeclav – ul. 17. listopadu 28, 69002,
Po–Pá: 08.30–17.00, tel.: 602 731 460

Bučovice – Smetanova 432, 68501, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 732 586 038

Čelákovice – Masarykova 780, 25088,
Po–Pá: 09.00–12.00, 14.00–17.00, tel.: 608 303 903

Červený Kostelec – Havlíčkova 654, 54941
Po–Pá: 9.00–17.00; So: 9.00–11.00, tel.: 498 100 657

Česká Lípa – Moskevská 81, 47001, 
Po–Pá: 9.00–12.00; 13.00–16.30, tel.: 487 525 619

Česká Třebová – Hýblova 1221, 56002,
Po–Pá: 08.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: 465 534 541

Český Brod – Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 28201,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 321 622 651, mobil: 602 235 582
 
Český Krumlov – Tovární 197,38101, 
Po–Pá: 09.00–16.00, tel.: 380 711 530

Dobříš – Mírové nám. 203, 26301,
Po–Pá: 09.00–16.00, tel.: 777 835 834

Domažlice – Náměstí Míru 129, 34401,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 721 177 828

Frýdek Místek – Nádražní 1100, 73801, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 595 175 098, 558 629 104

Havlíčkův Brod – Dolní 227, 58002,
Po–Čt: 08.00–12.00, 13.00–17.00, Pá: 08.00–12.00, 13.00–16.00, 
tel.: 569 424 267

Hlinsko v Čechách – Dvořákovo nábřeží 292, 53901,
Po–Pá: 09.00–16.00, tel.: 721 024 496

Hlučín – Mírové náměstí 5/5, 74801, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 595 042 240, mobil: 605 545 387 
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Hodonín – Dolní Valy 15, 69501,
Po–Pá: 09.00–17.00, mobil: 776 014 467

Holešov – E. Beneše 59, 76901,
Po-Pá: 10.00–17.00, mobil: 739 018 732 

Humpolec – Nerudova 185, 39601
Po: 8:00-17:30, St: 9:00-17:00; Út, Čt, Pá 9:00-16:00, 
tel.: 777 550 504

Cheb – Svobody 564/31, 35002,
Po–Pá: 08.30–16.30, tel.: 723 974 484,

Chotěboř – nám. T. G. Masaryka 321, 58301
Po–Čt: 8:00–17:00, Pá: 8:00-15:00 
tel.: 569 641 008
Chrudim – Filištínská 28, 53701,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 469 638 788, mobil: 608 909 583 

Jablonec nad Nisou – Jiráskova 9, 46601,
Po–Pá: 09.00–17.30, tel.: 483 306 627, mobil: 774 485 593
 
Jičín – Židovská 68, 50601, Po–Pá: 09.00–17.00,
tel.: 493 525 696, mobil: 724 787 978 

Jindřichův Hradec – Nám. Míru 174, 37701,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 384 361 747

Kadaň – Kpt. Jaroše 510, 43201,  Po–Pá: 09.00–17.00,
tel.: 474 342 727

Karviná – Karola Sliwky 128/14, 73301, 
Po–Pá: 09.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: 596 311 748

Klášterec nad Ohří – Petlerská 416, 43151, 
Po–Pá: 10.00–17.00, tel.: 474 376 315, mobil: 774 643 330
 
Klatovy – Náměstí Míru 64, 33901,
Po, St: 09.00–17.00, Út, Čt, Pá: 09.00–16.30,
tel.: 376 310 279

Kopřivnice – Štefánikova 570, 74221,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 556 808 777, mobil: 724 862 524
 
Kostelec nad Orlicí – Dukelských hrdinů 900, 51741,
Po, St: 08.00–17.00, Út, Čt: 08.00–16.00,
tel.: 494 323 493, mobil: 776 098 069

Kouřim – Mírové náměstí 10, 28161, 
Po–Pá: 09.00–17.30, tel.: 604 969 803

Kralupy nad Vltavou – Jungmannova 89, 27801,
Po: 09.00–17.00, Út–Čt: 09.00–16.00, Pá: 9:00-15:00, 
tel.: 326 550 480

Krnov – Hlavní náměstí 20, 79401,
Po–Pá: 10.00–18.00, tel.: 554 610 028, mobil: 777 551 891

Kroměříž – Farní 95, 76701,
Po–Čt: 09.00–17.00, Pá: 09.00–16.00, tel.: 573 342 244,
mobil: 776 522 223

Ledeč nad Sázavou – Husovo nám. 139, 58401, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 569 731 087 

Lipník nad Bečvou – 28. října 602, 75131,
Po–Pá: 09.00–17.30, tel.: 581 771 503, mobil: 721 877 658
 
Litoměřice – Na Valech 13, 41201,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 416 533 014

Louny – Žatecká 146, 44001,
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–12.00, tel.: 415 652 848
 
Lysá nad Labem – Masarykova 209/14, 28922,
Po–Pá: 09.00–12.00, 14.00–17.00, tel.: 325 551 595

Mariánské Lázně – Hlavní pošta. Poštovní 160, 35301, 
Po–Pá: 09.00–12.00, 12.30–17.00, tel.: 773 654 420

Milevsko – Riegrova 145, 39901,
Po–Čt: 08.00–17.00, Pá: 08.00–14.30, tel.: 382 522 555

Most – Radniční 1/2 (Pasáž U Lva), 43401,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 476 000 027, mobil: 777 708 780
 
Nové Město na Moravě – Vratislavovo náměstí 122, 59231,
Po–Čt: 09.00–12.30, 13.00–17.00, Pá: 09.00–16.00, 
13.00–16.00 tel.: 566 617 317

Nové Strašecí – Čsl. Armády 172, 27101,
Po–Čt: 09.00–12.30, 13.30–17.00, Pá: 09.00–12.30, 
13.30–16.00, tel.: 313 573 700,

Nový Jičín – K Nemocnici 210/3, 74101, 
Po–Pá: 09.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: 556 701 030

Nymburk – Nerudova 697, 28802, 
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 08.30–10.30, tel.: 325 541 011, 
mobil: 774 123 564

Opočno – Nádražní 167, 51773, Po–Pá: 09.00–17.00,
tel.: 494 667 848, mobil: 608 976 496

Orlová – Masarykova tř. 1325, 73514, 
Po–Čt: 08.30–17.00, Pá 8.30–15.00, tel.: 596 516 387,
mobil: 774 122 768

Ostrov – Hlavní tř. 982, 36301, Po–Pá: 09.00–17.00,
tel.: 353 615 255, mobil: 777 631 218

Pelhřimov – Solní 57, 39301,
Po: 8.00–17.30, St: 08.00–17.00, Čt: 08.00–14.30,
Út, Pá: 08.00–16.00, tel.: 565 333 647, mobil: 733 611 804

Písek – Žižkova třída 282/39, 39701, Po–Pá: 08.30–17.00, 
tel.: 382 281 010

Písek – Karlova 108, 39701, Po–Pá: 09.00–17.00,
tel.: 775 577 894

Podbořany – Přátelství 411, 44101, 
Po–Pá: 10.00–12.00, 12.45–17.00, tel.: 415 722 454,

Poděbrady – Havlíčkova 53, 29001,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 325 612 305

Prostějov – Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 79601,
Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00, tel.: 774 747 277

Přerov – Žerotínovo náměstí 253/25, 75002, 
Po–Pá: 09.00–17.00, mobil: 723 383 815

Příbram – Václavské náměstí 144, 26101,
Po–Pá: 08.30–17.00, So: 09.00–12.00, mobil: 605 281 717
 
Rokycany – J. Knihy 177/I., 33701, Po-Čt: 09.00–17.00, 
Pá: 09.00-16.00, tel.: 371 725 346
 
Roudnice nad Labem – Alej 17. listopadu 812, 41301, 
Po–Pá: 08.30–16.30, tel.: 416 815 590

Rousínov – Sušilovo nám. 48, 68301, Po–Pá: 09.00–17.00, 
tel.: 603 516 425

Rožnov Pod Radhoštěm – Palackého 2192, 75661,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 571 654 304, mobil: 602 533 886
 
Říčany – 17. listopadu 243/15, 25101
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 323 604 365, mobil: 777 555 246 

Sedlčany – Náměstí T. G. Masaryka 165, Sedlčany 26401,
Po–Pá: 8.30–12.00, 13.00–16.30, tel.: 735 889 444

WWW.EXIMTOURS.CZ 

Semily – Riegrovo náměstí 55, 51301,
Po–Pá: 8.30–17.00, tel.: 481 625 626

Soběslav – náměstí Republiky 57, 39201
Po–Pá: 8.30–16.30, tel.: 777245568

Sokolov – Nám. Budovatelů 1407, 35601,
Po–Pá: 09.00–18.00, tel.: 733 537 287

Brandýs n. Labem – Stará Boleslav – Třebízského 1733, 
25002, Po–Pá: 10.00–12.00, 15.00–17.00, tel.: 326 913 101 

Strakonice – U Svaté Markéty 58, 38601, 
Po–Pá: 08.00–17.00, So–Ne: 09.00–12.00, tel.: 383 323 450 

Sušice – Nám. Svobody 6, 34201, 
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–12.00, tel.: 376 528 989

Svitavy – Nám. Míru 89, 56802, 
Po–Pá: 09.00–12.00, 13.00–18.00, tel.: 461 541 000

Štětí – Krátká 64, 41108,
Po–Pá: 09.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: 731 210 610

Šumperk – Hlavní třída 18, 78701,
Po, St: 9.00–12.30, 13.00–17.00, Út: 09.00-16.00, 
Pá: 9.00–12.30, 13.00–15.00, tel.: 583 216 703

Tanvald – Krkonošská 90, 46841, 
Po–Pá: 08.00–16.00, tel.: 608 027 703, mobil: 777 037 701
 
Třebíč – Karlovo náměstí 16/22, 67401, Po–Pá: 08.30–17.00, 
tel.: 568 842 824

Třinec – Palackého 397, 73961, Po–Pá: 09.00–17.00,
tel.: 558 988 800

Týnec nad Sázavou – Jílovská 504, 25741,
Po, Čt: 8.30-16.30, Út, St: 8.30-17.30, Pá: 08.30–16.00, 
tel.: 317 701 888

Uherské Hradiště – OD Centrum – Velehradská 1206, 68601, 
Po-Pá: 09.00–16.00, tel.: 577 477 987, mobil: 732 915 443 

Ústí nad Labem – Klíšská 8, 40001, Po–Pá: 09.00–18.00, 
tel.: 475 200 129

Valašské Meziříčí – Mostní 98/8, 75701, 
Po–Pá: 08.30–17.00, tel.: 571 610 111, mobil: 608 711 920

Velký Týnec – Olomouc, OC Olympia – Olomoucká 90, 
77777, Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 585 154 587

Velvary – Náměstí Krále Vladislava 112, 27324,
Po–Pá: 09.00–16.00, tel.: 775 959 410

Veselí nad Moravou – Masarykova 114, 69801,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 518 322 285, mobil: 776 317 564 

Vlašim – Riegrova 1828, 25801,
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–11.00,tel.: 317 847 132
 
Vrchlabí – Krkonošská 203, 54301,
Po–Pá: 09.00–16.30, tel.: 499 421 131

Vsetín – nám. Svobody 1321, 75501, 
Po–Čt: 09.00–12.00, 12.30–18.00, tel.: 571 437 721

Vysoké Mýto – Jiřího z Poděbrad 113/2, 56601
Po–Pá: 8.30–17.00, tel.: 605 408 100

Vyškov – Masarykovo náměstí 390/42, 68201,
Po–Pá: 08.00–12.00, 12.45–17.00, tel.: 517 333 300

Znojmo – Horní náměstí 10 (pasáž DUKY), 66902, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 515 224 663

FACEBOOK.COM/EXIMTOURS
CALL CENTRUM: 255 787 787
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Exkluzivní nabídka  

pro klienty EXIM tours

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Exim Europe Exim Plus

Územní rozsah *Evropa Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 30 000 1) 50 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

3 000 000
1 500 000

200 000

4 000 000
2 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

80 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 15 000 3)

Zimní sporty ano ano

Rizikové sporty volitelně volitelně

Pojistné 
bez rizikových 
sportů

Exim Europe Exim Plus

*Evropa Celý svět

osoba dítě (do 18 let) osoba dítě (do 18 let)

do 5 dní 290 Kč 190 Kč 540 Kč 300 Kč

do 24 dní 599 Kč 349 Kč 890 Kč 490 Kč

Pojistné 
včetně rizikových 
sportů

Exim Europe Exim Plus

*Evropa Celý svět

osoba osoba

do 5 dní 490 Kč

do 24 dní 990 Kč 1 490 Kč

Vysvětlivky:   
1)  spoluúčast 500 Kč, 2)  spoluúčast 20 %, 3) 1 000 Kč za den

* Evropa zahrnujeme také všechny státy na pobřeží Středozemního moře (např. Turecko,  
Izrael, Egypt, Tunisko či Maroko), Kanárské ostrovy a Madeiru.

V případě zájmu o vyšší limit u pojištění zrušení cesty kontaktujte svého prodejce.

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

 Skuteční specialisté 
 na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 
pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR.  
Milion klientů ročně z ní dělá českou  
jedničku. Spolupracuje s 8 z 10 největších  
cestovních kanceláří v ČR.

 Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Vaše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, 
vysoké limity léčebných výloh v zahraničí  
(6 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na zdraví  
(až 4 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo po- 
jištění nevyužité dovolené.

 Pojištění, které delegáti
 EXIM tours dobře znají

Delegáti EXIM tours díky dlouholeté spolupráci  
a pravidelnému školení velmi dobře znají pod-
mínky našeho pojištění, mají seznam lékařských 
zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle 
a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100% 
podporu i při řešení pojistné události v destinaci.

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty EXIM tours

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul
Larnaca

Prague

Madrid

Helsinki
Moscow

Palma de 
Mallorca

Sydney

 Vlastní non-stop 
 asistenční služba

ERV Evropská vlastní asistenční službu  
Euro-Center Prague, s níž sedí v jedné budově. 
Může tak jednoduše řídit způsob pomoci svým 
zákazníkům. Asistenční služba je k dispozici 
non-stop v češtině.

 Vlastní celosvětová síť 
 pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických desti-
nacích na všech kontinentech síť Euro-Center, 
která jsou připravena pomoci přímo v místě 
problému. Pravidelně prověřují kvalitu lékař-
ských zařízení a úroveň poskytované péče.  

 Bezkonkurenčně rychlá 
 likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi 
vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou 
většinu škod uzavřeme do 7 pracovních dnů. 
Jako jediná pojišťovna umožňujeme skute- 
čně 100% on-line hlášení škody přes web
www.ERVpojistovna.cz.

 Téměř 100 %
 spokojených klientů

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

 Nejlepší pojišťovna 
 v oboru

Již jedenáctkrát jsme byli členy Asociace čes-
kých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťov-
nou roku v kategorii „Specializované pojištění.“  
Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutě-
ži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlep- 
ším cestovním pojištěním v ČR.

1

 Silné mezinárodní 
 zázemí

ERV Evropská je součástí největší světové 
skupiny cestovních pojišťoven ETIG, patří do 
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 
světových zajišťoven. Máme více než 100 
let mezinárodních zkušeností při pojišťování 
cestovních rizik.

 Srozumitelné 
 pojistné podmínky

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

Exkluzivní nabídka  

pro klienty EXIM tours

Cestovní pojištění ERV Evropské v nabídce naší kanceláře
Užijte si dovolenou a starosti nechte na nás!

Limity pojistného plnění (v Kč) Exim Europe Exim Plus

Územní rozsah *Evropa Celý svět

Léčebné výlohy
Zubní ošetření
Fyzioterapie

6 000 000
24 000

120 000

6 000 000
24 000

120 000

Aktivní asistence
Převoz, přeložení a repatriace
Převoz tělesných ostatků
Opatrovník

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

neomezeně
1 000 000
1 000 000

150 000

Trvalé následky úrazu
Úmrtí následkem úrazu

300 000
200 000

300 000
200 000

Škoda na osobních věcech 30 000 1) 50 000 1)

Škoda na zdraví
Škoda na majetku
Právní zastoupení

3 000 000
1 500 000

200 000

4 000 000
2 000 000

200 000

Stornopoplatky
Přerušení cesty

80 000
50 000

2) 80 000
50 000

2)

Nevyužitá dovolená 8 000 3) 15 000 3)

Zimní sporty ano ano

Rizikové sporty volitelně volitelně

Pojistné 
bez rizikových 
sportů

Exim Europe Exim Plus

*Evropa Celý svět

osoba dítě (do 18 let) osoba dítě (do 18 let)

do 5 dní 290 Kč 190 Kč 540 Kč 300 Kč

do 24 dní 599 Kč 349 Kč 890 Kč 490 Kč

Pojistné 
včetně rizikových 
sportů

Exim Europe Exim Plus

*Evropa Celý svět

osoba osoba

do 5 dní 490 Kč

do 24 dní 990 Kč 1 490 Kč

Vysvětlivky:   
1)  spoluúčast 500 Kč, 2)  spoluúčast 20 %, 3) 1 000 Kč za den

* Evropa zahrnujeme také všechny státy na pobřeží Středozemního moře (např. Turecko,  
Izrael, Egypt, Tunisko či Maroko), Kanárské ostrovy a Madeiru.

V případě zájmu o vyšší limit u pojištění zrušení cesty kontaktujte svého prodejce.

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

 Skuteční specialisté 
 na cestovní pojištění

ERV Evropská je jedinou specializovanou 
pojišťovnou na cestovní pojištění v ČR.  
Milion klientů ročně z ní dělá českou  
jedničku. Spolupracuje s 8 z 10 největších  
cestovních kanceláří v ČR.

 Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Vaše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní asistenci, 
vysoké limity léčebných výloh v zahraničí  
(6 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na zdraví  
(až 4 mil. Kč), pojištění osobních věcí nebo po- 
jištění nevyužité dovolené.

 Pojištění, které delegáti
 EXIM tours dobře znají

Delegáti EXIM tours díky dlouholeté spolupráci  
a pravidelnému školení velmi dobře znají pod-
mínky našeho pojištění, mají seznam lékařských 
zařízení a umí klientům v případě potřeby rychle 
a ochotně poradit. Mohou tak garantovat 100% 
podporu i při řešení pojistné události v destinaci.

Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty EXIM tours

Sao Paulo

New York

Bangkok

Beijing

Cape Town

Istanbul
Larnaca

Prague

Madrid

Helsinki
Moscow

Palma de 
Mallorca

Sydney

 Vlastní non-stop 
 asistenční služba

ERV Evropská vlastní asistenční službu  
Euro-Center Prague, s níž sedí v jedné budově. 
Může tak jednoduše řídit způsob pomoci svým 
zákazníkům. Asistenční služba je k dispozici 
non-stop v češtině.

 Vlastní celosvětová síť 
 pomoci přímo v místě

Koncern ERV má v hlavních turistických desti-
nacích na všech kontinentech síť Euro-Center, 
která jsou připravena pomoci přímo v místě 
problému. Pravidelně prověřují kvalitu lékař-
ských zařízení a úroveň poskytované péče.  

 Bezkonkurenčně rychlá 
 likvidace škod

Naše likvidace pojistných událostí je velmi 
vstřícná a bezkonkurenčně rychlá. Drtivou 
většinu škod uzavřeme do 7 pracovních dnů. 
Jako jediná pojišťovna umožňujeme skute- 
čně 100% on-line hlášení škody přes web
www.ERVpojistovna.cz.

 Téměř 100 %
 spokojených klientů

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

 Nejlepší pojišťovna 
 v oboru

Již jedenáctkrát jsme byli členy Asociace čes-
kých pojišťovacích makléřů zvoleni Pojišťov-
nou roku v kategorii „Specializované pojištění.“  
Po šestnácté v řadě jsme pak zvítězili v soutě-
ži TTG Travel Awards jako pojišťovna s nejlep- 
ším cestovním pojištěním v ČR.
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 zázemí

ERV Evropská je součástí největší světové 
skupiny cestovních pojišťoven ETIG, patří do 
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 
světových zajišťoven. Máme více než 100 
let mezinárodních zkušeností při pojišťování 
cestovních rizik.

 Srozumitelné 
 pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné  
a všechny případné výluky jsou barevně  
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi  
nic neskrýváme. 
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Výběr zájezdu
V našem katalogu naleznete širokou škálu destinací 
i ubytovacích kapacit, mezi nimiž zcela určitě najdete 
to „své místo”. Při výběru zájezdu vám doporučuje-
me, abyste se podrobně seznámili nejenom s desti-
nací, do které jedete, ale i  s  konkrétním hotelem. 
Vezměte, prosím, při výběru své dovolené v  úvahu 
nejenom kategorii hotelu, ve kterém strávíte svoji 
dovolenou, ale i jeho umístění a cenu. Většina cesto-
vatelů již dnes ví, že hotely nižší kategorie poskytují 
většinou služby v menší šíři – a to se týká nejenom 
služeb zpříjemňujících vaši dovolenou, ale i  služeb 
stravovacích. 
Umístění hotelu vypovídá o  tom, v  jakém prostředí 
svoji dovolenou strávíte – pokud je hotel v  těsné 
blízkosti centra, lze očekávat, že vaše dovolená bude 
rušnější a  nevyhnete se ani hluku přicházejícímu 
z ulice či okolí. Zato však máte na dosah restaurace, 
bary, obchody, tržiště či diskotéky. Hotely umístěné 
mimo centrum bývají klidnější, ale ani zde se nevy-
hnete rušnějšímu dovolenkovému životu, zejména 
v případě, že hotel pořádá animační programy. I v ho-
telech stejné kategorie mohou být služby rozdílné 
– vodítkem vám může být i  cena hotelu. Ve většině 
případů platí, že čím dražší hotel, tím můžete očeká-
vat vyšší kvalitu služeb. Věnujte výběru „toho svého” 
hotelu dostatečný čas a  vaše dovolená bude zcela 
určitě podle vašich představ. 

Nákup zájezdu
Mnoho cestovatelů již dnes ví, že nákup zájezdu 
na poslední chvíli se mnohdy nevyplácí – atraktivní 
hotely jsou většinou vyprodány již v  době zahájení 
prodeje zájezdů. Navíc při včasném nákupu zájezdu 
můžete ušetřit více fi nančních prostředků, než při 
nákupu „last minute”. Navštivte včas některou z na-
šich poboček nebo z prodejen našich autorizovaných 
prodejců a  věnujte nákupu zájezdu dostatečný čas 
a prostor. Naši prodejní poradci jsou důkladně vyško-
leni a jsou ochotni odpovědět na jakoukoliv vaši otáz-
ku. Dovolenou si můžete rezervovat i prostřednictvím 
našich internetových stránek a zajistit si ji tak doslo-
va od vašeho počítače. Na našich www stránkách na-
jdete spoustu dalších užitečných informací a hlavně 
se okamžitě dozvíte, je-li požadovaný zájezd volný 
a kolik bude „vaši sestavu” stát. 
Informujte se o všem, co vás zajímá a co vám není 
jasné – předejdete tím případným nedorozuměním, 
které by mohly vaši dovolenou negativně ovlivnit. 
Smlouvu o zájezdu si před podpisem řádně prostuduj-
te včetně Všeobecných podmínek účasti na zájezdech 
a Přepravních podmínek dopravce.

Těšení na dovolenou
Nyní již máte vaši dovolenou vybranou a  rezer-
vovanou. V  době těšení se na vaši vysněnou do-
volenou si nezapomeňte v  dostatečně dlouhé 
době před odjezdem zkontrolovat vaše cestov-
ní doklady. Většina zemí vyžaduje platnost pasu 
alespoň 6 měsíců po opuštění země. Pokud cestujete 
do zemí Evropské unie,  pak k  vaší cestě nepotře-
bujete pas, ale postačí vám občanský průkaz, který 
je vybaven čtecí zónou. Cestujete-li s  dětmi, neza-
pomeňte, že potřebují k cestě vlastní cestovní pas!

Dovolená se blíží
Asi 7 dnů před odletem obdržíte pokyny na cestu, kde 
se dozvíte veškeré podrobnosti týkající se vašeho 
dlouho očekávaného odletu na dovolenou. Řádně si 
je prostudujte a věnujte svoji pozornost zejména času 
odletu a  příchodu na letiště. Pozor na odlety těsně 
po půlnoci! V takovém případě musíte být připraveni 
k odbavení již před půlnocí den před plánovaným od-
letem. Další důležitou informací je i povolená maxi-
mální váha zavazadel – většina leteckých společností 

povoluje u  zapsaných zavazadel většinou 23 kg na 
osobu (nikoliv na děti mladší 2 let) plus jedno kabi-
nové zavazadlo o hmotnosti max. 8 kg s maximálními 
rozměry 55 × 45 × 25 cm. Slučovaná váha jednoho 
zapsaného zavazadla nesmí přesáhnout hmotnost 
32 kg. (U  letů s  Travel Service, Smart Wings nelze 
zavazadla slučovat). V  případě, že vaše zavazadlo 
překročí povolenou hmotnost, kterou najdete na své 
letence, ověřte si, prosím, u vaší cestovní kanceláře, 
zda lze na konkrétním letu doplatit nadváhu. Chcete-
-li si na dovolenou vzít golfovou nebo potápěčskou 
výstroj či jiné nadměrné zavazadlo, sdělte tuto sku-
tečnost s dostatečným předstihem vašemu prodejci, 
který prověří možnost jejich přepravy. Přeprava tako-
vých zavazadel je zpoplatněna.
Společně s  pokyny na cestu obdržíte i  veškeré po-
třebné dokumenty pro vaši dovolenou – potvrzení 
letu, potvrzení ubytování a  potvrzení pojištění (po-
kud jste uzavřeli cestovní pojištění prostřednictvím 
naší cestovní kanceláře). Tyto dokumenty si, prosím, 
pečlivě zkontrolujte a v případě jakékoliv nesrovna-
losti kontaktujte obratem vašeho prodejce se žádostí 
o opravu údajů. Dokumenty si uschovejte a předlož-
te je při vašem odbavení pro cestu tam i zpět a při 
ubytování v  hotelu. V  případě ztráty v  průběhu va-
šeho pobytu si můžete náhradní dokumenty znovu 
vytisknout z  vašeho e-mailu. Náhradní dokumenty 
vám na požádání vytiskne i váš delegát za poplatek 
10 EUR. V této době si již začněte připravovat nezbyt-
né věci, které budete na dovolenou potřebovat a na 
které byste mohli zapomenout. Určitě nezapomeňte 
na opalovací krémy s vysokým ochranným faktorem, 
na léky, které běžně užíváte, sluneční brýle a pokrýv-
ku hlavy. Podívejte se, zda máte zámek na uzamčení 
zavazadla a vyměňte si v bance potřebnou hotovost.
Překontrolujte, zda máte připraveny běžné léky proti 
zvýšené teplotě, na střevní problémy; pokud přeže-
nete slunění, hodí se vám i panthenol na spáleniny.  
Určitě se vám bude hodit například plážová taška, 
kolíčky a  šňůra na prádlo, otvírák na láhve, zvlhče-
né osvěžovací ubrousky, náplasti a  krém po kous-
nutí hmyzem. Vezměte si třeba i  zajímavou knihu 
a časopisy. Také nezapomeňte, že ve většině hotelů 
(počínaje úrovní 3*) se vyžaduje k večeři formálněj-
ší oblečení – pánové by tedy neměli zapomenout na 
dlouhé kalhoty. 

Den před odletem
Ještě jednou si zkontrolujte čas vašeho odletu. Může-
te si jej ověřit i na našem call centru či na www.exim-
tours.cz. Překontrolujte si podle seznamu, zda jste 
na nic nezapomněli a  zavazadlo řádně uzamkněte. 
Nezapomeňte ho označit visačkou se jménem hotelu 
a letoviska, kde strávíte svojí dovolenou a adresou. 
Do svých zavazadel, která budou odbavena, nikdy 
neukládejte cenné věci (peníze, šeky, kreditní karty, 
kamery, osobní doklady, fotoaparáty a  jiné elektro-
nické přístroje, šperky, apod.), umělecké a  křehké 
předměty i  předměty vyšší hodnoty či zkazitelné 
zboží – všechny takové předměty patří do příručního 
zavazadla, protože letecká společnost za jejich ztrá-
tu či poškození nenese odpovědnost. Na některých 
letištích si můžete zavazadlo nechat zabalit do prů-
hledné fólie – zabráníte tak nejen případné nevítané 
ztrátě vašich věcí, ale i poškození.
Znovu si překontrolujte vaše doklady na cestu. Za-
jistěte si odvoz na letiště. Do příručního zavazadla 
nepatří ostré předměty, jako jsou nůžky, pilník, ot-
vírák, nože apod. Do kabiny letadla s sebou můžete 
vzít pouze malá množství tekutin, a to jak v příručním 
zavazadle, tak u sebe. Tekutiny a gely musí být v ba-
leních do 100 ml. Všechna balení musí být umístě-
na v  jednom průhledném uzavíratelném igelitovém 
sáčku o  maximálním obsahu 1 litr na osobu. Dopo-

ručujeme přepravovat tekutiny v  zavazadlech, která 
odbavujete. Léky a  dietologické přípravky včetně 
dětské výživy pro dobu letu mohou být přepravová-
ny v příručním kabinovém zavazadle. Doporučujeme 
zabalit i kartáček na zuby, pastu (o obsahu max. 100 
ml), spodní prádlo, tričko a plavky – pokud by došlo 
ke ztrátě nebo zpoždění „hlavního zavazadla”, určitě 
se vám hodí.

V den odletu
Odjezd na letiště si naplánujte tak, abyste měli do-
statečnou časovou rezervu v případě neočekávaných 
komplikací. Doporučujeme vám, abyste byli na letišti 
2 hodiny před odletem, v některých případech pravi-
delné letecké dopravy až 3 hod. před odletem.
Letecké společnosti mohou zavírat přepážky odbave-
ní i 1 hod. před plánovaným odletem linky.

Po příchodu na letiště se informujte prostřednictvím 
informačních tabulí na číslo přepážky, kde bude váš 
let odbaven. Pro identifi kaci letu je závazným údajem 
číslo letu, které naleznete ve vašich cestovních do-
kladech. Věnujte tomuto údaji pozornost – mnohdy se 
stává, že ve stejnou dobu odlétá do stejné destinace 
2 i více letů. Po příchodu k odbavovací přepážce se, 
prosím, prokažte vašimi občanskými průkazy (pouze 
při letech v rámci EU) anebo pasy. Nezapomeňte, že 
od června 2012 musí mít vlastní cestovní pas každé 
dítě. Zde také odevzdáte vaše zavazadla a  obdržíte 
palubní vstupenku a  potvrzení o  převzetí zavazadla 
– oba doklady si pečlivě uschovejte. Můžete být požá-
dání o potvrzení vašeho letu, mějte je tedy po ruce. 
Po odbavení se přesuňte k  pasové kontrole, mějte 
připravenou letenku, palubní lístek a cestovní doklad. 
V  tranzitním prostoru můžete využít čas do odletu 
letadla nákupy či občerstvením, nezapomeňte však 
sledovat na informačních tabulích čas vašeho odle-
tu a číslo východu. K nástupu do letadla se dostavte 
v čase, který máte na vašem palubním lístku a na in-
formačních tabulích.  

Let a případný přestup
V rámci leteckého spojení do většiny exotických desti-
nací budete absolvovat přestup na některém z  vel-
kých mezinárodních letišť, jako je Paříž, Amsterdam, 
Dubai, Doha, Istanbul atd. I  přes svou velikost se 
jedná o  letiště přehledná a pro orientaci ne složitá. 
Přestupu se v žádném případě neobávejte, vždy máte 
dostatek času na přesun mezi jednotlivými linkami. 
Zásadně se orientujte dle informačních tabulí, kde 
ihned po vystoupení z letadla vyhledejte svůj návaz-
ný spoj, tedy číslo letu uvedené v  cestovních doku-
mentech. Následně se řiďte směrovými tabulemi na 
jednotlivé terminály a nástupní brány. Vaše zavazadla 
jsou vždy odbavena až do cílové destinace a  není 
třeba je v přestupových bodech řešit. Pokud by do-
šlo k neočekávaným událostem, jako jsou významná 
zpoždění, stávky aj., zachovejte vždy klid. Ve většině 
případů je přepravující letecký dopravce povinen se 
o cestující postarat, zajistit náhradní spojení, popřípa-
dě nocování v přestupovém bodě, transfery do/z ho-
telu, občerstvení, a  to v  závislosti na typu nastalé 
situace. V podobných případech se vždy řiďte pokyny 
pracovníků letecké společnosti, nebo vyhledejte pře-
pážku s názvem „Transfer desk“ v tranzitním prostoru.

Po nástupu do letadla se posaďte na místa, která jsou 
uvedena na vašich palubních lístcích, a řiďte se, pro-
sím, pokyny palubního personálu. Zavazadla uložte 
do prostorů nad vašimi hlavami či pod sedadlo před 
vámi, nezapomeňte si z nich vyndat knihu či časopis. 
Pohodlně se usaďte a  připoutejte se. Před vzletem 
vás palubní personál seznámí s bezpečnostními poky-
ny – věnujte jim, prosím, zvýšenou pozornost. 

Pár rad na úvod...
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Přílet
Po příletu projděte pasovou kontrolou a  vyzvedněte 
si vaše zavazadla. Zavazadla si řádně zkontrolujte – 
v případě jejich poškození či ztráty je nutné ještě před 
opuštěním tranzitního prostoru kontaktovat přepážku 
reklamací a nechat si vystavit reklamační protokol PIR. 
Pro tento účel mějte připraveno potvrzení o převzetí 
zavazadla, které jste obdrželi při odbavení před vaším 
letem. Po opuštění tranzitního prostoru vás budou oče-
kávat naši delegáti, kteří zajistí váš transfer do hotelu.  

Ubytování
Po příjezdu do hotelu kontaktujte recepci a předložte 
potvrzení ubytování. V některých hotelích budete mu-
set vyplnit ubytovací kartičku. Na ubytování, stravová-
ní a hotelové služby máte dle mezinárodních standar-
dů vždy nárok až po 14.00 hodině. Pokud jste si uhradili 
službu „early check-in” budete ubytování ihned. Pokud 
je váš příjezd do hotelu v dřívějších hodinách, recepce 
většinou zajistí uložení vašich zavazadel do doby, než 
pro vás bude připraven pokoj. Po ubytování si, prosím, 
nezapomeňte uložit cenné věci, pasy a fi nanční hoto-
vost do trezoru. Chráníte tak svůj majetek. 

Informační schůzka
V  den příletu, nejpozději však v  den následující, se 
koná informační schůzka, o  jejíž době konání vás 
delegát informoval při vašem příletu. Informaci na-
leznete i  na informační tabuli či informační knize, 
které jsou k dispozici v každém hotelu. Doporučuje-
me, abyste se této první schůzky s vaším delegátem 
zúčastnili – získáte na ní důležité informace o zemi, 
kterou jste navštívili, o hotelových službách, o okolí 
hotelu a v neposlední řadě i o výletech, které pro vás 
pořádá zahraniční partner naší cestovní kanceláře. Po 
skončení ofi ciálního programu schůzky je vám dele-
gát k dispozici pro vaše další případné dotazy.  

Návštěvní hodiny vašeho delegáta
Budete-li mít v průběhu vaší dovolené další dotazy či 
požadavky, můžete delegáta kontaktovat v průběhu 
pravidelných návštěvních hodin, jejichž časy se do-
zvíte na informační tabuli. Zde naleznete i  telefonní 
číslo na delegáta. 

Vaše dovolená
Právě začala vaše vysněná dovolená. Záleží zejména 
na vás, jak ji prožijete a jaké zážitky si z ní přiveze-
te. K prožití příjemné dovolené vám možná dá návod 
i  následující cestovatelské desatero, nad kterým se 
můžete nejenom zamyslet, ale třeba vás i pobaví: 

1.  Nebudeš očekávat věci tak jako doma, protože jsi 
je opustil ve snaze najít něco jiného. 

 2.  Nebudeš brát věci příliš vážně, protože bezsta-
rostná mysl je počátkem příjemné dovolené. 

 3.  Nepřipustíš, aby Ti jiní turisté šli na nervy, protože 
platíš nemalý peníz, abys strávil příjemné chvíle. 

4.   Dbej toho, abys vzal jen polovinu šatstva, které 
považuješ za nezbytné, a dvakrát tolik peněz. 

5.   Vždycky musíš vědět, kde máš svůj pas, protože 
člověk bez pasu je člověkem bez vlasti. 

6.   Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni, abychom 
zůstávali na jednom místě, byli bychom stvořeni 
s kořeny. 

7.   Neměl by ses užírat starostmi, protože v tom není 
žádné potěšení, jen málo věcí je fatálních. 

 8.   Neposuzuj zemi podle jejího příslušníka, který ti 
způsobil nesnáze.

9.   Jsi-li v Řecku, buď připraven chovat se víceméně 
jako Řek.

 10.   Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo 
prokazuje svému hostiteli respekt, bude odmě-
něn.

Odlet
Většinou den před odletem naleznete na informační 
tabuli pokyny k vašemu odletu domů. Věnujte, pro-
sím, pozornost všem informacím, které jsou na ní 
uvedeny. Váš pokoj je nutné opustit nejpozději dle 
mezinárodních standardů ve 12.00 hodin v  den od-
letu a do té doby i odevzdat klíče na recepci. Touto 
hodinou končí i váš nárok na stravování a další služby 
hotelu. Pokud jste si uhradili službu „late check-out” 
můžete váš pokoj užívat až do odletu. Vyrovnejte, 
prosím, váš hotelový účet. Zkontrolujte si, že jste 
nezapomněli letenky a  cestovní doklady. K  odjezdu 
vašeho transferu na letiště se dostavte alespoň 10 
minut před plánovaným časem odjezdu. 

Po příjezdu na letiště vás bude zástupce naší cestovní 
kanceláře informovat o číslech přepážek, na kterých 
bude probíhat vaše odbavení. Odbavení bude probí-
hat stejným způsobem, jako při vašem odletu z České 
republiky. Prosíme vás, buďte ohleduplní k  rodinám 
s  malými dětmi a  starším osobám a  umožněte jim 
přednostní odbavení. 

Návrat do České republiky
Vaše dovolená skončila, ale vaše příjemné vzpomínky 
na ní vám určitě zůstanou. Podělte se s námi o vaše 
zážitky, sdělte nám vaše připomínky, rádi je přijmou 
naši prodejní poradci, čteme i vaše e-maily a dopisy. 
Všechny připomínky jsou pro nás důležité na jejich 
základě se snaží celý tým naší cestovní kanceláře 
stále pracovat na zlepšení našich služeb a jejich roz-
šiřování. Děkujeme, že jste si k zajištění vaší dovole-
né vybrali naši cestovní kancelář a budeme poctěni, 
pokud se s vámi opět setkáme na některém z našich 
zájezdů.

PŘI VÝBĚRU ZÁJEZDU VÁM DOPORUČUJEME, 

ABYSTE SE PODROBNĚ SEZNÁMILI NEJENOM S DESTINACÍ, 

DO KTERÉ JEDETE, ALE I S KONKRÉTNÍM HOTELEM.
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Bližší informace o  cenách zájezdů a  další pod-
robnosti je možné zjistit na všech Značkových 
prodejnách a  u  EXIM Partnerů, jejichž seznam 
je uveden v  tomto katalogu, případně na we-
bových stránkách www.exim.cz či telefonicky na 
tel. 255 787 787.

Co obsahují a neobsahují ceny zájezdů 
Ceny zájezdů zpravidla obsahují leteckou přepravu 
v  turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních 
poplatků, ubytování a  stravování dle specifi kace 
hotelu, transfer z letiště a zpět v cíli zájezdu, služby 
delegáta a  povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb,. Ceny zájezdů neobsa-
hují doporučený příplatek za cestovní pojištění, víza 
( jsou-li vyžadována) a  fakultativní služby. Přesný 
popis služeb obsažený v cenách jednotlivých zájezdů 
naleznete v úvodu každé destinace a u  jednotlivých 
programů. 

Vysvětlivky k dětským slevám
U hotelů označených „dítě pobyt zdarma” platí jedno 
dítě do dovršení vyznačeného věku ubytované na po-
koji se dvěma dospělými a podrobnosti naleznete na 
www.eximtours.cz. 
Dítě platí pouze zvýhodněnou cenu letenky, cestovní 
pojištění, případně vízum a pobytové taxy. 
Další služby (tj. ubytování, stravování a služby dele-
gáta) poskytuje cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. 
zdarma v základním rozsahu, který je u každého ho-
telu uveden. Případné doplatky za polopenzi, plnou 
penzi, výhled na moře apod. hradí dítě ve stejném 
rozsahu jako dospělí, pokud není uvedeno jinak. 
V případě, že dítě cestuje za speciální cenu letenky, 
nemůže čerpat žádné další slevy.
Dítě do dovršení dvou let platí většinou pouze jedno-
rázový manipulační poplatek 1 290 Kč a nemá nárok 
na místo v letadle a v transferu, lůžko a stravu. Dítě 
do dovršení 2 let musí hradit vízum (pokud je vyžado-
váno). Upozorňujeme na skutečnost, že některé ho-
tely poskytují postýlku zdarma a některé za poplatek. 

Věk dítěte 
U každého hotelu je uveden věk dítěte, do jehož do-
vršení může dítě čerpat případné speciální nabídky. 
Uvedeným věkem se rozumí stáří dítěte, jež nesmí 
dovršit v den návratu do ČR, tj. dítě do 2 let nesmí 
v den návratu do ČR dovršit druhý rok věku, dítě do 
12 let nesmí v  den návratu do ČR dovršit dvanáctý 
rok věku, apod.

Větší rodina
Máte již jedno dítě odrostlejší nebo je vás prostě víc 
a chtěli byste být ubytováni dohromady? Žádný pro-
blém. Hotely označené logem „Větší rodina” mají ve 
své nabídce i větší pokoje s možností ubytovat spo-
lečně např. až tři dospělé osoby a  jedno dítě nebo 
rodinu se třemi dětmi.

Osoby na přistýlce 
Pokud cestuje se dvěma dalšími osobami třetí, pří-
padně čtvrtá dospělá osoba či dítě ubytované ve stej-
ném dvoulůžkovém pokoji, vztahuje se na něj cena, 
která je uvedena v  příslušném ceníku. Upozorňuje-
me na skutečnost, že se vždy jedná o ubytování na 
přistýlce, která není plnohodnotným lůžkem a může 
jí být například skládací lehátko, vysouvací lůžko, 
palanda apod. Přidáním přistýlek do pokoje (ať pro 
dospělou osobu či pro dítě) se obytný prostor pokoje 
zmenší.  

Příplatky 
Příplatky za jednolůžkový pokoj, za výhled na moře, 
klimatizaci, polopenzi, apod. jsou uvedeny na osobu 
a pobyt.

Ceny v katalogu 50+
  ceny jsou konečné a nelze uplatnit žádnou ze slev.
  slevy nelze uplatnit na prodej samostatných letenek či prodej samo-

statného ubytování

Mimořádné nabídky
V  průběhu roku vydává naše cestovní kancelář mimořádné nabídky. 
Jedná se např. o nové termíny odletů do různých destinací či nabídky 
nových ubytovacích kapacit, zlevněné zájezdy či speciální akce. O těchto 
nabídkách se informujte na našich internetových stránkách nebo ve vaší 
cestovní kanceláři.

Důležité informace

Označuje možný počet dospělých osob a dětí v uvedeném typu 
pokoje.

1 = dospělá osoba  

2 = dítě (věk dítěte je určen podmínkami konkrétního hotelu)

Příklad: 

Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
1 dospělý / 1 dospělí + 1 dítě / 2 dospělí / 2 dospělí + 1 dítě / 3 dospělí

Obsazenost 
pokojů

Stravování: 
snídaně

Stravování: 
polopenze

Stravování: 
plná penze

Stravování: 
plná penze PLUS

Stravování: 
All inclusive
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Dítě zdarma
Mimořádnou nabídku „dítě zdarma“ můžete využít ve všech 
takto označených hotelech ve vybraných termínech. 

Dítě za cenu letenky
Mimořádnou nabídku „dítě za cenu letenky“ můžete 
využít ve všech takto označených hotelech ve vybraných 
termínech.

All inclusive
Tento hotel nabízí služby All inclusive (rozsah poskytovaných 
služeb najdete v popisu hotelu).

EXIM Quality
Hotel označený tímto symbolem patří mezi nejlepší v naší 
nabídce i v dané oblasti.

EXIM Tip
Hotel označený tímto symbolem je hotel oblíbený mezi kli-
enty, případně nabízí velmi výhodné ceny a kvalitu služeb.

Pouze u EXIM TOURS
Tento hotel najdete pouze v nabídce cestovní kanceláře 
EXIM TOURS a.s.

Tobogán
Hotel označený tímto symbolem má ve svém areálu Aqua-
park, nebo tobogán (informace najdete v popisu hotelu).

Wi-Fi
Hotel označený tímto symbolem poskytuje služby Wi-Fi 
zdarma.

Větší rodina
Hotely označené tímto symbolem mají ve své nabídce i vět-
ší pokoje s možností ubytovat společně např. až tři dospělé 
a jedno dítě nebo rodinu se třemi dětmi.

HOTbazén
Hotel označený tímto symbolem má minimálně jeden 
přihřívaný bazén.

Dětský koutek

Aktivity 50+

Vodní sporty

Výlet zdarma

Potápění

Památky v okolí

Léčebné mořské 
podmínky

Bazén

Plážový servis 
zdarma

Tobogán

Ochutnávka místní 
gastronomie

Jednolůžkové poko-
je bez příplatku

Wi-Fi připojení

Tělocvična nebo
posilovna

Stravování: 
All inclusive ULTRA

Hotel na pláži

Pokoje s výhledem
na moře

Wellness

Půjčovna kol

Možnost pěší 
turistiky

Lékař k dispozici

Hotel 
vhodný pro 
handicapované
Česky mluvící
průvodce

Dítě za cenu letenky 
v doprovodu 
dospělé osoby
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Dárkové poukazy

call centrum 841 115 115  |  www.eximtours.cz

číslo

datum vystavení 

vystavil

podmínky pro uplatnění poukazu

omezení uplatnění

v hodnotě

Platnost dárkového poukazu je časově omezena. Dárkový poukaz lze 

použít na jakýkoliv zájezd z nabídky cestovní kanceláře EXIM TOURS 

a.s. a lze jej uplatnit jak na všech značkových prodejnách, tak i v celé 

síti obchodních zástupců cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz

místo pro Vaše logo nebo text

CHCETE-LI POTĚŠIT NĚKOHO BLÍZKÉHO, CO LEPŠÍHO 

MU MŮŽETE VĚNOVAT NEŽ DOVOLENOU SNŮ. VYUŽIJTE 

NAŠÍ NABÍDKY DÁRKOVÝCH POUKAZŮ.

Dárkový poukaz
www.eximtours.cz, call centrum 841 115 115

číslo

datum vystavení 

vystavil

podmínky pro uplatnění poukazu

omezení uplatnění

v hodnotě

Dárkový poukaz lze použít na jakýkoliv zájezd z nabídky cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.
Lze jej uplatnit na všech značkových prodejnách i v celé síti obchodních zástupců 
cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. 
Platnost dárkového poukazu je časově omezena na dva roky od data vystavení. 
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Platnost dárkového poukazu není časově omezena. Dárkový poukaz lze 

použít na jakýkoliv zájezd z nabídky cestovní kanceláře EXIM TOURS 

a.s. a lze jej uplatnit jak na všech značkových prodejnách, tak i v celé 

síti obchodních zástupců cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s.

Dárkový poukaz 
a Poukaz na zájezd
Na našich značkových prodejnách si můžete zakoupit 2 typy poukazů: Dárkový poukaz 
nebo Poukaz na zájezd. Poukazy vám vystaví pracovníci našich značkových prodejen na 
počkání, a to v libovolné hodnotě.

Individuální poukaz
 
Rádi vám vyrobíme individuální poukaz s vlastním textem (speciální věnování) a grafi -
kou. Poukazy vám dodáme cca do jednoho týdne po objednání.
 Tyto poukazy je možné objednat i elektronicky na marketing@exim.cz.
Poplatek za vystavení a doručení poukazu je: 250 Kč.

Při nákupu zájezdu bude hodnota poukazu odečtena z ceny zájezdu.
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Hotely a ubytování
Všechny hotely a  penziony jsme pečlivě vybrali ve 
spolupráci s našimi zahraničními partnery a na základě 
spolehlivé znalosti místních poměrů. Popis a  klasifi -
kace hotelů jsou uvedeny podle měřítek stanovených 
příslušným resortem dotyčné země. Upozorňujeme na 
skutečnost, že standard hotelů ve stejné kategorii se 
může v  jednotlivých zemích výrazně lišit, a  to jak ve 
vybavení pokoje a  hotelu, tak i v  rozsahu nabízených 
služeb a stravování.

 �  Velice jednoduché objekty určené 
pro nenáročnou klientelu s velmi 
a jednoduchým vybavením, rozsahem 
stravování a službami.

 � �  Jednoduché ubytování s účelným 
vybavením, vhodné pro nenáročnou 
klientelu. Jednoduchý rozsah stravo-
vání i služeb. 

 � � �   Objekty nižší střední turistické třídy 
s běžným vybavením a rozsahem 
stravování. 

 � � � �  Objekty střední kategorie s odpovída-
jícím standardem služeb a vybavením. 

 � � � � �  Hotely s vysokým standardem služeb, 
ubytování a stravování určené pro 
náročnějšího klienta.  

V zemích, které jsou oblíbeným cílem pro strávení do-
volené, se kvalita hotelů na mnoha místech přiblížila 
mezinárodní úrovni. Pokoje však většinou nebývají 
dostatečně zvukově izolované. Život se odehrává – 
zvláště v hlavní sezóně – na ulici, často až do pozdních 
nočních hodin. Pokud se nacházíte v  blízkosti těchto 

rušných míst, mohou způsobovat hluk. Automobily 
a motocykly nepodléhají žádným přísným předpisům. 
K exotice jižních zemí patří i všudypřítomný hmyz, se 
kterým se lze setkat i v prostorách hotelů. Pro každý 
případ si s sebou vezměte prostředky proti hmyzu. Při 
cestách je třeba si uvědomit, že úroveň mnoha cílů na-
šich dovolených nedosahuje úrovně, na kterou jsme 
zvyklí z domova či z putování po vyspělých evropských 
zemích. Nižší úroveň se může projevit jak ve vybave-
ní pokoje nebo ve službách, které hotel nabízí, tak 
i v pestrosti podávané stravy.
Bohužel i přes veškeré naše snahy se ne vždy podaří 
zajistit vámi objednaný hotel, a to i přesto, že jste si jej 
objednali dlouho před odletem. Zákony hostitelských 
zemí totiž povolují vyšší příjem objednávek, než je 
skutečná kapacita hotelu. V  tomto případě je majitel 
hotelu povinen zajistit náhradní ubytování, avšak vždy 
v téže anebo ve vyšší kategorii. Nárok máte na ubyto-
vání v té kategorii, která vám byla potvrzena a kterou 
jste si zaplatili. Přidělování pokojů hostům je vždy zá-
ležitostí hotelu a EXIM TOURS a.s. na něj nemá vliv. Ke 
speciálním přáním klientů, jako např. výhled na moře, 
vyšší patro apod. se snaží naše cestovní kancelář při-
hlížet, ale tyto požadavky nelze považovat za součást 
potvrzené objednávky, pokud není tato služba place-
nou. Na splnění těchto požadavků nemá naše cestovní 
kancelář vliv a závisí na momentální disponibilitě ka-
pacit v příslušném hotelu. 
Jako třílůžkový pokoj se klasifi kuje pokoj dvoulůžkový 
s přistýlkou. Přistýlkou může být rozkládací gauč, le-
hátko, palanda nebo pohovka. Výjimečně lze doplnit 
i dvě přistýlky, čímž se obytný prostor zmenší. Jedno-
lůžkové pokoje jsou sirotkové hotelů, jednou malinké, 
podruhé špatně situované a  navíc podstatně dražší 

kvůli příplatku. V mnoha případech nemají balkon. 
Možnost nastěhování v  den příjezdu je nejdříve po 
14.00 hodině. Časný příjezd či pozdní odjezd neoprav-
ňují k delšímu používání pokoje. 
Podle mezinárodních dohod musí být pokoje vždy vy-
klizeny do 12.00 hodin (v  některých případech již do 
10.00 hodin). Individuálně lze dohodnout s recepcí vy-
klizení v pozdějším čase, zpravidla však za poplatek. 
Prosíme, abyste vzali na vědomí, že ve většině hote-
lů není povoleno donášet na pokoj vlastní potraviny 
či nápoje. Výjimkou jsou hotely apartmánového typu 
vybavené kuchyňkou. 

Klimatizace
Některé hotely nabízejí svým klientům možnost užívá-
ní klimatizace zdarma. Upozorňujeme na skutečnost, 
že klimatizace nemusí být v provozu po celých 24 hodin 
denně a může být funkční pouze v určitých denních ho-
dinách dle uvážení hotelu a dle potřeby. Provozovatel 
hotelu často spojuje užívání klimatizace s přítomností 
hostů v pokoji. Jedná se zejména o systém tzv. pojistek 
připojených ke klíči od pokoje, které po umístění do 
příslušné zásuvky aktivují klimatizaci. Upozorňujeme 
na skutečnost, že tato pojistka nesmí být oddělována 
od klíče.

Služby
Rozsah služeb, které hotel nabízí, naleznete v popisu 
hotelů. Upozorňujeme na skutečnost, že některé služby 
mohou být z rozhodnutí hotelu z různých důvodů ome-
zeny či zcela zrušeny (především v souvislosti s obdo-
bím před a po hlavní sezoně). Aktuální informace, které 
jsou nám známy, uvádíme na www.eximtours.cz.

Vyhřívané bazény
Některé hotely nabízejí svým hostům i vyhřívané ba-
zény. Takovou informaci najdete v popisu konkrétního 
hotelu. Bazény bývají vyhřívané pouze v určitém ob-
dobí, a  to i  v  závislosti na počasí. Upozorňujeme na 
skutečnost, že bazén nemusí být vyhříván po celé 
období – o tom, zda bude vyhřívání bazénů spuštěno, 
rozhoduje vždy samotný hotel.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI ZÁJEZD Z KATALOGU 

CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXIM TOURS A.S. A PROSÍME VÁS, 

ABYSTE SI POZORNĚ PROSTUDOVALI NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.

Informace před nákupem zájezdu
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Letecká přeprava 
Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou pro-
vozovány renomovanými tuzemskými či zahraničními 
leteckými společnostmi. Na základě předpisů a úmluv 
běžných v mezinárodní letecké dopravě si EXIM TOURS 
a.s. vyhrazuje možnost změny místa odletu, trasy letu, 
možnost mezipřistání, změny letecké společnosti, typu 
letadla a letového plánu. Platné časy odletu a příletu 
jsou uvedeny ve vašich cestovních dokladech. První 
a poslední den leteckých zájezdů je určen k přepravě 
a  nikoliv již k  vlastní dovolené. V  případě večerních 
letů může přeprava zasáhnout až do dalšího dne, při 
zpáteční cestě může být odlet naplánován až na brzké 
ranní hodiny dne následujícího po skončení nároku na 
ubytování a  služby. Nelze též vycházet z  toho, že se 
odlety uskuteční dopoledne a zpáteční lety večer. 
Změny letových časů se mohou uskutečnit i  několik 
hodin před plánovaným odletem a  jejich důsledkem 
může být zpoždění či předsunutí letu. Je to způsobe-
no nejen počasím, ale i technickými problémy, přepl-
něním vzdušných koridorů či provozními kapacitami 
jednotlivých letišť. EXIM TOURS a.s. a  letecké společ-
nosti usilují o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto 
rušivých vlivů a prosí v případě změn odletových časů 
anebo zpoždění o vaše pochopení. Jedna noc v případě 
pozdních nočních letů je do celkového počtu nocí zapo-
čítávána v případě, pokud je klient ubytován do 12.00 
hodiny (poledne) následujícího dne. 
Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké pře-
pravě přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. 
Pokud dojde ke škodě musí být tato skutečnost na-
hlášena ihned po příletu na příslušném místě na letišti 
a sepsán protokol (P.I.R.), který je potřebný pro další 
jednání s leteckou společností. Náklady spojené s vyři-
zováním reklamace nese klient. 

Stravování
V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obo-
hacené o místní prvky. Převažuje zelenina a různé sa-
láty. Způsob stravování je uveden u popisu každého 
hotelu. Kontinentální (evropská) snídaně se většinou 
skládá z  kávy a  čaje, pečiva, másla a  zavařeniny 
nebo sýra. Salám a  vajíčka jsou výjimkou. Snídaně 
podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci 
z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejmé-
na místním zvyklostem. Například obsahuje pečivo, 
kávu, čaj, džus, různé sladké koláče, ovoce, vajíčka, 
zavařeninu, sýr, salám, to vše opět podle kategorie 
hotelu. 
V hotelech nižší a střední kategorie může být nabíd-
ka omezená pouze na některé z uvedených položek 
(např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střídavě obo-
haceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď menu 
s obsluhou, výběr z několika chodů a saláty formou 
bufetu, nebo volná konzumace formou bufetu. Na-
bídka opět odpovídá kategorii hotelu, přičemž i  ve 
tříhvězdičkovém hotelu můžeme v mnoha případech 
očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. I v případě, 
kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu se 
může stát, že některá jídla jsou s  částečnou obslu-
hou. 
Nápoje nikde nejsou zahrnuty v ceně, není-li uvedeno 
jinak – např. v hotelech s programem „all inclusive”. 
V případě programu „all inclusive” je podávání nápojů 
a jídel časově omezeno dle režimu jednotlivých hote-
lů. Nápoje jsou ve většině případů rozlévané, balené 
nápoje jsou zpoplatňovány. 
Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. ve svých popisech 
uvádí orientační časové rozmezí čerpání programu 
All inclusive, které však může být aktuálně hotelem 
upraveno. All inclusive lze čerpat v časech a místech 
určených hotelem. U ubytování s možností vlastního 
vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty 

vybavené většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyň-
ské vybavení, které je k  dispozici, se skládá pouze 
ze základního nádobí. Nemůžete tedy očekávat plně 
vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na skutečnost, 
že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí na 
vaření nemusí být v dostatečném množství. 
Upozorňujeme klienty na možnost zmeškání objed-
nané stravy z důvodu pozdního příletu nebo časného 
odletu. Ve většině případů nelze zmeškanou stravu 
nahradit. 

Delegáti / průvodci
Ve většině cílových míst jsou zákazníkům k dispozici 
česky nebo slovensky hovořící delegáti/průvodci ces-
tovní kanceláře EXIM TOURS a.s. Delegáti organizují 
transfery z/na letiště, informační koktejl a pravidelné 
informační hodiny, které se v průběhu vašeho pobytu 
konají dvakrát až třikrát. 
V  případě, že se v  průběhu vašeho pobytu vyskytne 
problém, můžete delegáta kontaktovat na telefonním 
čísle, které je uvedeno v  informačních materiálech, 
které obdržíte po příletu do cíle vaší dovolené. 

Transfery v destinaci
Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. přepravuje své zá-
kazníky moderními autokary či minibusy. Při posuzo-
vání délky transferu do vašeho ubytovacího zařízení je 
nutno vzít v úvahu vzdálenost hotelu i to, že transfer 
nemíří přímo do vašeho hotelu, ale sváží další klienty, 
jejichž ubytování se nachází na trase. Chcete-li ušetřit 
váš čas, zajistíme vám individuální transfer, který vás 
odveze přímo do vašeho hotelu. O  poplatku za tuto 
službu se informujte ve vaší cestovní kanceláři.

Oblečení
Ve většině hotelů je požadováno, aby muži i ženy cho-
dili na večeři přiměřeně oblečeni – nejsou dovoleny 
šortky.

Jízdní kola, surfová prkna 
Přeprava neskladných zavazadel, jízdních kol, surfo-
vých prken apod., musí být nahlášena v cestovní kan-
celáři EXIM TOURS a.s. již při knihování zájezdu a usku-
tečňuje se v  závislosti na kapacitních možnostech 
přepravce a  za poplatek. Transfer z  letiště do hotelu 
a uskladnění těchto nadměrných zavazadel zpět nej-
sou zahrnuty v poplatku za přepravu. V případě zájmu 
o tyto služby je včas vyžádejte u vaší cestovní kancelá-
ře, která vám prověří možnosti a sdělí poplatek.   

Přeprava zvířat 
Zvířata se zásadně přepravují pouze po předchozím 
nahlášení cestovní kanceláři, následném souhlasu le-
teckého přepravce a za poplatek. Malá zvířata (cca do 
5 kg) můžete přepravovat v kabině letadla v uzavřené 
schránce. Větší zvířata se přepravují v zavazadlovém 
prostoru, ve zvláště tomu určených kontejnerech. 
Upozorňujeme na skutečnost, že většina hotelů neak-
ceptuje zvířata ve svém ubytovacím zařízení. 

Mýdlo, voda, elektrické napětí 
Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mý-
dlo. Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovo-
du k pití a vaření. Vodu k těmto účelům vám doporu-
čujeme zakoupit v místních obchodech anebo hotelích. 
V hotelích se solárním ohřevem teče chvílemi vlažná 
voda. Někdy také může dojít na kratší dobu k výpadku 
elektrické energie a tím i klimatizace. 

Šperky a trezory 
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. 
Uložte si cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty 
a veškeré cenné předměty do trezoru, který je k pro-

najmutí buď v recepci nebo přímo na pokoji. Za cennos-
ti, které nejsou uloženy v trezoru, cestovní kancelář ani 
hotel neodpovídají.

Pláže a ochrana před sluncem 
Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu obyva-
telstvu, které bývá velice často trochu hlučnější, než 
jsme zvyklí. Lehátka a  slunečníky jsou k  pronajmutí 
za poplatek, popřípadě zdarma – viz katalog. Údaje 
o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního kata-
logu jen orientační. V  případě, že je v  popisu hotelu 
uvedena vzdálenost od pláže „0”, znamená to, že areál 
je situován u pláže. V případě rozlehlých hotelů je nut-
no předpokládat, že některé ubytovací jednotky jsou 
situovány v místech s větší vzdáleností od pláže. Ne-
zapomeňte ani na opalovací krémy a oleje s vysokým 
ochranným faktorem a nepodceňujte sluneční záření, 
které by vám mohlo způsobit nepříjemnou komplikaci 
během dovolené. 

Před sezónou / po sezóně 
V tomto období se může stát, že majitel hotelu vzhle-
dem ke sníženému obsazení omezí poskytované služby, 
případně svoje zařízení otevře až později či je dříve uza-
vře. Může dojít k omezení nabídky pro volný čas a zá-
bavu či změnu ve formě stravování. Zato však můžete 
užívat více klidu, více místa a také obsluha pro vás bude 
mít více času. 

Lékařská pomoc
Ordinační hodiny jsou zpravidla od 9.00–21.00 hodin. 
Běžné léky lze koupit v místních lékárnách. V případě 
onemocnění se obraťte na asistenční službu, jejíž kon-
takt je uveden na průkazu pojištěného, který obdrží-
te společně s  letenkami a ubytovacími poukazy před 
odletem. Asistenční služba vám doporučí další postup. 
V případě, že asistenční služba nebude při řešení po-
jistné události kontaktována, může vám být odmítnuta 
úhrada nákladů ze strany pojišťovny. Pokud jste nevy-
užili naší cestovní kanceláří doporučené cestovní pojiš-
tění, postupujte v souladu s pokyny pojišťovny, u které 
jste si pojištění sjednali.

Fakultativní výlety
V každé destinaci je pro vás připravena bohatá nabídka 
fakultativních výletů, některé si můžete zakoupit již při 
objednávce vašeho zájezdu v českých korunách nebo 
za místní nebo volně směnitelnou měnu v místě po-
bytu. Tuto službu zajišťuje místní agentura. Případné 
reklamace fakultativních výletů doporučujeme vyřešit 
přímo na místě, neboť EXIM TOURS a.s. není organizá-
torem těchto výletů. Za kvalitu suvenýrů zakoupených 
v  průběhu výletu (např.  videozáznam) nenese EXIM 
TOURS a.s. žádnou odpovědnost.

Internet / Wi-Fi
Přístup na internet bývá v  rámci hotelu zpravidla 
zpoplatněn, není-li uvedeno jinak. Rychlost a  kvali-
ta připojení závisí na podmínkách hotelu a  místního 
poskytovatele. Za případné výpadky připojení ces-
tovní kancelář nenese odpovědnost. Ačkoliv hotely 
nabízí často Wi-Fi připojení ve vyznačených prostorech 
zdarma, může se jednat o připojení s kolísavějším sig-
nálem a nemusí se jednat o tak kvalitní připojení, na 
které můžete být zvyklí.

Doporučujeme
První dny pobytu se nevystavujte slunečním paprskům 
více než 15 minut a používejte opalovací krémy s vy-
sokým ochranným faktorem. Používejte sluneční brýle 
s  UV fi ltrem. Nemíchejte různé druhy ostrých a  těž-
ko stravitelných pokrmů. Nepijte vodu z  kohoutků 
a  hydrantů a  ani v  ní neomývejte ovoce k  okamžité 
spotřebě. Doporučujeme konzumovat pouze ovoce 
a zeleninu, které si můžete sami oloupat. V některých 
případech nejsou léky na střevní a zažívací potíže do-
vezené z České republiky účinné. V  takovém případě 
doporučujeme kontaktovat našeho delegáta anebo 
lékaře jeho prostřednictvím.

DĚKUJEME, ŽE JSTE SI VYBRALI ZÁJEZD Z KATALOGU 

CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXIM TOURS A.S. A PROSÍME VÁS, 

ABYSTE SI POZORNĚ PROSTUDOVALI NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.
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Cestovní kancelář EXIM TOURS a. s. věnuje výbě-
ru destinací a hotelů pro kategorii 50+  vysokou 
pozornost. Všechny hotely pečlivě vybíráme ve 
spolupráci se zahraničními partnery a na základě 
znalosti místních poměrů. Klasifi kace hotelů 
podléhá místním normám, a kategorizace hotelů 
a jejich standard se může v jednotlivých zemích 
výrazně lišit. Stejně tak stravování je ovlivněno 
místními zvyklostmi – ve stejné kategorii hotelu 
se můžete setkat v různých destinacích se zcela 
odlišným standardem a  nabídkou stravování. 
Aby vás nic nepřekvapilo, shrnuli jsme některá 
specifi ka v  hlavních destinacích, ze kterých 
můžete v  nabídce cestovní kanceláře EXIM 
TOURS a. s. vybírat.

Albánie
Pro cestovní ruch zatím zapomenutá země, ležící v ji-
hovýchodní Evropě na Balkánském poloostrově. Albá-
nie rozhodně snese porovnání s exotickou Kubou. I zde 
je otázkou blízké doby, kdy se vše autentické promění 
v globální. V Albánii vás okouzlí nejen památky dávno-
věku. Moderní cestovní ruch tu vznikl teprve nedávno, 
vše se ale velmi rychle rozvíjí. Evropské standardy 
a  hodnocení zde stále nefungují. Ve většině případů 
je nutné si u ofi ciální kategorie hotelu odečíst jednu 
hvězdičku. Zdejší gastronomie je díky vlivu řecké, tu-
recké a italské kuchyně velmi rozmanitá. 

Bulharsko
Synonymum oddychu, slunce a pohody. Bulharsko má 
pěknou přírodu s množstvím národních parků, historic-
ké památky, ale především krásné pobřeží s písčitými 
plážemi s pozvolným vstupem do vody. Plusem je krát-
ká doba letu i široká nabídka aktivit a velmi příznivé 
cenové podmínky.
V roce 2007 se země stala členským státem EU, což se 
velmi pozitivně projevilo na úrovni i spektru služeb na-
bízených turistům. Většina apartmánových komplexů 
byla přestavena na hotely, jejichž výhodou je časté za-
chování pokojů typu apartmán, které bývají prostorné. 
Živější letoviska poskytují ubytování v  hotelech typu 
vyšších budov s  menším pozemkem. To je kompen-
zováno prostředím, které přímo vybízí k  procházkám 
a zábavě v těsné blízkosti komplexů.
Bulharská kuchyně je rozmanitá, jsou zde podepsány 
vlivy evropské i turecké. Převážnou část pokrmů tvo-
ří zelenina, maso, sýr feta a ryby. Když Bulhaři kývají 
hlavou (pro nás „ano“), znamená to „ne“. Když naopak 
vrtí hlavou (pro nás „ne“), znamená to ano.

Egypt
Egypt je tradiční a oblíbenou destinací, kde je možné 
trávit dovolenou celý rok, díky jeho poloze a klimatu. 
Jedním z největších lákadel je Rudé moře, které kromě 
celoročního koupání nabízí fascinující podmořský život.
Hotely jsou většinou velmi rozlehlé komplexy, posky-
tující dostatek soukromí i v případě, že je hotel plně 
obsazen. Kvalita ubytování i stravovacích služeb může 
být ve stejné kategorii velmi rozdílná, jako určité vodít-
ko se lze orientovat podle ceny zájezdu.
Nabídka stravování bývá v  hotelech poměrně široká 
(opět záleží na cenové hladině hotelu). Mnozí cestova-
telé se setkají s tzv. faraonovou pomstou. Jako preven-
ci zažívacích problémů doporučujeme nekonzumovat 
ledové nápoje, příliš těžká jídla, majonézové saláty, 
nevystavovat tělo velkým teplotním výkyvům a alko-
hol konzumovat zodpovědně.
V Egyptě je obsluhující personál často velice závislý na 
tzv. bakšisném. Považuje se zde za běžné, že klienti 

obdarují nosiče zavazadel, pokojské nebo barmany 
a číšníky drobnou částkou. V Egyptě jsou velice přísná 
bezpečnostní opatření, ať už na letišti, v hotelích, nebo 
mimo letoviska při cestách na fakultativní výlety. Je 
třeba dodržovat pokyny delegátů, kteří bezpečnostní 
předpisy znají. Během postního měsíce ramadánu se 
vše zpomaluje, ve veřejných restauracích může být 
omezena či zcela vyloučena konzumace alkoholu a je 
třeba počítat i s určitou ležérností personálu hotelů.

Itálie
Itálie je destinací, která je určena zejména pro kliente-
lu vyhledávající jednak přírodní a historické krásy, ale 
také strávení dovolené uprostřed přátelské, prázdnino-
vé a neformální atmosféry.
Ve většině hotelů v Itálii je vybírána tzv. pobytová taxa, 
tedy turistický poplatek pro ubytované hosty. Pobyto-
vá taxa je hrazena pouze v hotovosti přímo v hotelu. 
O zavedení a výši pobytové taxy (odstupňované podle 
kategorie hotelu) rozhoduje místní správa. Poplatek se 
oblast od oblasti liší a někde není vyžadován vůbec.
Stravování odpovídá místním zvyklostem – Italové sní-
dají méně, nabídka snídaní je spíše jednodušší, převa-
žuje pečivo sladké i slané. I v hotelech vyšší kategorie 
se velmi zřídka setkáte s  teplou bufetovou snídaní. 
Základní potravinou Itálie jsou těstoviny, naleznete je 
v nejrůznějších podobách na jídelníčku všech hotelů, 
a to denně.  
Ve veřejně přístupných bazénech může být vyžadová-
no používání koupací čepice. V termálních bazénech je 
použití koupací čepice povinné (lze za poplatek zakou-
pit na místě) a koupání zde není doporučováno dětem 
do 12 let.

Kapverdy
Jen 6,5 hodin letu vzdálená exotika. Ostrovy Sal 
a a Boa Vista patří mezi návětrné – bývá zde větrno 
a místní oceán má větší vlny, které jsou hojně využí-
vány pro vodní sporty. Vánek příjemně zmírňuje zdejší 
jinak velice teplé počasí.
Hotely na ostrově Sal leží v okolí letoviska Santa Maria, 
kde jsou možnosti zábavy a setkání s životem místních 
obyvatel. Oproti tomu hotely na ostrově Boa Vista jsou 
určené spíše pro klienty hledající odpočinek a relax na 
dlouhých plážích. Cestovní ruch se na Kapverdách te-
prve rozvíjí a vše je závislé na zásobování z pevniny. 
Vzhledem k poloze ostrovů nedaleko afrického pobřeží 
nelze očekávat evropský standard služeb a kvality uby-
tování. Díky místnímu klimatu a  krásným hotelovým 
zahradám se zde můžete setkat s  větším výskytem 
hmyzu, který je však přirozenou součástí místní pří-
rody.
Kapverdská kuchyně je zdravá, voňavá a chutná. Hlav-
ními surovinami jsou ryby a plody moře, doplňované 
zejména luštěninami, kukuřicí a sladkými bramborami.
Před cestou na Kapverdy je striktně kontrolována 
i  platnost cestovních pasů – minimálně 6 měsíců po 
návratu z destinace. Doporučujeme přibalit běžný od-
puzovač hmyzu do elektrické zásuvky a na místě pak 
preventivně používat repelenty na bázi DEET.

Mallorca
Díky své rozloze nabízí ostrov širokou škálu jak typů 
středisek (od menších vesniček po pulsující letoviska) 
a také nejrůznějších typů pobřeží i pláží. Např. střední 
část východního pobřeží je známá specifi ckým typem 
pláží tzv. „calas“. Jedná se o užší, hluboké zálivy, le-
mované skalnatými břehy a ukončené písečnou pláží.
Turistický ruch na Mallorce má v  rámci Evropy velmi 
dlouhou tradici, a to má za následek velmi dobrou vy-
bavenost letovisek z hlediska turismu. Ostrov – a pře-
devším jeho jižní část – je dlouhodobě velmi oblíben 
především klienty z  německy mluvících zemí, kteří 

v hlavní sezoně tvoří více než polovinu rekreantů.
Stravování v  hotelích je zaměřeno na středomořskou 
kuchyni, většina hotelů nabízí možnost All Inclusive. 
Naprostá většina pláží na ostrově je veřejná s plážo-
vým servisem za poplatek. Na ostrově je od 1. 6. 2016 
zavedena povinná turistická (někdy nazývaná „ekolo-
gická“) taxa, která se platí v hotovosti přímo v jednotli-
vých hotelech a je účtována všem ubytovaným osobám 
starším 16 let. Výše taxy je stanovena vládou a závisí 
na ofi ciální kategorii ubytovacího zařízení.

Řecko
Řecko je kolébkou dávných civilizací s  nepřeberným 
množstvím nádherných památek, s  místní kulturou, 
vynikající řeckou kuchyní a  pohostinností. Je jedním 
z  nejoblíbenějších dovolenkových cílů návštěvníků 
nejen z České republiky, ale i z celého světa. Přispívá 
k tomu nepochybně velmi příznivé klima, které je sta-
bilní od května až do konce října, krásné písečné nebo 
oblázkové pláže a velmi čisté moře.
Pevninské Řecko i ostrovy nabízí spoustu typů ubyto-
vání od penzionů bez stravování počínaje, až po velké 
hotely všech kategorií s nabídkou stravování od snída-
ní až po All Inclusive programy, převážně evropských 
standardů a kvalit. Na menších ostrovech se můžeme 
setkat s jednodušším standardem ubytování i služeb.
Stejně jako v Itálii, nejsou Řekové zvyklí snídat, a proto 
se zejména v hotelech nižší kategorie setkáte s ome-
zenější nabídkou sortimentu u  snídaní. I  když máte 
v hotelu program All Inclusive, nevynechejte návštěvu 
některé z místních taveren – většina hotelů sice nabízí 
klientům i řeckou stravu, nic se však nevyrovná musa-
ce, kterou uvařila majitelka taverny s pomocí rodiny.

Senegal
Při běžných turistických cestách do Senegalu není vy-
žadováno žádné očkování. Pokud najdete jiné informa-
ce ohledně povinného očkování, tak se většinou jedná 
o informace neaktuální. Pro cesty do Senegalu stačí 
občanům EU cestovní pas s platností alespoň tři měsíce 
po návratu. V Senegalu se nahradí žádná víza ani poby-
tové taxy. V letním a podzimním období doporučujeme 
přibalit běžný odpuzovač hmyzu do elektrické zásuvky 
a na místě pak preventivně používat repelenty na bázi 
DEET. Informací o období dešťů, které bývá v období 
srpen – září, se nemusíte nijak obávat.  Jedná se krátké 
přeháňky a bouřky hlavně v nočních hodinách. Místní 
obyvatelé mají toto období nejraději. Jinak velice horké 
letní počasí tyto občasné přeháňky zpříjemní. Pročistí 
se vzduch a místní fl ora se krásně zazelená a rozkve-
te. Strava v hotelových rezortech je velice rozmanitá 
a bohatá. Hojně zde servírují ryby a mořské plody, 
které umí výborně upravit. Místní obyvatelé jsou velmi 
přátelští a v horkém počasí se snadno nakazíte jejich 
lenivostí

Severní Kypr
Severní Kypr – to je jedinečné spojení nádherných pláží, 
teplého moře a velkého množství památek, jako jsou 
pozůstatky antických staveb, byzantské kostely či kři-
žácké pevnosti. Díky své poloze, v subtropickém pásu, 
je letní sezona na Kypru delší než v  jižních částech 
pevninské Evropy. Některé pláže jsou zde i 1 km dlou-
hé a  většina je tvořena jemným pískem, jsou široké 
a spousta z nich není ani v hlavní sezoně přelidněná.
S ohledem na skutečnost, že Severokyperská turecká 
republika není uznávána jako samostatný stát nikým 
kromě Turecka, může být konzulární pomoc turistům 
pobývajícím v severní části ostrova poskytována pouze 
v omezeném rozsahu. Uznávání pouze Tureckem přiná-
ší však obrovskou výhodu ve směru k investicím, kdy 
zde vznikají stále nové komplexy vyšší kategorie. 5* 
komplexy mají nově zavedenou podmínku vytvoření 

Aby vás nic nepřekvapilo
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kasina, což velkou část hotelů zanechalo na ofi ciálním 
hodnocení 4*.
Zdejší kuchyně se snoubí s tureckou, řeckou i kuchyní 
blízkého východu. To vše spolu s  ideálními podmín-
kami pro pěstování ovoce a  zeleniny vytváří pestrou 
a výjimečnou gastronomii. Můžete ochutnat výborné 
šneky, ryby a jiné mořské plody. Výborné jsou i zdejší 
sladké pokrmy.
Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců po 
datu ukončení zájezdu. Na celém Kypru se používají 
zásuvky podle britského standardu (typ G), je proto 
nutno použít redukci.

SAE
SAE nabízejí ideální podmínky pro celoroční dovole-
nou, kromě koupání a odpočinku na písčitých plážích 
je zde široká nabídka výletů, sportovních aktivit (např. 
lyžování v kryté hale Ski Dubai nebo na poušti), turis-
tických atrakcí, nechybí prvky tradiční arabské kultury 
a výborná kuchyně. SAE patří mezi nejbohatší a nejmo-
dernější státy světa, vše je zde větší, rozlehlejší a lu-
xusnější, služby jsou poskytovány na vysoké úrovni, 
staví se převážně 5* hotely a realizují nákladné staveb-
ní projekty jako např. nejvyšší budova světa, největší 
nákupní centrum a umělé ostrovy.
Arabská kuchyně je plná pestrých chutí a vůní a použí-
vá celou řadu koření, které činí jídlo nezaměnitelným. 
Základem pokrmů je rýže, jehněčí a kuřecí maso, ryby, 
datle, fíky, ječmen, fazole, mléčné výrobky a čerstvá 
zelenina. K jídlu je podávána především voda.
SAE jsou muslimskou zemí, kde je třeba respektovat 
místní zvyklosti a  zejména mimo hotelový areál do-
držovat zásady oblékání (u žen není vhodný vyzývavý 
oděv, a vše co je úzké, krátké nebo dokonce průhled-
né, holá ramena; u mužů jsou vhodné dlouhé kalho-

ty), zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti a  zákaz 
kouření a konzumace jídla a pití na veřejnosti přes den 
během postního měsíce ramadánu.
V  emirátech Dubaj a  Ras Al Khaimah se platí povin-
ná pobytová taxa dle kategorie hotelu, v emirátu Abú 
Dhabi je povinná pobytová taxa jednotná pro všechny 
kategorie hotelů. Hotely v  SAE požadují před ubyto-
váním složení vratné kauce v  hotovosti či autorizaci 
platební karty.

Tunisko
Do Tuniska se dostanete za pár hodin, přesto budete 
mít dojem, že jste přistáli ve zcela jiném světě. Exo-
ticky působí hlavně zdejší architektura s  maurskými 
prvky, ploché střechy, typické omítnuté domy, jasné 
světlo a  neobvyklá vůně koření a  mátového čaje. Je 
to země plná historie a památek z dob římských, křes-
ťanských i islámských. Nádherný je výlet na Saharu, při 
kterém budete mít možnost poznat i několik typů oáz.
Hotely jsou většinou rozlehlé hotelové komplexy, které 
klientům poskytují možnosti využití různých sportov-
ních aktivit, animační programů i  relaxování. Kvalita 
ubytování i  stravovacích služeb může být ve stejné 
kategorii velmi rozdílná, jako určité vodítko se lze ori-
entovat podle ceny zájezdu. Zvláště v období po Rama-
dánu je zvýšený počet arabských klientů v hotelích, což 
vyžaduje toleranci jiné kultury stravování.
Tuniská kuchyně je pikantní, často se užívá Harissa – 
směs chilli papriček, česneku, koriandru, papriky, soli, 
olivového oleje a římského kmínu. Typickým jídlem je 
kuskus na mnoho způsobů. Na stole se často objevuje 
skopové, jehněčí, kozí a drůbeží maso.
V  Tunisku jsou velmi přísná bezpečností opatření, ať 
už na letišti, v hotelích i mimo letoviska. Tunisko leží 
ve stejném časovém pásmu jako Česká republika, ale 

nezavádějí tam letní čas, tudíž v  období listopad až 
březen mají stejný čas jako u nás a v období duben až 
říjen je tam o hodinu méně.

Turecko
Pověstmi opředená země na pomezí dvou kontinentů 
je proslulá svou pohostinností, vynikající kuchyní, bo-
hatou historií a mnoha památkami i mimořádně pro-
pracovanou infrastrukturou cestovního ruchu.
Většina hotelových komplexů se nachází v  bezpro-
střední blízkosti krásných písečných či oblázkových 
pláží. V nabídce naleznete jednoduché hotely vyhovu-
jící klientům s nižším rozpočtem až po ty nejluxusnější, 
splňující požadavky extrémně náročné klientely.
V porovnání s většinou evropských zemí je koncept All 
Inclusive v  tureckých hotelech velmi bohatý. Turecká 
kuchyně je pestrá a rozmanitá. Je ovlivňována několika 
kulturami i tradicemi centrální anatolské kuchyně.
Nejčastěji se setkáte s pokrmy z masa jehněčího, sko-
pového a kuřecího. Oblíbené jsou také ryby a mořské 
plody. 
V Turecku platí zákaz fotografování vojenských a stra-
tegických objektů. Budete-li si chtít vyfotografovat 
místní obyvatele, nejprve je požádejte o svolení. Dále 
doporučujeme nepodceňovat kulturní odlišnosti islámu 
a respektovat velkou úctu, která je v Turecké republi-
ce spojována se státními symboly (např. státní vlajka 
a obrazy a sochy zakladatele Turecké republiky Musta-
fa Kemala Atatürka). Je zakázán vývoz starožitných 
předmětů (starších 100 let). 
Při vývozu nově vyrobeného koberce je nutno předložit 
doklad o koupi. Při koupi drahých koberců a umělec-
kých předmětů doporučujeme zejména v  turistických 
oblastech zvýšenou obezřetnost s  ohledem na časté 
případy podvodů.

PŘI VÝBĚRU ZÁJEZDU 

VÁM DOPORUČUJEME,  ABYSTE SE 

PODROBNĚ SEZNÁMILI S DANOU DESTINACÍ
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Travel Plus Comfort: NZP
XL seats: NZP
VIP salonek: ano
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ano

Drač – Durrës
Drač je jedním z nejstarších evropských měst – už roku 
627 př. n. l. ho založili řečtí osadníci pod názvem Epidam-
nós. V  roce 229 zabrali tento přirozený přístav Římané, 
kteří jej přejmenovali na Dyrrachium a  zbudovali odtud 
strategickou cestu Via Egnatia, která vedla od Jadranu 
do Konstantinopole. Nedaleko od Dyrrachia se dokonce 
odehrála bitva mezi římskými vojevůdci Caesarem a Pom-
peiem. V  moderní době byl Durrës mezi lety 1914–1918 
hlavním městem nově nezávislé Albánie a  dodnes je 
nejvýznamnějším přístavem v  zemi. Najdete tu vůbec 
největší římský amfi teátr na Balkáně ze 2. století, z časů 
císaře Trajána. Pojal až 20 000 diváků. Jeho součástí je 
byzantská kaple s mozaikou. Byzantinci po sobě zanechali 
rovněž městské hradby, které byly výrazně zpevněny Be-
nátčany v průběhu 15. století. Osmané zase mešitu Fatih, 
jejíž jméno pochází od sultána Mehmeda II., který si po 
dobytí Konstantinopole začal říkat Dobyvatel – tedy Fatih. 
Památku krále Zogy připomíná jeho palác z  let 1927–37, 
který je přístupný veřejnosti a stojí před ním Skanderbe-
gova socha. Bohaté nálezy z antických dob jsou uspořádá-
ny v teprve nedávno otevřeném Archeologickém muzeu. 
Na jih od města leží krásné mírné písečné pobřeží se zla-
tavými plážemi a příhodnými podmínkami pro koupání. 

Tirana – Tiranë
Hlavní a největší město Albánie. Tirana leží ve střední Al-
bánii při řece Ishm asi 25 km od pobřeží Jaderského moře. 
Město bylo založeno na počátku 17. století Sulejmanem 
Pašou z Mulleti. Díky procházejícím obchodním trasám tak 
město začalo pozvolně růst. V roce 1789 byla postavena 
Edhem Beyova mešita, známá městská pamětihodnost 
a  jedna z  mála mešit, která přežila kruté ateizační ob-
dobí v 2. polovině 20. století. Kromě neobvyklé směsice 
architektonických stylů, nabízí Tirana svým návštěvníkům 
hned několik zajímavých muzeí a mnoho možností zábavy 
v podobě stovek kaváren, barů a restaurací.

Místní zvláštnosti ubytování
Moderní cestovní ruch tu vznikl teprve nedávno, vše se 
ale velmi rychle rozvíjí. Staví se zde nové hotely, probíhají 
rekonstrukce. To, co se v jiných zemích zdá nemožné, zvlá-
dá Albánie bravurně. Nová stavba zde vznikne i za dobu 
3 měsíců. Destinace patří mezi nejchudší země Evropy. 
Většina obyvatel se zde zabývá zemědělstvím. Evropské 
standardy a  hodnocení zde stále nefunguje. Ve většině 

Albánská riviéra má své neopakovatelné kouzlo. Na po-
břeží přibývají hotely, restaurace a pensiony, ale přesto se 
nebudete o místo na místních plážích přetlačovat s houfy 
zahraničních turistů. Široké pláže mívají pozvolný vstup 
do moře, což ocení i hůře pohyblivé osoby.  A pak – albán-
ská gastronomie je rozmanitá a především zdravá. Stravu 
zde připravují z místních produktů a  také z  ryb a plodů 
moře, jichž je tu přehršel. Potom vám postačí jen jedi-
ný pohled na ostře řezané skalnaté pobřeží, vystupující 
z moře, abyste se zamilovali. A chtěli se sem opět vrátit, 
což zřejmě uděláte, neboť je to od nás jen 2 hodiny letu. 
Turistům, kteří sem zavítají, jsou na Albánii nejsympatič-
tější samotní Albánci – přátelští a vřelí. 
Albánie je známá svou bohatou mytologií, která má ještě 
pohanské, předkřesťanské kořeny a  vykazuje jistou po-
dobnost s řeckou mytologií. 
Na severu Albánie se nachází hlavní město Tirana a staro-
bylý Dürres. Jsou to životem tepající města, kde se potká-
vá albánská historie s duchem moderní Evropy. 
Co upoutá snad každého cestovatele v Albánii, jsou téměř 
všudypřítomné bunkry. Podle odhadů jich bylo na příkaz 
komunistického diktátora Envera Hodži postaveno odha-
dem na půl až tři čtvrtě milionu. Stalo se tak po roce 1968, 
kdy vjely tanky Sovětského svazu a Varšavské smlouvy do 
Československa.
Albánská kuchyně je ovlivněná řeckou, tureckou, italskou 
a  obecně středomořskou kuchyní. Její kouzlo spočívá 
především v přírodním charakteru všech surovin. Farmáři 
nemají prostředky na nákup pesticidů a umělých hnojiv, 
a  tak jsou jejich produkty skutečně „bio“. V  pobřežních 
oblastech jsou běžné speciality z  mořských ryb. Ochut-
nejte vynikající sýry, plněná pečená rajčata a  papriky 
nebo třeba tradiční jídlo – shish qebab (šťavnaté řezy ze 
skopového, případně hovězího nebo vepřového masa 
marinované a grilované na špejlích s plátky cibule), vše 
doprovázeno nezbytným salátem z čerstvé zeleniny. 

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Albánie není vyžadováno pro 
držitele cestovních pasů ČR vstupní vízum pro vstup na 
méně než 90 dní. Podmínkou pro vstup do destinace je 
platný cestovní pas nebo občanský průkaz s minimální 
dobou platnosti 3 měsíce po předpokládaném ukončení 
pobytu v  destinaci. Držitelé cestovních dokladů jiných 
států, než ČR, jsou povinni zajistit si potřebné doklady 
k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

8, 10, 13 a 15denní lety z Prahy do Tirany
Letecká společnost: Smartwings
Typ letadla: B737-800 
Rezervace vašeho prioritního místa: NZP

Měna: albánský lek (ALL)
Časový posun: + 0 hodin
Hlavní město: Tirana
Telefonní předvolba: +355
Úřední jazyk: albánština
Velvyslanectví České republiky v Tiraně: 
Rruga „Skënderbej” Nr. 10, Tirana, Albánská republika
Tel.: +355/4/2234004, 2232117, 2258796
e-mail: tirana@embassy.mzv.cz

Jaderské moře
Tirana

KORFU
ŘECKO

ŘECKO

KOSOVO

ITÁLIE

ALBÁNIE

ČERNÁ HORA

ALBÁNIE
ALBÁNIE JE ZEMĚ DOSUD JEŠTĚ NEZKAŽENA MASOVÝM TURISMEM. 
VYNIKÁ ZEJMÉNA ROZMANITOU A NÁDHERNOU PŘÍRODOU S MINIMEM 
CIVILIZAČNÍCH ZÁSAHŮ, PŘÍRODNÍMI ZAJÍMAVOSTMI A HISTORICKÝMI PAMÁTKAMI. 
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případů je nutné si u  ofi ciální kategorie hotelu odečíst 
jednu hvězdičku. Vše se ale rychle rozvíjí a každým dnem 
je zde viditelný velký pokrok v rozvoji cestovního ruchu. 
To vše je kompenzováno místy až panenskou přírodou.

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, případně na 
webových stránkách www.eximtours.cz či telefonicky na 
tel. 255 787 787.

Informace o letech
Bližší informace o  letech a  letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.eximtours.cz

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava Praha – Tirana – Praha v turistické třídě včet-
ně letištních a bezpečnostních poplatků, ubytování (v pří-

padě 15denního zájezdu na 14 nocí, v případě 13denního 
zájezdu na 12 nocí, v případě 10denního zájezdu na 9 nocí, 
v případě 8denního zájezdu na 7 nocí), stravování dle pro-
gramu a vybraného hotelu, služby česky nebo slovensky 
hovořícího delegáta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, 
povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 
159/99 Sb. 

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu)  
a fakultativní služby.

Výlety v ceně zájezdu*
Výlet do výrobny koňaku a za historií do Durres
Z hotelu se vydáme rovnou do výrobny "Gjergj Kastrioti 
Skenderbeg", největší a nejdůležitější v Albánii, založené 
roku 1933. Po krátké prezentaci historie a technologie své 

produkce zde můžete ochutnat lahůdku známé značky 
Skenderbeg. Poté budete pokračovat v prohlídce města 
Durres, kde se dozvíte o 3000leté historii největšího pří-
stavního města v Albánii. Ve městě uvidíme část pevnosti 
postavené ve 4. století před n.l. a benátské věže. Jednou 
z hlavních památek města je byzantská městská zeď, nej-
větší amfi teátr na Balkáně s kapacitou až 20 000 diváků 
postavený ve 2. století před naším letopočtem, který se 
nachází v blízkosti přístavu města. V současné době je 
zvažován jeho zápis do světového dědictví UNESCO. Poté 
se projdeme po hlavním náměstí až k agoře, původnímu 
centru města.
min. 8 účastníků
(*platí pro hotely označené ikonou „výlet zdarma”.)
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Cena za osobu v DP od 
červen srpen září
17 990 18 190 17 990

Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelný večerní program s živou muzikou
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Zcela nový hotel s  plánovaným otevřením 
na jaře 2019 bude zcela určitě patřit k nej-
kvalitnějším v  celé oblasti. Hotel má ide-
ální polohu u  krásné písčité pláže a  bude 
vhodný pro rodinnou dovolenou. Ofi ciálně 
bude mít hotel kategorii 4*, ale se služba-
mi na úrovni 5*. Uvedená fota jsou pouze 
ilustrační. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Standardní pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111-1122-1112-1111
Standardní pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 11-112-
111-1122-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 44 km
vzdálenost od centra: Durres 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, minibar 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, WC, fén), trezor (zdarma), balkon nebo tera-
sa, Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře, Rodinný pokoj s výhledem na 
moře – 2 ložnice
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar u bazénu, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén s dětskou částí 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), mini-
market, dětský miniklub, směnárna
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový 
bar (za poplatek), sprcha a h l m í p é

Eter Palace ****+

ALBÁNIE > DÜRRES > GOLEM

H Í Ú Ó Ï P
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 990 Kč

10.00–22.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, 

během odpoledne lehké občerstvení. Neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem.

All Inclusive

vizualizace

vizualizace

020-023 ALBANIE.indd   22 15.10.2018   16:17:24



23

Cena za osobu v DP od 
červen srpen září
13 890 14 090 13 690

Cena za osobu v DP od 
červen srpen září
17 190 17 490 17 190

Villa Palma ****

ALBÁNIE > DÜRRES > GOLEM

Novější osmipodlažní hotel se nachází přímo u dlouhé písčité 
pláže s  pozvolným vstupem. Nedaleko hotelu je několik ob-
chodů a  restauraci. Hotelové pokoje jsou prostorné a  útulně 
zařízené. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 38 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), malá lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), balkon nebo terasa s přímým nebo bočním výhledem na 
moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, výtah, Wi-Fi v lobby zdar-
ma, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), směnárna, dětské hřiště
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–22.30, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během odpoledne lehké občerstvení. Neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. a h l í p u y é P

Akropoli ***

ALBÁNIE > DÜRRES > GOLEM

Menší rodinný hotel s přátelskou atmosférou vyniká pohostin-
ností, jež je pro Albánii typická. Hotel Akropoli nabízí příjemné 
prostředí, bazén je ideální pro dospělé i  rodiny s dětmi, hřiš-
tě na basketbal a volejbal se nachází za hotelem a v horkých 
letních dnech nabízí stín po většinu dne. V  restauraci můžete 
ochutnat albánskou kuchyni i  mezinárodní pokrmy, doménou 
restaurace je příprava čerstvých ryb. Doprava do centra historic-
kého města Durres je zajištěna městskou hromadnou dopravou 
v pravidelných intervalech. V okolí hotelu naleznete řadu míst-
ních restaurací s výbornou kuchyní za výhodné ceny.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m / vzdálenost od letiště: 42 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV, trezor (zdarma na recepci), mini-
bar (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), většina pokojů má balkon nebo terasu, Wi-Fi (zdarma)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 bary, Wi-Fi (zdarma), směnárna, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, 
výtah
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
basketbal, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

a d í p y é P

H Í Ú Ó

H Í Ú Ó

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 190 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 690 Kč

H Í Ú Ó Ï P
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Měna: bulharské leva (BGN)
Časový posun: +1 hodina
Hlavní město: Sofie
Telefonní předvolba: +359  
Úřední jazyk: bulharština
Velvyslanectví České republiky v Bulharsku:  
bul. Yanko Sakazov Nr. 9, vchod Panayot Volov, 1000 Sofia1 
Tel.: +359 29 48 68 00 
e-mail: sofia@embassy.mzv.cz, web: www.mzv.cz/sofia

nositelem prestižní Modré vlajky za čistotu prostředí, až 
po rozvíjející se letovisko Lozenec, které láká návštěvníky 
čistými plážemi a příjemným klimatem. Dobré klimatické 
podmínky celé této oblasti, nádherné písečné pláže s po-
zvolným vstupem do moře a blízkost historického Nesse-
baru lákají k  prožití příjemné dovolené. Některé pláže 
pokrývá černý písek s vysokým obsahem magnetitu. Po 
pádu komunistické diktatury nachází Burgas znovu svou 
tvář. V posledních letech prodělala většina hotelů zásadní 
modernizaci a v ničem si nezadá s hotely v leckterém vy-
hlášeném turistickém letovisku ve Středomoří. Atraktivní 
hotelové komplexy nabízejí širokou nabídku vodních spor-
tů, mnohospolečenského a kulturního vyžití. 

Město Burgas 
je druhé největší město na bulharském pobřeží a  záro-
veň i  nejdůležitější přístav v  celé zemi. Leží v  širokém 
Burgaském zálivu, zasahujícím hluboko do pevniny bul-
harského pobřeží Černého moře. Oblast byla v minulosti 
osídlena thráckými kmeny a ve středověku zde byla po-
stavena malá pevnost s názvem Pirgos. V 17. století se síd-
lo rozšířilo zhruba do dnešní podoby a bylo přejmenováno 
na Achelo-Burgas. Základní zdi dnešního přístavu byly 
položeny v roce 1903. Burgas je dnes důležitým obchod-
ním, průmyslovým a kulturním centrem. Nachází se zde 
mezinárodní letiště, univerzita, významné archeo logické 
muzeum, velké množství kostelů a  kulturních památek, 
například kostel Svatého Cyrila a  Metoděje s  freskami 
a  dřevěným oltářem nebo pozůstatky římského města 
Deultum, které sloužilo jako vojenská kolonie. Tepnou 
města je bulvár Alexandrovska vedoucí z  jižního auto-
busového nádrží na sever. Burgas je i  bulharský nejroz-
lehlejší přístav a je menší a méně přelidněný než Varna. 
Město obklopují čtyři jezera Pomoriysko (nebo Pomorie), 
Atanasovsko, Mandrensko (Mandra) a Burgasko (Burgas). 
Jsou známá jako Burgaská jezera. Rozléhají se na 9500 
hektarech – tvoří největší mokřinový komplex v Bulhar-
sku a jsou domovem asi 60 % bulharských druhů ptáků. 
Příjemný odpočinek dále nabízí Nadmorskij park s oázou 
plnou zeleně, záhonů a fontán, kde je možnost občerstve-
ní v kavárně s nádherným výhledem na moře.

Varna
Letiště Varna přivítá návštěvníky, kteří chtějí strávit svou 
dovolenou na černomořském pobřeží Bulharska. Můžete 
se těšit na krásné pláže pokryté světlým pískem s pozvol-
ným vstupem do moře. 
Varna je město mnoha tváří, je moderní, zároveň však 
má bohatou historii s nepřeberným množstvím památek. 
Spolu s okolními oblastmi je oblíbená a vyhledávaná, a to 
 díky bohatému a rušnému nočnímu životu a množství kul-
turních  akcí v podobě koncertů, festivalů a dalších udá-

Srovnejte své vzpomínky se současnou podobou Bulhar-
ska jako země, která vsadila na rozvoj cestovního ruchu! 
Najdete upravené zlatavé pláže se širokou nabídkou zá-
bavy, dobrou úroveň služeb a chutě populárních balkán-
ských jídel v kombinaci s bulharským vínem naplněným 
sluncem.
Bulharsko má rozlohu necelých 111 000 km2 a  jeho po-
vrch je z velké části tvořen sítí horských hřebenů. Když 
se podíváte na mapu, zjistíte, že zde najdete snad vše: 
vysoké hory, vysočiny, ale také nížiny nebo údolí velkých 
řek. Ze západu na východ se napříč Bulharskem táhne 
horské pásmo Stara Planina/Balkán, které dalo jméno 
celému poloostrovu na jihovýchodě Evropy. Severní hra-
nici Bulharska tvoří z velké části veletok Dunaj, za nímž 
se rozprostírá Rumunsko. Na východě Bulharsko lemuje 
čtyři sta kilometrů dlouhé pobřeží Černého moře, jehož 
písečné pláže lákají k příjemné dovolené. Prakticky nee-
xistuje rozdíl mezi přílivem a odlivem a slanost Černého 
moře je o poznání nižší než v moři Středozemním, protože 
hlavní přítokem je řeka Dunaj. Původ názvu Černé moře je 
nejasný. Od starověku až do středověku byl užíván řecký 
název Pontské moře/Pontos Euxeinos – tedy Moře pohos-
tinné. Bulharské pobřeží je málo členité, s dlouhými úseky 
písečných pláží, málo vykrojenými zálivy a téměř žádnými 
ostrovy. 
Mírné středomořské klima, s  poměrně dlouhými, teplý-
mi a suchými léty a severovýchodním směrem proudění 
vzduchu, v létě přispívá k příjemnému ochlazení rozpále-
ného pobřeží. U moře jsou bouřky prakticky pouze v zimě. 
Takové podnebí plně vyhovuje požadavkům turistů a  je 
zárukou krásného letního počasí. 
Mezi populární bulharská jídla patří například obligátní 
kebabče (pikantní šištičky z mletého masa) a kjufte (což 
je v podstatě totéž, ale ve formě klasického karbanátku). 
Nedílnou součástí většiny bulharských pokrmů je salát. 
Šopský salát z  krájených rajčat, okurek, zelené papriky 
a cibule, navrch posypaný balkánským sýrem, je v Bulhar-
sku tak populární, že je považován za jeden z národních 
pokrmů. Mezi populární zákusky patří baklava, která se 
připravuje z medu a pistácií. Bulharsko zásobuje světový 
trh neuvěřitelným množstvím bílého i červeného vína. Vi-
nařství v Bulharsku má neobyčejně dlouhou tradici. V roce 
2007 se země stala členským státem Evropské unie.

Burgas
Vlídné na černomořských plážích, působivé ve vnitrozem-
ských horských hřebenech, zádumčivé v  uličkách histo-
rických měst, hrdé a vstřícné v  jednání svých obyvatel, 
takové je Bulharsko – země balkánu… 
V oblasti letoviska Burgas nabízíme pobyty od letoviska 
Sveti Vlas (na severu), přes historické městečko Nesse-
bar a turistické středisko Primorsko s plážemi, které jsou 

BULHARSKO
VLÍDNÉ NA ČERNOMOŘSKÝCH PLÁŽÍCH, PŮSOBIVÉ VE VNITROZEMSKÝCH HORSKÝCH 
HŘEBENECH, ZÁDUMČIVÉ V ULIČKÁCH HISTORICKÝCH MĚST, HRDÉ A VSTŘÍCNÉ 
V JEDNÁNÍ SVÝCH OBYVATEL, TAKOVÉ JE BULHARSKO – ZEMĚ BALKÁNU… 

Sofia
Burgas

Varna
BULHARSKO

RUMUNSKO

SRBSKO

MAKEDONIE

ALBÁNIE

ŘECKO

TURECKO
KOSOVO

ALBANIE
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lostí. Varna je největším městem černomořského pobřeží 
a zároveň třetí největší v zemi s vlastním mezinárodním 
letištěm. Letiště má dlouhou historii sahající až do roku 
1916, kdy sem byla zavedena první nepravidelná poštovní 
linka z  hlavního města Sofi e. Dnes je letiště moderním 
dopravním uzlem, přijímací především charterové lety ze 
západní Evropy. Ve Varně žije zhruba 315 000 obyvatel, leží 
mezi Varenským zálivem a Varenským jezerem. Je skvělou 
kombinací malé metropole, prosluněného letoviska s pí-
sečnými plážemi a důležitého obchodního přístavu. 
Současný název – Varna – odkazuje na slovanské označení 
černé barvy a  souvisí s  její důležitou polohou u  Černé-
ho moře. Přezdívá se ji „mořská metropole Bulharska“. 
Nalézá se tam největší bulharský přístav a vrchní velení 
bulharského námořnictva.
Jestliže budete ubytováni v  jednom z  mnoha letovisek 
v  okolí (Albena, Zlaté Písky, Balchik, Kranevo či Svatý 
Konstantin), určitě nevynechejte možnost udělat si sem 
jednodenní výlet. Mezi nejzajímavější a  také nejstarší 
památky ve městě patří zbytky římských termálních lázní 
z 2. a 3. století, které jsou považovány za největší v celé 
Evropě. Kromě různých uliček a  starých kostelů stojí ve 
Varně za prohlídku velký Primorskyj park, který prý založil 
český botanik Anton Novák podle vzoru parků Belvederu. 
Park je přímo u moře a najdete v něm ZOO, Delfi nárium, 
námořní muzeum nebo Akvárium Černého moře. 
Zajímavý je také tzv. Kamenný les, což je geologická za-

jímavost plná kamenných sloupů starých 50 milionů let. 
Bulharsky se mu říká Pobiti Kamni a leží cca 20 kilometrů 
na západ od Varny. Asi pět kilometrů severovýchodně od 
Varny leží palác Euxinograd, obklopený krásným parkem 
s  exotickými rostlinami. Sloužil jako letní sídlo knížete 
Alexandra I. z Battenbergu v 19. století a později se stal 
vládní rezidencí.

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Bulharska platí pro občany ČR 
bezvízový styk. Občan ČR může cestovat do Bulharska na 
základě platného cestovního pasu nebo občanského průka-
zu, který je vybaven strojově čitelnou zónou a který nemá 
oddělenou vyznačenou část (t.j. bez odstřiženého rohu). 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu plánované-
ho pobytu na území Bulharska. Děti mohou cestovat pouze 
s vlastním cestovním dokladem. Držitelé cestovních pasů 
jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě 
u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, případně na 
webových stránkách www.eximtours.cz či telefonicky na 
tel. 255 787 787.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava Praha – Varna – Praha v  turistické třídě 
včetně letištních a  bezpečnostních poplatků, ubytování 
(v případě 8denního zájezdu na 7 nocí, v případě 11denního 
zájezdu na 10 nocí, v případě 12denního zájezdu na 11 nocí 
a v případě 15denního zájezdu na 14 nocí) stravování dle 
vybraného hotelu, služby česky nebo slovensky hovořícího 
delegáta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné po-
jištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.  

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakultativní 
služby.

Výlety v ceně zájezdu*
Pro letovisko Nessebar: Podvečerní výlet do Nessebaru, 
což je jedno z nejstarších bulharských měst. Od roku 1983 
je toto město díky své unikátní architektuře zařazeno na 
seznam UNESCO. Stará čtvrť města se nachází na poloostro-
vě, který je s pevninou spojený úzkou šíjí. Pěší prohlídka 
nabízí návštěvníkům získat určitou představu o starém bul-
harském městě. Navštívit můžete mnoho kostelů, úzkých 
uliček s obchůdky nebo některou z místních restaurací.
Minimální počet účastníků: 20 osob
(*platí pro hotely označené ikonou „výlet zdarma”.)  
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Cena za osobu v DP od  
(při objednání do 30. 1. 19)

červen září
11 490 11 490

4 lobby bary, koktejl bar, Wi-Fi v lobby zdarma, 
směnárna, salón krásy, kadeřnictví, konferenční 
místnost, obchody, 4 venkovní bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma), vnitřní bazén, dětský ba-
zén se skluzavkou, dětské hřiště, miniklub (pro 
děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky za poplatek (pro 
klienty s All Inclusive zdarma), plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, volejbal, aerobic, vodní 
gymnastika, šipky, šachy, stolní tenis, vířivka

Pětihvězdičkový hotelový komplex je situo-
ván na kilometr dlouhé a 100 metrů široké 
písčité pláži v  jižní části letoviska Pomorie 
a  skládá se ze šesti budov. Klientům jsou 
k dispozici čtyři venkovní bazény, dva bary 
u bazénu, krytý bazén i umělá řeka, která 
se klikatí cestou přes zahrady s exotickými 
stromy a  záhony. Kvalitní zázemí s  mož-
nostmi aktivit různého druhu a  výborná 
poloha hotelu vytváří ideální podmínky pro 
krásnou letní dovolenou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj typu studio: 1-11
Apartmán: 11-112-111
Apartmán s výhledem na moře: 11-112-111
Apartmán se 2 ložnicemi: 1111
Apartmán se 2 ložnicemi s výhledem na moře: 
1111
Apartmán se 3 ložnicemi: 11111
Apartmán se 3 ložnicemi s výhledem na moře: 
11111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), trezor (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), balkon
Ubytování za příplatek
Apartmán – ložnice s obývacím pokojem, Apart-
mán se 2 ložnicemi, Apartmán s 3 ložnicemi
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, 3 restaurace, 2 tema-
tické restaurace s  obsluhou, 2 bary u  bazénu, c d h l m o í r u v é / á

Sunset Resort *****

BULHARSKO > BURGAS > POMORIE

H Ú Ë Ó Ä P
CENA OD

11 490 Kč

  Hlavní restaurace: 07.00–
10.30 snídaně formou bufetu, 

12.00–14.00 oběd formou bufetu, 15.00–17.00 studené 
i teplé snacky, káva a pečivo, 18.00–21.00 večeře for-
mou bufetu, 2× týdně tematické večeře, u snídaně 
káva, čaj a rozlévané nealkoholické nápoje, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 
 Restaurace s obsluhou: Grill House – možná veče-
ře 6× týdně, nutná předchozí rezervace  Restaurace 
Smaragd: 23.00–06.00 půlnoční občerstvení    Bar 
u bazénu: 10.00–17.00 zmrzlina, 09.00–17.00 neal-
koholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané)  Plážový bar: 09.00–17.00 
nealkoholické nápoje, káva, čaj, pivo, víno a vybra-
né alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 
 Kavárna Sunset: 09.00–23.45 nealkoholické nápo-
je a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotely a mohou se změnit.

All Inclusive

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fitness, kulečník, bowling, masáže, sauna, pára, 
solárium
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu, All 
Inclusive
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H Ú Ë Ó Ä P

Moderní hotel se nachází jeden kilometr severně od rušného 
centra letoviska Slunečné pobřeží a 500 metrů od krásné písči-
té pláže, která nabízí nejen příjemné koupání, ale také širokou 
nabídku vodních sportů a  dalších aktivit. Hotel se skládá ze 
dvou vkusně zařízených budov. Svojí polohou hotel vytváří ide-
ální podmínky ke strávení příjemné ničím nerušené dovolené 
s možností procházek po okolí.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 500 m / vzdálenost od letiště: 33 km
vzdálenost od centra: 1 km / vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
centrálně řízená klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mini-
bar (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostornější, možnost 2 přistýlek
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar 
u  bazénu, trezor na recepci (za poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
venkovní bazén s integrovaným brouzdalištěm (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, směnárna
Pláž
široká, písčitá s pozvolným vstupem, lehátka, slunečníky a osušky za 
poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty na pláži, billiard
Stravování v ceně
Polopenze plus

Velmi oblíbený hotel, který prošel v roce 2015 rekonstrukcí, se 
nachází v samém centru města. Nabízí služby All Inclusive PREMI-
UM na vysoké úrovni, bohaté animační programy a jeho kuchyně 
je jednou z nejvyhlášenějších v okolí. Samotná pláž je od hotelu 
vzdálená 200 metrů a dostanete se na ní příjemnou procházkou 
s  možností nákupů či posezení. Příjemná atmosféra, přátelský 
personál a služby na odpovídající úrovni, jsou zárukou spokojené 
a ničím nerušené dovolené. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111-1122

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m / vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: v centru / vzdálenost od nákupních možností: 30 m
Ubytování
centrálně ovladatelná klimatizace, telefon, kabelová TV, Wi-Fi (zdar-
ma), minilednička (1 láhev vody 1× denně), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, bistro, Wi-Fi v lob-
by (zdarma), trezor na recepci (za poplatek), prádelna (za poplatek), 
mini diskotéka, venkovní bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
za zálohu), dětský bazén se skluzavkou, dětské hřiště, dětská herna, 
obchod
Pláž
písčitá, postupně se svažující, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, aerobic, vodní gymnastika, pilates, šip-
ky, otevřené fi tness, minigolf, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, kulečník, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive PREMIUM

e n í r u y é P

h o n í r u v é á P

Lion ****

BULHARSKO > BURGAS > SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

MPM Kalina Garden ****

BULHARSKO > BURGAS > SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

H Í Ä Ï

H Ä Ï

CENA OD

9 990 Kč

CENA OD

11 890 Kč

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 28. 2. 19)

červen září
9 990 9 990

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

červen září
11 890 15 790
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

červen září
15 790 15 790

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, fi tness, stolní tenis, biliard
Stravování v ceně
All Inclusive

Mezi českými turisty velice dobře známý 
a  oblíbený hotel Kotva se nachází v  již-
ní části Slunečného pobřeží a  leží dvě stě 
metrů od rozlehlé písečné pláže s písečný-
mi dunami. Komplexně vybavený, životem 
kypící čtyřhvězdičkový hotel renovovaný 
v  roce 2015 svým hostům nabízí velice 
příjemné moderní pokoje. Do centra Slu-
nečného pobřeží plného obchůdků, barů, 
kaváren a  restaurací či do sousedního 
Nessebaru se lze dopravit pohodlně místní 
hromadou dopravou, nebo lze využít zdejší-
ho turistického vláčku. Hotel svou polohou 
a vybavením splňuje všechny podmínky ke 
strávení příjemné letní dovolené.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), 
minilednička, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, lobby bar, bar u  bazénu, 
Wi-Fi v lobby (zdarma), trezor (za poplatek), ba-
zén (lehátka a slunečníky zdarma), dva bazény 
kombinované s vodním parkem pro děti (vodní 
skluzavky), dětský bazén, dětské hřiště, konfe-
renční místnost, kadeřnictví, směnárna
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek h í r é / á

Kotva ****

BULHARSKO > BURGAS > SLUNEČNÉ POBŘEŽÍ

H Ë Ä Ï P
CENA OD

15 790 Kč

 Hlavní restaurace: 07.30–10.00 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 18.00–21.00 večeře formou 
bufetu, u snídaně káva, čaj a rozlévané nealkoholic-
ké nápoje, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané)  Bar Kotva: 11.00–17.00 dezerty 
a  zmrzlina, 10.00–22.30 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i  místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 30. 4. 19)

červen září
16 590 16 590

H Ë Ä Ï P

Hotel MPM Arsena, skládající se ze dvou 
budov, je vyhledávaný především pro svou 
vynikající polohu, kdy je situován u krásné 
písčité pláže, zároveň se nachází nedaleko 
historické části městečka Nessebar, do níž 
se lze dostat příjemnou procházkou. Klienti 
také jistě ocení kvalitní All Inclusive pro-
gram, jež zahrnuje i vybrané importované 
nápoje, venkovní i vnitřní bazén či restau-
raci s otevřenou terasou. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 26 km
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrální klimatizace, telefon, kabelová TV, 
Wi-Fi, mini lednička, trezor (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u  bazénu, Wi-Fi v  lobby zdarma, kon-
ferenční místnost, salón krásy, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), vnitřní bazén, dětský ba-
zén, dětský klub (pro děti 4–12 let), parkoviště 
(za poplatek)
Pláž
písčitá, přístupná po schodech, 1 slunečník 
a 2 lehátka / pokoj zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, aerobic, pilates, šipky, vnitřní bazén, 
vodní gymnastika, sauna, pára
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive j l o í v é á

MPM Arsena ****

BULHARSKO > BURGAS > NESSEBAR

H Í Ú Ä Ï P
CENA OD

16 590 Kč

  Hlavní restaurace: 
07.30–10.00 snídaně for-

mou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
18.00–21.00 večeře formou bufetu, u snídaně káva, 
čaj a nealkoholické nápoje, u oběda a večeře nealko-
holické nápoje a vybrané alkoholické nápoje (místní 
výroby, některé importované, rozlévané)  Bar u ba-
zénu: 10.00–12.00 a 16.00–18.00 lehké občerstve-
ní – například pizza, sendviče, zmrzlina    Plážový 
stánek: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno
a vybrané alkoholické nápoje (místní výroby, některé 
importované, rozlévané)    Lobby bar: 10.00–23.00 
studené i teplé nealkoholické nápoje, vybrané alko-
holické nápoje (místní výroby, některé importované, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

ULTRA All Inclusive
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Cena za osobu v DP od  
(při objednání do 28. 2. 19)

červen září
8 590 8 590

Hotel Sveti Vlas patří mezi menší hotely, 
svým klientům nabízí ubytování v  klima-
tizovaných pokojích s  bezplatným Wi-Fi 
přípojením a privátním balkonem. Hotel se 
nachází 850 metrů od písčité pláže, nabízí 
příjemnou atmosféru a je vhodný pro méně 
náročné klienty, jež dávají přednost ubyto-
vání v  klidnější oblasti oproti vyhlášeným 
letoviskům. Do okolních turistických letovi-
sek se lze snadno dopravit místní hromad-
nou dopravou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 850 m
vzdálenost od letiště: 32 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, Wi-Fi (zdarma), lednička, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, jídelna, lobby bar, bar, 
trezor za poplatek, Wi-Fi v lobby zdarma, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

c í r é

Sveti Vlas ***

BULHARSKO > BURGAS > SVETI VLAS

H Í Ä Ï P
CENA OD

8 590 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 12. 18)

červen září
15 590 15 590

Velice příjemný resort je situován v nádher-
ném prostředí a nabízí úchvatné výhledy na 
moře a  okolní krajinu. Komplex leží sedm 
kilometrů od pobřežního městečka Kavar-
na, řadí se mezi klidnější, je tedy ideálním 
místem pro letní dovolenou plnou pohody 
a  relaxu. Resort se pyšní vynikajícími ani-
mačními programy. Na místní pláž, která 
je vzdálená asi 800 metrů od hotelu, jezdí 
několikrát denně hotelový shuttle.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11
Apartmán: 11-112-111
Rodinný pokoj: 1111-11112-11111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 800 m
vzdálenost od letiště: 64 km
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 7 km
Ubytování
individuální klimatizace, TV se satelitním pří-
jmem, Wi-Fi (zdarma), kuchyňka, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), balkon
Ubytování za příplatek
Apartmán – ložnice s obývacím pokojem, Rodin-
ný pokoj – 2 ložnice s obývacím pokojem
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, bar u bazénu, Wi-Fi (zdar-
ma), trezor na recepci (za poplatek), konfe-
renční místnost, obchod, 5 venkovních bazénů 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek, shutt-
le na pláž "Topola Beach" zdarma, osušky za 
zálohu a h í r u z é á

Kaliakria Resort ****

BULHARSKO > VARNA > KAVARNA

Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, stolní tenis, šachy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
golf, masáže, sauna
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

H Í Ä Ï P H Ë P
CENA OD

16 790 Kč

 Hlavní restaurace: 8.00–10.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou 
bufetu, u snídaně káva, čaj a rozlévané nealkoholické 
nápoje, u oběda a večeře nealkoholické nápoje a vy-
brané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané)    V místech určených hotelem: 10.30–11.30 
lehké občerstvení, káva, čaj, 15.30–17.30 lehké občer-
stvení, například mini sendviče, pizza, dorty, zmrzlina, 
káva, čaj, nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání jsou určeny ho-
telem a mohou se změnit.

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od  
(při objednání do 31. 12. 19)

červen září
10 990 11 590

pojení (za poplatek), trezor (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s částečným výhledem na moře, Superior 
pokoj – prostornější, pro děti postel formou pa-
landy, set pro přípravu čaje a kávy, Pokoj s vý-
hledem na moře, rodinný pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, restaurace 
s obsluhou (výběr z menu), lobby bar, bar u ba-
zénu, Wi-Fi zdarma v  lobby, v blízkosti bazénu 
a  herny, venkovní bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), vnitřní bazén, dětské hřiště, 
dětské animační programy, krytý bazén, spor-
tovní a večerní zábava, Wellness centrum, smě-
nárna, obchod
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, fitness, šachy, boccia, volejbal a minifot-
bal (v rámci animačních programů), badminton, 
sportovní a večerní zábava
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness centrum, masáže, parní lázně, vířivka, 
billiard, tenisový kurt
Stravování v ceně
All Inclusive

Moderně vybavený hotelový komplex se 
nachází v zahradě, v jihozápadní části stře-
diska Zlaté písky, ve vzdálenosti asi 400 
metrů od rušného centra a cca 30 kilome-
trů od letiště ve Varně. Hotel nabízí ideální 
prostředí ke strávení odpočinkové dovole-
né s relaxací v překrásné přírodě a zeleni. 
Celá oblast je obklopena národním parkem, 
pokrytým hustými lesy. Kromě klientů, vy-
hledávajících klidnou dovolenou, si zde na 
své jistě přijdou i milovníci společenského 
života. Široká písčitá pláž s vyhlášenou pro-
menádou je od hotelu vzdálená 450 met-
rů a  je přístupná svažující se cestou zčásti 
po schodech. K dopravě lze snadno využít 
i místního turistického vláčku. Na promená-
dě naleznete množství obchodů, restaurací, 
barů, atrakcí a dalších možností zábavy.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:  
1-11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře:  
11-112-111
Pokoj Superior:  
11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj Superior s výhledem na moře:  
11-112-1122-111-1112-1111
Rodinný pokoj: 1122-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 450 m
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 400 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně řízená klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, lednička (zdarma), Wi-Fi při- h o í r u w é á

Kristal ****

BULHARSKO > VARNA > ZLATÉ PÍSKY

H Ë Ö Ä P
CENA OD

10 990 Kč

  Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně 
formou bufetu, 12.30–14.00 oběd formou 

bufetu, 18.00–21.00 večeře formou bufetu, u  snídaně káva, čaj 
a rozlévané nealkoholické nápoje, u oběda a večeře nealkoho-
lické nápoje, pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané)  Restaurace s obsluhou: možná večeře 
1× za pobyt (nutná předchozí rezervace), nápoje za poplatek 
  Snack bar: 10.00–11.00 pozdní snídaně, 12.00–15.00 lehké 
občerstvení, 15.00–17.00 dezerty a  ovoce, 12.00–17.00 zmrzlina 
 Bar u bazénu: 9.30–18.00 nealkoholické nápoje, koktejly a vy-
brané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Lobby 
bar: 9.30–23.00 nealkoholické nápoje, koktejly a vybrané alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se 
změnit. Na večeři je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

červen září
8 990 8 990

H Ë Ö Ä P

Sportovní aktivity a zábava zdarma
krytý bazén
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
stolní tenis, fi tness, kulečník, masáže, sauna
Stravování v ceně
All Inclusive

Oblíbený hotel s  příjemným personálem, 
vystavěný v  terasovitém stylu, se nachází 
v  klidnější části živého letoviska ve vzdá-
lenosti asi 300 metrů od krásné písčité 
pláže. Populární, turisty vyhledávaná ob-
last Zlaté písky nabízí hostům příjemné 
koupání, nádhernou zeleň, odpočinek 
a nepřeberné množství zábavy, restaurací, 
barů a obchůdků s jedinečnou atmosférou. 
Hotel Pliska doporučujeme méně náročným 
klientům, kteří chtějí strávit dovolenou ve 
spojení s  poznáváním a  procházkami po 
okolí.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Apartmán: 11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 200 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, lednička (zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů – k zapůjčení 
na recepci, WC)
Ubytování za příplatek
Apartmán – ložnice s obývacím pokojem
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u bazénu, Wi-Fi v lobby zdarma, trezor 
na recepci (za poplatek), bazén s integrovaným 
brouzdalištěm (lehátka a  slunečníky zdarma), 
krytý bazén, malé dětské hřiště, obchod se su-
venýry, konferenční místnost, noční klub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek h í r u v é

Pliska ***

BULHARSKO > VARNA > ZLATÉ PÍSKY

H Ä P
CENA OD

8 990 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 
snídaně formou bufetu, 10.00–

12.00 ovoce a pečivo, 12.00–14.00 oběd formou bu-
fetu, 16.00–17.00 ovoce a pečivo, 18.30–21.00 večeře 
formou bufetu, u snídaně káva, čaj a nealkoholické 
nápoje, u  oběda a  večeře nealkoholické a  vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 
  Lobby bar: 10.00–22.00 nealkoholické a  vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání jsou 
určeny hotelem a mohou se změnit.

All Inclusive
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H Ë P
CENA OD

10 790 Kč

Villa Vemara Club je součástí komplexu Vemara Club, který na-
bízí dvoupodlažní vilky. Villa Vemara Club leží na útesu zvaném 
Sveti Atanas, s krásným výhledem na zátoku Obzor, v jehož blíz-
kosti byly nalezeny pozůstatky starověké vesnice staré více než 
2000 let. Klienti ocení příjemnou a klidnou atmosféru okolí. Ho-
tel doporučujeme párům, které vyhledávají klidnou dovolenou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m / vzdálenost od letiště: 65 km 
vzdálenost od centra: 4 km / vzdálenost od nákupních možností: 4 km 
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minilednič-
ka, Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, lobby 
bar, sky bar, bar u bazénu, trezor za poplatek, Wi-Fi v lobby zdarma, 
prádelna (za poplatek), 2 venkovní bazény, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, fitness, šipky, šachy, minifotbal, vodní 
gymnastika, aerobic, volejbal, basketbal, fotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive

h m í r é á

Villa Vemara Club ***

BULHARSKO > VARNA > BYALA

Tříhvězdičkový hotel Lotos se nachází na úžasném místě, přímo 
u přístavu, kde si můžete vychutnat nádherné výhledy na moře 
a pobřeží. Balchik – oblast, ve které je hotel situován, je po-
věstná svou malebností a typickými bílými skalisky, jistě byste 
neměli vynechat návštěvu místní botanické zahrady, jež je oblí-
beným turistickým cílem. Od hlavní písčité pláže se nachází 300 
metrů, od centra pak necelý kilometr. Mimo hlavní pláž můžete 
zavítat i na jednu z menších skalnatých pláží. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m / vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 1 km / vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi při-
pojení (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů 
– k vyžádání na recepci, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, trezor na recepci 
(za poplatek), konferenční místnost, kadeřnictví, směnárna
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
sauna, pára, relaxační zóna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

c d í r P

Lotos ***

BULHARSKO > VARNA > BALCHIK

H Ë Ä Ï
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

7 990 Kč

Cena za osobu v DP od  
(při objednání do 31. 3. 19)

červen září
7 990 8 590

Cena za osobu v DP od  
(při objednání do 31. 3. 19)

červen září
10 790 10 790
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Cenové rozhraní ................. duben květen červen říjen listopad prosinec
DO v DP bez slevy za včasný nákup 00 00 00 00 00 00

duben
00

Menší hotelový komplex byl postaven 
v  roce 2010 a  leží na útesu zvaném Sveti 
Atanas, s  krásným výhledem na zátoku 
Obzor, v  jehož blízkosti byly nalezeny po-
zůstatky starověké vesnice staré více než 
2000 let. Komplex se skládá z  hlavní bu-
dovy, několika dvoupodlažních vilek a  je 
zasazen do vzrostlé zahrady. Klienti ocení 
příjemnou a klidnou atmosféru okolí. Hotel 
doporučujeme párům, které vyhledávají 
klidnou dovolenou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 65 km 
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km 
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, minilednička, Wi-Fi (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), balkon
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Apartmán s výhle-
dem na moře – ložnice s obývacím pokojem
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, lobby bar, sky bar, bar 
u bazénu, trezor za poplatek, Wi-Fi v lobby zdar-
ma, prádelna (za poplatek), 2 venkovní bazény, 
dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek h m í r é á

Vemara Club ***

BULHARSKO > VARNA > BYALA

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, fi tness, šipky, 
šachy, minifotbal, vodní gymnastika, aerobic, 
volejbal, basketbal, fotbal, dětská diskotéka 
20.30–21.00
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive

H Ë P
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 990 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.00–14.00 oběd formou bufetu, 18.00–21.00 večeře 
formou bufetu, u snídaně káva, čaj a  rozlévané ne-
alkoholické nápoje, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje a  vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané)    V  místech určených hote-
lem: 15.00–17.00 lehké občerstvení, například pizza, 
špagety, 16.00–17.00 teplé a  studené předkrmy, čaj 
a káva   Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické ná-
poje a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané)  Sky bar: 10.00–23.00 nealkoholické ná-
poje a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

All Inclusive

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

červen září
10 990 10 990
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EGYPT
EGYPT, ZEMI FARAONŮ, DNES NAVŠTĚVUJÍ TURISTÉ, TOUŽÍCÍ PO SLUNCI A POTÁPĚNÍ 
V KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÉ VODĚ RUDÉHO MOŘE ČI PO POZNÁNÍ TAJEMSTVÍ, ZÁHAD 
A SLÁVY STAROVĚKÝCH PAMÁTEK. 

i v řadách filmů a románů mají neodolatelné kouzlo mezi 
poznávacími zájezdy.

Hurghada
Hurghada je největší rekreační oblastí a  letoviskem 
v Egyptě. Je pověstná komfortem, snadnou dosažitelností 
mnoha památek a potápěčskými centry, nabízejícími uni-
kátní pohledy do bohatého podmořského světa.
Hurghada je tradiční egyptské turistické centrum na af-
rickém pobřeží Rudého moře. Výhodou tohoto místa jsou 
nejen písčité pláže, ale i relativní blízkost Káhiry i Luxoru 
s možností výletů za poznáním monumentálních staroe-
gyptských památek: pyramid v  Gíze a  Sakkaře, chrámů 
v Karnaku a Luxoru i pohřebišť v Údolí králů a královen. 
Mimo výletů za historií můžete poznávat i blízké ostrůvky 
(nejznámějším je ostrov Giftún) s jejich neopakovatelným 
světem korálových útesů.

Letovisko Makadi Bay
Letovisko Makadi Bay, vzdálené od Hurghady 35 km je 
vyhlášené díky své nádherné pláži, v jejíž těsné blízkosti 
najdete překrásné korálové útesy, poskytující nezapome-
nutelnou podívanou všem, kdo se rozhodnou prozkoumat 
tajná zákoutí mořského světa. Stojí zde zejména hotely 
vyšší kategorie, jejichž předností je výborný servis. 

Letovisko Safaga
Poklidné letovisko je vzdáleno asi 50 km jižně od Hurgha-
dy. Safaga nabízí nádherné pláže s bohatým a nedotče-
ným podmořským životem, poetický přístav a  dokonce 
léčivé prameny. Místo pro klidnou dovolenou u moře bez 
davů. Naleznete zde malou promenádu, lemovanou ob-
chůdky, restauracemi a typickými egyptskými kavárnami.

Marsa Alam
Stále vyhledávanějším místem k prožití příjemné dovolené. 
Rozlehlé pláže s blýskavým pískem zlatobílé barvy, blan-
kytné mořské vody, romantické pobřeží, zdobené palmami 
a hotelovými paláci, potápěčská dobrodružství i výlety za 
poznáním bohatého okolí. Donedávna byla Marsa Alam 
pouze malou rybářskou vesničkou, ležící na západním po-
břeží Rudého moře. V současné době je to rychle se rozví-
jející a na popularitě získávající oblast. K  rozvoji jí kromě 
výstavby nových hotelů pomohlo i otevření mezinárodního 
letiště v roce 2001. Nenajdete zde žádné turistické centrum 
města, jako například v  Hurghadě, ale můžete se vydat 
třeba do městečka El Quiser, či Port Ghalib. I samotná ves-
nička Marsa Alam si stále zachovává svůj poklidný rytmus 
života, jenž zde můžete cítit téměř na každém kroku. Kon-
trastem k tomuto poklidu je uměle vybudované městečko 
Port Ghalib, s přístavem pro výletní lodě a lodě potápěčů, 
promenádou s  několika kavárnami a  restauracemi, pláží 
a v neposlední řadě i několika hotely. 

Egypt, zemi faraonů, dnes navštěvují turisté, toužící po 
slunci a  potápění v  křišťálově čisté vodě rudého moře 
či po poznání tajemství, záhad a  slávy starověkých pa-
mátek. Egypt leží na pomezí dvou kontinentů – Afriky 
a Asie. Převážná část země se nacházív severovýchodní 
části Afriky a lemuje Rudé moře, malá část Egypta se pak 
rozprostírá na Sinajském poloostrově. Dovolená v Egyptě 
nabízí mnoho skvělých zážitků. Baví vás šnorchlování, 
vodní sporty, láká vás jízda v  poušti? Rádi objevujete 
kouzlo jiných kultur a chcete na vlastní oči spatřit histo-
rické i architektonické skvosty? Navštivte Egypt a užijte si 
dovolenou plnou nezapomenutelných vzpomínek. 
Egypt, to je teplé počasí po celý rok. Jen 4,5 hodiny letu. 
Bezpočet archeologických památek, pyramidy a  chrámy 
z dob faraónů. Dlouhé pláže a čisté moře s úžasným šnor-
chlováním a potápěním. Žádné složité vstupní dokumenty 
či povinné očkování. Písčité pláže, živoucí korálové útesy, 
často přístupné jen pár metrů od hotelu, nekonečná hladi-
na jiskřícího se moře a ubytování s možností All Inclusive 
na kvalitní úrovni, učiní vaši dovolenou plnou nezapome-
nutelných vzpomínek. 
Egypt je také ideální zimní dovolená u moře pro všechny, 
kdo se chtějí vydat podívat za sluncem uprostřed zimních 
plískanic a ohřát se. Od podzimu do jara zde panují příjem-
né teploty. Rudé moře s  jeho fascinujícím podmořským 
světem mohou objevovat nejen ti, kdo mají s potápěním 
bohaté zkušenosti. Díky množství kvalitních potápěčských 
center do hlubin zavítají i úplní začátečníci.
Poznejte historii, která je stará několik tisíc let a objevuj-
te doteky slávy již dávno zaniklých říší. Srdcem Egypta 
je již více než tisíc let město Káhira. Pyšní se nádhernou 
architekturou z 19. století, římskými i raně křesťanskými 
památkami a jejím zlatým hřebem je islámská část, jejíž 
kopule a minarety, bazary či úzké uličky vás zavedou do 
pohádek Tisíce a jedné noci. V těsném sousedství hlině-
ných domů se tyčí věže moderních staveb a budovy ho-
telů, po silnicích se vedle líných oslích povozů prohánějí 
nablýskané automobily. V  jižní části města se nachází 
Koptská Káhira, která je součástí Staré Káhiry. 
Až do příchodu Islámu byla zdejším centrem křesťanství, 
i když většina současných církevních staveb v této části 
Káhiry byla postavena až po dobytí Egypta muslimy. Mezi 
známé místní památky patří Koptské muzeum, Římská 
pevnost, Visutý kostel, klášter sv. Jiří nebo kostel sv. Jiří. 
Islámská Káhira je stará středověká čtvrť, jejíž centrum 
tvoří ulice Muski společně s Bazarem Chán al–Chalílí, kde 
si můžete zakoupit téměř vše od potravin až po oblečení. 
Nejznámějším objektem této části města je Citadela, stře-
dověká pevnost stará více jak 900 let. 
Plavby po Nilu zas představují jednu z  nejlepších mož-
ností, jak si prohlédnout bujnou krajinu údolí tohoto ve-
letoku a navštívit velkolepé památky, lemující jeho bře-
hy. Prohlídky faraónských pokladů, malebně vylíčených 

Oficiální název: Egyptská arabská republika
Měna: Egyptská libra (LE) 
Časový posun: v zimním čase +1 hodina 
Hlavní město: Káhira
Telefonní předvolba: +20 
Velvyslanectví České republiky: 4 Dokki street, 125 11 Giza, Cairo 
Tel.: +20/233 339 700 
E–mail: cairo; embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/cairo

Středozemní moře

Rudé moře
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Letovisko El Quseir
Malé přímořské městečko na západním pobřeží Rudého 
moře, leží asi 140 km severně od Marsa Alam. V období 
5 000 let př. n. l. bývalo jedním z nejvýznamnějších přísta-
vů starobylého Egypta. Dřívější výchozí bod pro poutníky 
do Meky dnes okouzlí svou ospalou krásou. Mořské dno je 
poseto nedotčenými korálovými pásy s členitým terénem, 
jenž je domovem mnoha zajímavých vodních živočichů, 
ryb a rostlin a souš je zase hnízdištěm želv. 
Naleznete zde skvělé podmínky pro vaši dovolenou 
i  odpočinek a  relaxaci v  poklidném malém letovisku 
a  v  některé z  místních kaváren, které mají své stolky 
a židličky rozmístěny přímo na pláži, si můžete vychutnat 
ten nádherný pocit uvolnění a odpoutání se od hektických 
dní dnešní doby. Písečné pláže, většinou s  pozvolným 
vstupem do vody. 

Sharm El Sheikh
Sharm El Sheikh sousedí s přírodní rezervací Ras Moha-
med a  má ideální podmínky pro turistiku, zejména ne-
opakovatelné bohatství podmořského života, rozsahem 
a  bohatstvím srovnatelným s  dalšími nejvyhlášenějšími 
potápěčskými lokalitami na světě. Ve vzdálenosti něko-
lika desítek metrů od mořského břehu se táhne takřka 
nepřetržitě v délce 80 km směrem do Akabského zálivu 
nádherný korálový útes. Nabízí ideální podmínky pro tu-
risty, toužící obdivovat drsnou krásu zdejší přírody a neo-
pakovatelné bohatství podmořského života. 

Sinajský poloostrov
Poloostrov na rozhraní africké a euroasijské pevniny byl 
od nepaměti spojnicí mezi velkými kulturami severní 
Afriky a Blízkého východu. Rozsáhlý (61 000 km2) Sinaj-
ský poloostrov je z geologického hlediska součástí Afriky 
a  z  geografi ckého součástí Asie. Od obou kontinentů je 
oddělen zálivy Rudého moře. Od zbytku Egypta je na se-
verozápadě Sinaj úplně oddělen Suezským kanálem, ale 
dopravně se přes něj dá z Afriky dostat přívozy a jedním 
tunelem v jeho jižní části. Zahraničním návštěvníkům, trá-
vícím dovolenou v letoviscích na Sinaji, je tak umožněna 
i návštěva Káhiry a  jí blízkých staroegyptských památek 
– pyramid v  Gíze a  Sakkáře. Na nejjižnějším cípu Sinaj-

ského poloostrova leží moderní turistické centrum Sharm 
El Sheikh.

Spropitné
Spropitné je v arabských zemích naprosto běžné a je po-
važováno za samozřejmou součást poskytování služeb. 
Není neobvyklé, že ochota poskytnout spropitné se odrazí 
na kvalitě obdržených služeb. Samozřejmě je však rozhod-
nutí ohledně spropitného naprosto ve vašich rukou.

Zdraví – očkování
Při cestách do Egypta není vyžadováno žádné očkování. 
O doporučených očkováních se informujte u svého prak-
tického lékaře.

Cestovní doklady
Do oblasti Sharm El Sheikh není vízum vyžadováno, pokud 
cestující neopustí hotelový resort. Přesto vízum klien-
tům doporučujeme, v případě, že se budou chtít účastnit 
některých fakultativních výletů či v nutnosti převozu do 
nemocnice. Vízum je možné pořídit přes naši cestovní 
kancelář při koupi zájezdu. Podmínkou k  získání víza je 
pouze cestovní pas, platný minimálně 6 měsíců po návra-
tu ze země. V případě, že máte o tuto službu zájem, stačí 
tento požadavek uvést do smlouvy o zájezdu (služba je 
zpoplatněna – viz odstavec v popisu konkrétní destinace 
„V ceně není zahrnuto”). 
V případě, že máte víza předplacena již z České republiky, 
kontaktujte po výstupu z  letadla před pasovým odba-
vením zaměstnance naší partnerské cestovní kanceláře, 
označeného logem EXIM TOURS. Tomuto pracovníkovi 
předložíte voucher, na kterém je uveden počet víz, která 
máte předplacena. Na jeho základě vám budou vydána 
víza na počet osob, uvedených na voucheru. Držitelé ces-
tovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné 
doklady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzu-
látu. Aktuální informace o vstupních podmínkách nalez-
nete na www.mzv.cz 

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 

jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, nebo v široké 
síti provizních prodejců, případně na webových stránkách 
www.eximtours.cz či telefonicky na tel. 255 787 787.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava do Egypta v turistické třídě včetně letišt-
ních a  bezpečnostích poplatků, ubytování (v  případě 
8denního zájezdu na 7 nocí, v případě 11denního zájezdu 
na 10 nocí, v případě 12denního zájezdu na 11 nocí, v pří-
padě 15denního zájezdu na 14 nocí), stravování dle pro-
gramu a vybraného hotelu, služby česky nebo slovensky 
hovořícího průvodce, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, 
povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 
159/99 Sb.

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Cestovní vízum 800 Kč/osoba (cestovní kancelář vám ví-
zum zajistí na požádání), doporučený příplatek za cestov-
ní pojištění 599 Kč/pobyt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/
dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění naleznete na úvod-
ních stránkách katalogu) a fakultativní služby.

Informace o letech
Bližší informace o letech a letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.exim.cz

Výlety v ceně zájezdu*
Pro letovisko Hurghada: Hurghada City tour – večerní 
výlet do Hurghady s návštěvou nového přístavu, kopt-
ského kostelíku, mešity a akvária (vstupné není v ceně). 
Čekají Vás nákupy suvenýrů a na závěr občerstvení v ori-
entální restauraci.
Pro letovisko Marsa Alam: Marsa Alam City tour – ve-
černí výlet do přístavu Port Galib s možností posezení 
v kavárnách a nákupů suvenýrů.
Pro letovisko Sharm El Sheikh: Sharm El Sheikh City tour 
- večerní výlet do starého Sharmu na Old Market s mož-
ností posezení v kavárnách a nákupů suvenýrů.
(*platí pro hotely označené ikonou „výlet zdarma”)
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do  28. 2. 19)

květen červen srpen září
15 790 15 790 15 890 15 790

  Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou 
studeného i teplého bufetu, 13.00–16.00 oběd formou 

bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bohatého bufetu se širokým výběrem čer-
stvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
nealkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u obě-
da a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, destiláty (vše místní výroby, roz-
lévané), fi ltrovaná káva, 22.30–01.30 pozdní večeře  Tematické restaurace: 
19.00–21.00 večeře, orientální a středomořská, rezervace nutná  Bar u bazé-
nu: 10.30–11.30 pozdní snídaně, 10.00–17.00 zmrzlina a popcorn, 13.00–16.00 
snack, 09.00–00.00 nealkoholické nápoje, pivo, destiláty (vše místní výroby, 
rozlévané)  Bar na pláži: 13.00–16.00 snack, 10.00–17.00 zmrzlina a popcorn, 
09.00–20.00 nealkoholické nápoje, pivo, destiláty (vše místní výroby, rozlé-
vané)  Lobby bar: 00.00–24.00 nealkoholické nápoje, káva, pivo, destiláty 
(vše místní výroby, rozlévané), snack  Disco bar: 23.00–03.00, 23.00–00.00 
nealkoholické nápoje, destiláty (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

EXTRA All Inclusive

Hotelový komplex je situován na pláži 
v  Makadi Bay, asi 30 kilometrů jižně od 
Hurghady. Záliv Makadi se pyšní nejkrás-
nějšími plážemi oblasti Hurghady, na své si 
zde tedy přijdou zejména milovníci pěkné-
ho koupání. Pár metrů od břehu se v moři 
rozprostírají korálové ostrůvky, kde může-
te pozorovat nádherný podmořský život. 
V malém centru, které vzniklo jako zázemí 
hotelů v oblasti, naleznete několik obchůd-
ků, restaurací i  barů, avšak zcela určitě 
neopomeňte navštívit i centrum Hurghady, 
které vám nabídne nepřeberné množství 
nákupních i zábavních možností. Do centra 
Hurghady vás za poplatek dopraví 1× den-
ně hotelový autobus. Hotel poskytuje velké 
vyžití pro sportovně založené klienty a i pro 
děti, díky kvalitním službám ho doporuču-
jeme i náročnějším klientům. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 30 km
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Jednolůžkový pokoj j l m o n í r v w x y é / á P

Prima Life Makadi Resort & Spa *****

EGYPT > HURGHADA > MAKADI BAY

J Í É Ú Ö Ó
CENA OD

15 790 Kč

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tema-
tická restaurace, několik barů, snack bar, bar 
u  bazénu, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi na recepci (zdarma), kavárna, diskoté-
ka (do 24.00 v  rámci AI), obchod se suvenýry, 
obchodní arkáda, konferenční místnost, bazén 
s  vyhřívanou částí v  zimním období (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), dětský bazén, 
skluzavky, dětský klub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, aerobic, stolní tenis, fi t-
ness, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
šipky, plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, vířivka, sauna, pára, 
kulečník, potápění, vodní sporty na pláži, po-
tápěčské centrum
Stravování v ceně
EXTRA All Inclusive
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a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, plážový volejbal, vodní gymnastika, ae-
robic, fi tness (30 min. denně), kulečník + tenis 
+ squash (2 hodiny za pobyt zdarma)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, pára, vířivka, masáže, sol-
ná jeskyně, hammam, salon krásy, šnorchlová-
ní, potápěčské centrum, windsurfi ng centrum, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Rozlehlý hotelový komplex leží přímo 
u  vlastní pláže v  malém zálivu nedaleko 
centra Hurghady. Skládá se ze dvou budov 
– staršího Resortu a novějšího Clubu. Získá-
vá své klienty rozsahem nabízených služeb 
a jejich dobrou úrovní. Originálním prvkem 
je 12 metrů vysoká klimatizovaná restau-
race, ze které si užijete krásné pohledy na 
pobřeží. Hotel je vhodnou volbou pro milov-
níky večerních procházek, zábavy, nákupů 
a nočního ruchu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-12-11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v  blízkosti 
hotelu
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), trezor na pokoji (zdarma), balkon (většina 
pokojů)
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tema-
tické restaurace (rybí 1× za pobyt zdarma, čínská 
za poplatek, rezervace nutná), 5 barů, lobby bar 
24 hodin denně, Wi-Fi (za poplatek), diskotéka, 
konferenční místnost, 9 bazénů – z  toho 1 vy-
hřívaný (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
mini ZOO, dětský bazén, aquapark, miniklub
Pláž
písčitá s  hrubým pískem, lehátka, slunečníky h l o í r v w x y é / á P

Seagull Resort ****

EGYPT > HURGHADA > HURGHADA–CENTRUM

J Í É Ú Ö ÓJ Í É Ú Ö Ó
CENA OD

12 990 Kč

  Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou studeného i teplého bufetu, 
13.00–15.00 oběd formou bufetu 19.00–22.00 večeře formou bohatého bufetu se ši-

rokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů, 23.00–02.00 pozdní večeře. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj  Food court: 13.00–15.00 oběd formou bufetu (s různými koutky – čínský, italský, 
orientální a indický)  Tematické restaurace: 13.00–15.00 rybí oběd formou menu, 19.00–22.00 večeře 
formou menu (1× za pobyt zdarma, předchozí rezervace nutná  Bar u bazénu: 11.00–13.00 dopolední 
snack, 12.00–13.00 a 15.00–17.00 zmrzlina, 16.00–17.00 odpolední snack, 10.00–17.00 nealkoholické ná-
poje, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Bar na pláži: 11.00–13.00 dopolední 
snack, 16.00–17.00 odpolední snack, 12.00–13.00 a 15.00–17.00 zmrzlina, 10.00–17.00 nealkoholické ná-
poje a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Bar: 16.00–17.00 káva, čaj, sladké 
pečivo, 24 hodin – nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

All Inclusive

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 12. 18)

květen červen srpen září
13 390 13 390 12 990 13 390
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Oblíbený hotel Ali Baba ležící v  jižní části 
Hurghady u  vlastní pláže, obklopen krás-
nou udržovanou zahradou. Nabízí služby na 
dobré úrovni se širokou nabídkou sportov-
ních aktivit a zábavy. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na bazén: 
11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor na recepci (zdarma), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře, 
Pokoj s výhledem na bazén
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní, italská a orientál-
ní restaurace v rámci All Inclusive, bar, bar u ba-
zénu, kavárna, Wi-Fi na recepci a v okolí bazénu 
(za poplatek), obchodní arkáda, diskotéka, ka-
deřnictví, konferenční místnost, bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), aquapark, dětský 
bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, teni-
sový kurt (osvětlení a  vybavení za poplatek), h l í r v w x y é / á P

Ali Baba Palace ****

EGYPT > HURGHADA > HURGHADA–JIH

J Í É Ú Ö Ó

 Hlavní restaurace – italská a orientální: 7.00–10.00 snídaně formou studené-
ho i  teplého bufetu, 10.00–11.00 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 oběd 

formou bufetu, 18.00–21.00 večeře formou bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů, 22.00–24.00 koutek s pozdní večeří. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
nealkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a vybrané druhy alkoholických nápojů (místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj 
 Bar u bazénu: 12.30–16.00 lehký oběd – pizza, těstoviny, hamburger, hranolky, 15.00–16.00 zmrzlina 
a 16.00–17.00 sladké pečivo a palačinky (dle počasí – může být v lobby baru), 9.00–17.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a vybrané druhy alkoholických nápojů (vše místní výroby, rozlévané)    Bar na pláži: 
12.30–16.00 lehký oběd – pizza, těstoviny, hamburger, hranolky, 9.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a vybrané druhy alkoholických nápojů (vše místní výroby, rozlévané)  Lobby bar: 09.00–00.30 nealko-
holické nápoje, pivo a vybrané druhy alkoholických nápojů (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

All Inclusive

minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, kriket, 
fi tness, minifotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
bowling, lední kluziště a  vybavení, kulečník, 
šipky, SPA centrum, sauna, vířivka, masáže, 
salon krásy, potápěčské centrum a  půjčovna 
vybavení, vodní sporty
Stravování v ceně
All Inclusive

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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J Í É Ú Ö Ó

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní 
tenis, plážový volejbal, fi tness, šipky, aerobic, 
vodní pólo, pétanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
turecké lázně, pára, jacuzzi, masáže, salon 
krásy, kulečník, potápění, šnorchlování, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Aladin Beach Resort se rozkládá na ploše 
13 4400 m2 nedaleko centra Hurghady. 
V blízkosti všeho, co město nabízí, od jedi-
nečné kultury po fascinující památky. Hotel 
leží v  udržované zahradě lemován vlastní 
písčitou pláží s krásným výhledem na Rudé 
moře. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
lednička, minibar, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, WC), trezor na recepci (zdarma), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tema-
tické restaurace (turecká, italská, mongolská 1× 
za pobyt zdarma, rybí za poplatek, rezervace 
nutná), plážová restaurace v rámci All Inclusive, 
lobby bar, Wi-Fi v  lobby (za poplatek), několik 
barů, snack bar, bar u bazénu, obchodní arkáda, 
diskotéka, konferenční místnost, 2 bazény s in-
tegrovaným brouzdalištěm (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), vyhřívaný bazén, miniklub 
(pro děti 4–12 let), dětské hřiště, mini disko, 
aquapark (v sousedním hotelu Ali Baba Palace, 
1× za pobyt zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar h l r q v w x y é á P

Aladdin Beach Resort ***

EGYPT > HURGHADA > HURGHADA - JIH

J Í É Ú Ö Ó

  Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně formou studeného i teplého bufetu, 
10.00–11.00 pozdní snídaně (kontinentální), 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 

18.00–22.00 večeře formou bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovo-
ce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, 
džus – ne fresh), u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj   Italská restaurace: 12.30–14.00 lehký oběd formou snacku 
(těstoviny, pizza)  Tematické restaurace: 18.30–22.00 jednou za pobyt zdarma po předchozí rezervaci 
– turecká, italská, mongolská  Bar u bazénu + bar na pláži: 9.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Restaurace na pláži: 12.30–16.00 lehký oběd 
formou snacku  Lobby bar: 16.00–17.00 odpolední snack, 9.00–00.30 nealkoholické nápoje, pivo, víno 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit.

All Inclusive

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

036-047 EGYPT.indd   41 15.10.2018   17:02:34



42

Cena za osobu v DP od 
květen červen srpen září
14 190 14 190 13 990 14 190

Hotelový komplex, sestávající z hlavní bu-
dovy a  několika bungalovů situovaných 
v  krásné upravované zahradě, přímo u  ši-
roké písčité pláže s  pozvolným vstupem 
do moře. Od centra Safagy je vzdálen osm 
kilometrů. Doporučujeme i  milovníkům 
surfování, pro nějž jsou zde velmi dobré 
podmínky.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj Superior: 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC), trezor na pokoji 
(zdarma), balkon nebo francouzské okno
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior, Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u bazénu, kavárna, připojení k internetu 
(za poplatek), směnárna, členitý bazén s vodo-
pádem (lehátka a slunečníky zdarma) s odděle-
nou částí pro děti, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový 
bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, plážový volejbal, basketbal, 
fotbal, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
fi tness, kulečník h l n r v w x y é á P

Shams Safaga ***

EGYPT > HURGHADA > SAFAGA

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, jacuzzi, potápění a vodní sporty 
na pláži, windsurfi ng, kitesurfi ng, stolní tenis
Stravování v ceně
All Inclusive

J Í É Ú Ö Ó
CENA OD

13 990 Kč

  Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou teplého 

a studeného bufetu, 13.00–15.00 oběd formou bufetu, 
19.00–22.00 večeře formou bohatého bufetu se širo-
kým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce 
a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholic-
ké nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne 
fresh), u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 
16.00–17.00 káva, čaj, sladké pečivo, snack, zmrzlina 
  Nápoje v místě určeném hotelem: 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, vybrané alkoholické nápoje, 
21.00–22.00 koktejly (vše místní výroby, rozlévané) 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen srpen září
15 190 15 190 15 490 14 990

Novotel Marsa Alam leží v  západní oblasti 
El Quseir přímo na pobřeží Rudého moře 
a má vlastní krásnou písčitou pláž o rozloze 
646 m2. Tento resort s moderním designem, 
inspirovaným místním prostředím, svými 
službami na vysoké úrovni uspokojí potřeby 
i náročného klienta.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 53 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj blíže k moři 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, ital-
ská restaurace (1× za pobyt zdarma, rezervace 
nutná), lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi v celém 
areálu (zdarma), obchodní arkáda, kadeřnictví, 
4  bazény (lehátka, slunečníky a  osušky zdar-
ma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, vstup do moře pouze přes molo, lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné animační programy a večerní pro-
gramy, vodní gymnastika, pétanque, plážový 
volejbal, vodní pólo, aerobic, fi tness h l o í r v x é á P

Novotel Marsa Alam *****

EGYPT > MARSA ALAM > EL QUSEIR

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, jacuzzi, hammam, potá-
pěčské centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

J Í É Ú Ö Ó H Í É Ú Ö Ó
CENA OD

14 990 Kč

 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 
snídaně formou studeného 

i  teplého bufetu, 13.00–15.00 oběd formou bufetu, 
19.00–22.00 večeře formou bohatého bufetu se širo-
kým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce 
a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholic-
ké nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne 
fresh), u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané), fi ltrovaná káva, čaj  Restaurace á la carte: 
19.00–22.00 jednou týdně zdarma, italská, rezervace 
nutná  Bar u bazénu: 10.00–do západu slunce ne-
alkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané)   Bar na pláži: 10.00–do 
západu slunce nealkoholické nápoje, pivo a alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Papyrus 
Lounge: 10.00–12.00 pozdní snídaně, 17.00–18.00 čaj, 
káva, sladké pečivo, 10.00–23.00 nealkoholické ná-
poje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit.

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen srpen září
17 090 17 090 18 290 16 990

 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 
snídaně formou studeného 

i  teplého bufetu, 10.00–11.00 pozdní snídaně, 12.30–
14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře for-
mou bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi l-
trovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové 
– cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a ve-
čeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 
čaj  Bar u bazénu: 14.30–17.30 snack, 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, 12.00–18.00 vybrané alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Bar Zar: 
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 12.00–23.00 vybra-
né alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit.

All Inclusive

Hotel Radisson Blu se nachází v  severní 
části oblasti Marsa Alam nedaleko městeč-
ka El Quseir. Je obklopen udržovanou za-
hradou u krásné dlouhé písčité pláže, která 
je lemována křišťálově průzračným Rudým 
mořem. Doporučujeme klientům všech vě-
kových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře, 
Pokoj blíže k moři
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, te-
matická restaurace s  obsluhou (orientální, za 
poplatek), lobby bar, bar u  bazénu, orientální 
kavárna (za poplatek), Wi-Fi (zdarma), obchodní 
arkáda, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), 
miniklub
Pláž
písčitá, vstup do moře přes molo, doporučuje-
me boty do vody, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma a h l m o í r w x é á P

Radisson Blu El Quseir *****

EGYPT > MARSA ALAM > EL QUSEIR

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), fi tness, 
sauna, pára, výřivka
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, salon krásy, kulečník, 
potápěčské centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

I Í É Ú Ö Ó
CENA OD

16 990 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 28. 2. 19)

květen červen srpen září
15 090 15 090 14 990 15 090

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, biliár, potápěčské cent-
rum, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All inclusive

Sentido Oriental Dream se nachází v  se-
verní oblasti El Quseir, zasazen do krásné 
vzrostlé zahrady s  vlastní písčitou pláží, 
obklopenou Rudým mořem s  nádhernými 
korálovými útesy. Tento elegantní hotel na-
bízí klientům příjemnou atmosféru spolu se 
širokou nabídkou sportovních aktivit nebo 
relaxaci ve SPA centru. Doporučujeme pro 
všechny věkové kategorie.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: El Quseir 38 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 te-
matické restaurace (italská a rybí, 1× za pobyt 
zdarma, rezervace nutná), bar, Wi-Fi (zdarma), 
obchodní arkáda, diskotéka, 3 bazény (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový snack bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, plá-
žový volejbal, fi tness, pétanque, vodní pólo, mini-
golf, sauna, pára a vířivka po předchozí rezervaci h l o í r v w x y é á P

Sentido Oriental Dream ****

EGYPT > MARSA ALAM

J Í É Ú Ö Ó
CENA OD

14 990 Kč

  Hlavní restaurace: 07.00–
10.30 snídaně formou studené-

ho i teplého bufetu, 12.30–15.00 oběd formou bufetu, 
18.30–22.00 večeře formou bohatého bufetu se širo-
kým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce 
a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholic-
ké nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne 
fresh), u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj    Restaurace á la carte: rybí 
a italská – 18.30–22.00 večeře po předchozí rezervaci 
  Bar na pláži: 10.00–do západu slunce nealkoho-
lické nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), 12.00–17.00 snack    Lobby bar: 
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané),  Dolphin bar: 
10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, pivo 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 
 Aqua bar: 10.00–do západu slunce nealkoholické 
nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané)  Bombay (Sultana) bar: 12.00–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané)  Sun bar: 10.00–do západu 
slunce nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické ná-
poje (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

All Inclusive

I Í É Ú Ö Ó
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Cena za osobu v DP od  
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen srpen září
15 890 15 890 15 890 15 890

Hotel, dříve známý pod názvem El Malikia, 
je zasazený do pečlivě udržované zahrady 
a nachází se přímo u krásné pláže v oblas-
ti Abu Dabbab Bay, která je proslulá svým 
podmořským životem. Při potápění či šnor-
chlování se zde můžete setkat se želvou 
karetou. Hotel nabízí dobré zázemí ke strá-
vení příjemné rodinné dovolené. Pro děti 
i dospělé je po celý den k dispozici hotelový 
animační tým. Oficiální kategorie hotelu je 
5*, naše hodnocení je 4*.

Obsazenost pokojů
Pokoj Superior: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře:  
11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 28 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Beach Front – blíže k moři, Pokoj s výhle-
dem na moře, Pokoj Superior – v přízemí s vý-
hledem do zahrady, Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 a la car-
te restaurace (italská a čínská, 1x za pobyt zdarma 
po předchozí rezervaci), bar, snack bar, Wi-Fi (za 
poplatek), obchod se suvenýry, bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), skluzavky, vyhřívaný 
bazén, dětský bazén, miniklub, dětské hřiště h l o í r v w x é / á P

Abu Dabbab Beach & Resort ****

EGYPT > MARSA ALAM > ABU DABBAB

Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, plážový volejbal, fotbal, fitness, péta-
nque, šipky, vodní pólo, tenisový kurt (osvětlení 
a vybavení za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, vířivka, pára, masáže, sa-
lon krásy, kulečník, potápěčské centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

J Í É Ú Ö Ó
CENA OD

15 890 Kč

  Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně for-
mou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 

oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bohatého bufetu se 
širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové 
džusy – ne fresh), u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj   Restaurace na pláži: 11.00–12.30 pozdní lehká snída-
ně, 12.30–do západu slunce oběd, 10.00–17.00 nealkoholické nápo-
je, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Bar 
u bazénu: 15.00–17.00 zmrzlina, 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, 
pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Bar na 
pláži: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané)  Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholic-
ké nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit. 

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen srpen září
15 190 15 190 14 990 15 190

(osvětlení za poplatek), fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, pára, 3 hydro-masážní 
vany, masáže, potápěčské centrum, vodní spor-
ty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Barcelo Tiran se nachází na pobřeží Nabq 
v severní části Sharm El Sheikh, na krásné 
soukromé písčité pláži, ze které si můžete 
vychutnávat nádherný výhled na záliv Aqa-
ba omývaný křišťálově průzračným Rudým 
mořem, v pozadí se nachází ostrov Tiran. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 25 km Naama Bay
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), set pro přípra-
vu čaje a kávy, internetový kabel, balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s částí 
pro děti, 2× á la carte restaurace (středomořská 
a  rybí za poplatek, rezervace nutná), bar, lob-
by bar, bar u bazénu, snack bar, Wi-Fi v  lobby 
(zdarma), obchodní arkáda, beauty centrum, ka-
deřnictví, 5 bazénů z toho 1 vyhřívaný v zimním 
období (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
dětský bazén, mini disko, dětské hřiště, mi-
niklub (pro děti od 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový 
bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, aerobik, vodní pólo, šipky, lekce tan-
ce, minigolf, stolní tenis, fotbal, tenisový kurt h l m o n í r v w x y é á P

Barcelo Tiran Sharm Resort ****

EGYPT > SHARM EL SHEIKH > NABQ BAY

H Í É Ú Ö Ó
CENA OD

14 990 KčJ Í É Ú Ö Ó

  Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou studeného i teplého bufetu, 
13.00–15.00 oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bohatého bufetu se 

širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, ne-
alkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  Bar u ba-
zénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 
 Bar na pláži: 10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), 10.00–13.00 a 15.00–17.00 snack    Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 10.00–13.00 a 15.00–17.00 snack. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit .

All Inclusive
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Návštěva jezera ve zdejším solném dole má léčivé účin-
ky, plně srovnatelné s návštěvou Mrtvého moře. Večeře 
v  místních rybích restauracích nebo nákup tradičních 
rukodělných suvenýrů je příjemným doplněním odpočin-
kové dovolené. 

Upozornění 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový mani-
pulační poplatek 1 290 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak).
Kapverdská vláda zavedla turistickou taxu ve výši 220 CVE 
(cca 2 EUR) na noc a osobu nad 16 let. Při pobytu v jed-
nom hotelu na 14 dní je vybírána taxa jen za 10 nocí. Tento 
poplatek se hradí přímo na recepci ubytovacího zařízení.

Informace
Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám 
doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, do které 
jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklos-
tech, klimatu a o možnostech navštívené země. Přejeme 
vám krásnou dovolenou! 

Cestovní doklady
Při turistických cestách na Kapverdy je od držitelů cestov-
ních pasů EU vyžadováno vstupní vízum. Vízová povinnost 
platí pro všechny cestovatele bez ohledu na věk. Udělení 
víza zprostředkuje cestovní kancelář za poplatek 1 300 
Kč/osoba nejpozději 1 pracovní den před datem odletu. 
Při objednání zájezdu je třeba uhradit tento poplatek. 
Platnost cestovního pasu je vyžadována minimálně šest 
měsíců po návratu z destinace.

Klima – Oblečení
Kapverdské ostrovy patří do pasátového pásma suchých 
tropů. V místním tropickém klimatu je nejvhodnější lehké, 
zejména bavlněné oblečení. Při večerním ochlazení (rozdíl 
denní a večerní teploty může být až 10 °C) stejně jako 
v klimatizovaných prostorách můžete využít i bundy.

Zdraví – očkování
Při cestách na Kapverdy není vyžadováno žádné očko-
vání. Na případnou doporučovanou zdravotní prevenci 
a vhodný postup při eventuálních zdravotních potížích do-
poručujeme se informovat u praktického lékaře. Rozsah 
zdravotního pojištění viz informace v úvodní části katalo-
gu. V závislosti na počasí a ročním období doporučujeme 
přibalit s sebou i repelent.

Pláže – Plavání
Pláže jsou na Kapverdách velmi krásné a relativně ještě 
málo turisticky využité. Budete zde mít pro sebe dosta-
tek prostoru. Koupání na nejoblíbenější a nejpopulárněj-
ší pláži u  městečka Santa Maria před hotelovou zónou 

Kapverdy jsou pojmenovány podle poloostrova Zelený 
mys (francouzsky Cap-Vert), který tvoří nejzápadnější bod 
kontinentální Afriky. Jsou výsledkem sopečné činnosti 
a pro jejich rozmanitost je lze vzdáleně srovnat s podob-
ně vzniklými, ale mnohem severněji ležícími Kanárskými 
ostrovy. Atraktivní, teprve v posledních letech pro mezi-
národní turistiku objevená prázdninová destinace Kapver-
dy, nabízí odpočinek na krásných plážích ostrovů Sal, Boa 
Vista nebo Maio. 

Ostrov Boa Vista 
Nejvýchodnější a zároveň 3. největší ostrov Kapverdské-
ho souostroví, známý pro své nekonečné písečné pláže, 
včetně 18 km dlouhé pláže Santa Monica Beach, která je 
vyhlášena jako jedna z nejkrásnějších pláží celého světa. 
Donedávna celkem neznámý ostrov se rozkládá na ploše 
620 km2 a  čítá necelých 4 000 obyvatel. Velkou atrakcí 
jsou zde kromě 1 000 druhů pestrobarevných ryb i moř-
ské želvy, kterých je zde díky ideálnímu prostředí velké 
množství. V  roce 2007 zde bylo postaveno mezinárodní 
letiště a od té doby se ostrov Boa Vista stal vyhledáva-
ným letoviskem ke strávení odpočinkové dovolené spo-
jené s množstvím aktivit, mezi něž patří rybaření, wind-
surfi ng, surfování, potápění ale i  turistika a  jiné. Ostrov 
Boa Vista je také známý kvůli útesům a silným proudům, 
které spolu s vysokým obsahem železa v místních horni-
nách, matoucím kompasy, způsobily, že se okolí ostrova 
stalo pohřebištěm a vrakovištěm mnoha lodí. Ostrov Boa 
Vista je stejně jako již známý ostrov Sal určen všem, kteří 
chtějí prožít ideální dovolenou v  hotelu na pláži v  klid-
ném, civilizací jen málo dotčeném prostředí. 

Ostrov Sal 
Turistickým centrem Kapverdského souostroví je ostrov 
Sal. Díky mezinárodnímu letišti se stal snadněji dostup-
ným nejen pro evropské turisty. Na ostrově Sal působí 
rezidentní delegát CK EXIM Tours, který klientům cestovní 
kanceláře poskytuje servis, obvyklý i v jiných destinacích. 
Na samém jihu ostrova leží u  nádherné bělostné pláže 
v přívětivé zátoce původně rybářská vesnička, dnes spí-
še turistické městečko Santa Maria. Barva zdejšího moře 
a jeho přívětivost se mohou bezpochyby srovnávat s nej-
krásnějšími plážemi Karibiku. Hotely v  této oblasti jsou 
vyhledávány turisty z celého světa, kteří si Kapverdy pro 
jejich neopakovatelnou atmosféru většinou hned po prv-
ní návštěvě zamilují a  rádi se sem vracejí. Sal je rájem 
pro milovníky potápění, windsurfi ngu i  rybaření. Velkou 
atrakcí jsou projížďky terénními vozítky či parasailing 
a kitesurfi ng. Ve zdejších restauracích a barech hraje ve-
čer živá hudba, ve vyhlášené diskotéce Pirata (dvojčeti 
proslulé diskotéky z  brazilské Fortalezy) je zážitkem 
strávit noc při karibských a latinskoamerických rytmech. 

Měna: kapverdské escudo (CVE)
Časový posun: -2 hodiny (v době platnosti letního času -3 hodiny)
Úřední jazyk: portugalština
Hlavní město: Praia 
Telefonní předvolba: +238
Velvyslanectví České republiky: Condomínio MIRAAR, Bloco B-2 Andar Esquerdo, Palma-
rejo Baixo – Ilha de Santiago, Cidade da Praia, Praia, tel.: +238/99 12 966

KAPVERDY
VZHLEDEM KE SVÉ POLOZE V JIŽNÍCH PASÁTOVÝCH MOŘÍCH JSOU KAPVERDSKÉ 
OSTROVY IDEÁLNÍM MÍSTEM ODPOČINKU. POLOHA JIŽNĚJŠÍ NEŽ DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA ČI JAMAJKA ZARUČUJE TEPLÉ A STÁLÉ POČASÍ. 

Atlantický oceán
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je bezpečné (z  hlediska mořských proudů). Vzhledem 
k silným podmořským proudům podél některých dalších 
pláží se nedoporučuje plavat daleko do moře a  je třeba 
být opatrný při provozování vodních sportů, jako je např. 
plachtění nebo windsurfi ng. Na takových místech dbejte 
rad delegáta nebo místních poměrů znalého doprovodu. 
Na pláž si s sebou neberte žádné šperky nebo cennosti: 
příležitost dělá zloděje!

Mobilní telefony a Internet
Mobilní telefonické spojení v oblastech, kde se turisté po-
hybují, funguje většinou bez větších závad. Na překážku 
může někdy být kolísající síla signálu. Přístup na internet 
zdarma nebo za poplatek umožněn v hotelech vyšších ka-
tegorií. Prověřte si, prosím, u popisu jednotlivých hotelů. 
V místě jsou i internetové kavárny. Veřejná místa jako jsou 
letiště, přístavy a náměstí jsou většinou zdarma pokryta 
Wi-Fi připojením k internetu. Na místě lze vcelku výhodě 
pořídit SIM karty místních operátorů pro připojení k  in-
ternetu. 

Elektřina
Střídavý proud o napětí 220 V. Evropská forma zásuvek se 
dvěma kolíky (lze do nich zapojit kabely v Česku poříze-
ných elektrospotřebičů, pokud mají jen 2 kolíky). Vzhle-
dem k  omezeným zdrojům výroby elektrické energie 
dochází občas k výpadkům dodávek elektřiny, které jsou 
nahrazovány výrobou místními generátory v omezeném 
rozsahu.

Placení – Spropitné
K použití na místě jsou nejpraktičtější EURA. Běžný účet 
v hotelu lze obvykle hradit kreditními kartami, jako jsou 
VISA a MasterCard, karty Maestro nejsou obvykle akcep-
továny. Ofi ciální směnný kurs je všude stejný, protože 
místní escudo je pevně vázáno na EURO v poměru 1 EUR = 
110,265 CVE. V jednotlivých hotelech nebo směnárnách se 

však může lišit servisní poplatek za výměnu. Spropitné je 
naprosto běžné a je považováno za samozřejmou součást 
poskytování služeb. Při obsluze v  hotelech, v  restaura-
cích, u  kadeřníka apod. je očekáváno spropitné ve výši 
10 % účtu. Spropitné je ale očekáváno za všechny, byť 
i drobné nebo běžné poskytnuté úsluhy, jako je odnesení 
zavazadel nebo úklid hotelového pokoje. Na poskytnutém 
spropitném často závisí i ochota personálu. Samozřejmě 
je však rozhodnutí ohledně spropitného naprosto ve va-
šich rukou. Kvalitnější hotely mají bankomat, který rovněž 
najdete na dalších turistických místech a na letišti.

Informace o letech
Bližší informace o  letech a  letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.eximtours.cz. 

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, nebo v široké 
síti provizních prodejců, případně na webových stránkách 
www.eximtours.cz či telefonicky na tel. 255 787 787.

V ceně zájezdů je zahrnuto
Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, ubytování (v  případě 8denního 
zájezdu na 7 nocí, v  případě 11denního zájezdu na 10 
nocí, v případě 12denního zájezdu na 11 nocí a v případě 
15denního zájezdu na 14 nocí) stravování dle vybraného 
hotelu, služby česky nebo slovensky hovořícího průvodce, 
transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění ces-
tovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 

V ceně zájezdů není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakultativ-
ní služby a vstupní vízum (cestovní kancelář vám zajistí 

vstupní vízum na požádání a za poplatek 1 300 Kč/osoba), 
vládní turistická taxa ve výši 220 CVE (cca 2 EUR) na noc 
a osobu nad 16 let. Tento poplatek se hradí po příjezdu 
přímo na recepci ubytovacího zařízení.

Výlety v ceně zájezdu*
Pro ostrov Sal: půldenní výlet – koupání v Solném krá-
teru
Návštěva solného dolu v rozsáhlém vyhaslém sopečném 
kráteru. Voda ve zdejších solných jezerech má spolu s mi-
kroklimatem v kráteru stejné účinky jako Mrtvé moře.
min. 4 účastníci

Pro ostrov Boa Vista: Sal Rei s degustací
Půldenní výlet, při němž poznáte celé hlavní město os-
trova. Během návštěvy Sal Rei budete moci obdivovat 
koloniální architekturu, navštívíte přístav a seznámíte se 
s historií osídlení, stejně tak i s jeho obyvateli a jejich 
současným životem. Nedílnou částí výletu je ochutnáv-
ka místních specialit: kozího sýra, papájové marmelády 
a destilátů grogue a ponche. Samozřejmě zbyde čas i na 
nákup suvenýrů a vlastní poznávání města.
min. 6 účastníků
(*platí pro hotely označené ikonou "výlet zdarma".)
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 30. 4. 19)

květen červen srpen září říjen
24 790 24 790 25 590 24 790 24 790

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 30. 4. 19)

květen červen srpen září říjen
21 790 21 790 22 390 21 790 21 790

OA Belorizonte ****

KAPVERDSKÉ OSTROVY > OSTROV SAL > SANTA MARIA BEACH

Velmi příjemný, rozlehlý, komplex dřevěných bungalovů v  ty-
pickém místním stylu a jedné zděné dvoupodlažní budovy leží 
v  nejkrásnějším místě úžasné dlouhé písečné pláže, přímo 
u městečka Santa Maria. V posledních letech prošel hotel mo-
dernizací bungalovů, restaurací, bazénů a recepce a došlo také 
k výstavbě dalších pokojů v podobě patrových domků.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj v bungalovu: 1-12-11-112-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 1 km / vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelitním příjmem, mi-
nilednička (doplňována, láhev vody zdarma), vlastní sociální zařízení 
(kupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), přistýlka pro děti 
formou palandy
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, grill restaurace s obsluhou, 
herna, bar, snack bar, obchod se suvenýry, kadeřnictví, noční bar (pla-
cené nápoje), wifi  (za poplatek), 3 bazény (lehátka a slunečníky zdar-
ma), dětský bazén, miniklub, dětské hřiště
Pláž
krásná, písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, vířivka, tenisový 
kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový fotbal a  volejbal, 
lekce tradičních tanců (coladeira, San Joao, funana, kuduro), posilovna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
potápění, windsurfi ng, kulečník, masáže, salon krásy
Stravování v ceně
All Inclusive

h l í q r v w x y é á P

OA Salinas Sea *****

KAPVERDSKÉ OSTROVY > OSTROV SAL > SANTA MARIA

Moderní hotel, určený pro náročnější klienty, leží přímo u krásné 
písečné pláže jen 5 minut příjemné procházky po promenádě od 
vesničky Santa Maria. Byl uveden do provozu v roce 2013 a je 
umístěn přímo vedle již dobře známého hotelu OA Belorizonte. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(balená voda zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, ital-
ská restaurace a  snack bar, 3 bary (vč. plážového), Wi-Fi (zdarma), 
konferenční místnost, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, vířivka, herna, směnárna, prádelna
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, venkovní hřiště, posilovna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, wellness
Stravování v ceně
All Inclusive h l m o í r u v x y é á P

H Í Ú Ó

H Í Ú Ó

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 790 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

24 790 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 30. 3. 19)

květen červen srpen září říjen
23 090 23 090 23 390 23 090 23 090

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, snack bar, disko bar, bar 
u bazénu, bar na pláži, Wi-Fi ZDARMA na recepci 
a v lobby baru, 2 bazény ( jeden s vířivkou, je-
den v  zimě přihřívaný, lehátka a  osušky zdar-
ma), ošetřovna
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, noční programy, 2 tenisové 
kurty, sportovní hřiště, fi tness, disko, dětský 
klub
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

Příjemný hotel, vystavěný v italském stylu, 
leží přímo u  krásné a  široké písčité pláže 
Praia de Chaves a svým klientům zaručuje 
bezstarostnou a  klidnou dovolenou plnou 
odpočinku a  relaxace. Hotel nabízí ubyto-
vání v několika zděných nízkých budovách, 
které obklopuje krásná udržovaná zahrada 
a několik bazénů. Tento hotel (s původním 
názvem Royal Decameron) je mezi klienty 
velice oblíbený a vyhledávaný hlavně díky 
svým perfektním službám, ideální poloze 
a  vynikající gastronomii. Ofi ciální katego-
rie hotelu je 4*, ale díky řadě pozitivních 
ohlasů hotel a jeho služby, dle našeho ná-
zoru, odpovídají kategorii 4*plus. Hotel má 
i unikátní klidovou zónu (u pláže i bazénu), 
kde neprobíhají animace a nehraje hlasitá 
hudba.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-12-11-112-111
Suite s výhledem na moře : 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 3 km
vzdálenost od centra: Sal Rei 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Sal Rei 10 km
Ubytování
klimatizace, telefon, TV, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, WC), trezor (za poplatek), malá 
chladnička, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Suite – navíc obývací pokoj s ledničkou, kuchyň-
kou a balkonem/terasou h l m í r u v w é á

Royal Horizons Boavista ****+

KAPVERDSKÉ OSTROVY > OSTROV BOA VISTA > PRAIA DE CHAVES

H Í Ú Ö P
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

23 090 Kč

 Hlavní restaurace: 10.00–
24.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní, neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

All Inclusive
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pláže i  intimní zátoky, městečka se starými kamennými 
staveními, kláštery a vesnicemi na horských hřebenech. 
Mohutné pohoří dělící hluboké rokliny ústící v úrodných 
údolích, obrovské pláže i malé zátoky – to je Kréta, roz-
manitý kouzelný ostrov. Největší a nejjižnější řecký ostrov 
ležící ve Středozemním moři vám může nabídnout slunce, 
moře, pláže i bohatou historií, která sahá až do 6. tisíciletí 
př. n. l. Dlouhá historie Kréty souvisí s její strategickou po-
lohou. Leží na křižovatce obchodních cest mezi Evropou, 
Blízkým východem a Afrikou. Turisticky je Kréta přitažlivá 
po celý rok. 
Stále větší počet návštěvníků přichází objevovat její kouz-
lo mimo období hlavní sezóny, kdy zde vládnou mírnější 
teploty a poznávaní země a jejího obyvatelstva není za-
tíženo hektickým shonem a úmorným vedrem typickým 
pro hlavní letní sezónu. Zvláště na jaře ostrov doslova 
ožije. Přes hlavní letní sezónu zvláště severní pobřeží 
ostrova tepe životem. Stovky turistů korzujících uličkami 
a promenádami, restauratéři nabízející osvěžující frappé 
či retsinu, pouliční prodejci čehokoliv, děti užívající si ne-
konečných pláží. 
Krétu by určitě měl navštívit každý, kdo touží poznat pra-
vou řeckou pohostinnost, kulturu, koupání a zábavu. Z os-
trova by návštěvník neměl odjet, aniž by ochutnal něco 
z  krétské kuchyně, třeba místní sváteční chléb. Zvlášt-
ností je kyselá rybí polévka, salát z lilků s ořechy, skvěle 
upravované ryby a mořské plody nebo jehněčí žebírka na 
otevřeném rožni.
Milovníci historie mohou navštívit Knossos, nejznámější 
krétskou archeologickou lokalitu se zachovalým mínoj-
ským palácem. Leží na vyvýšenině Kefala asi 7 km od 
Heraklionu. Říká se, že kdo nebyl v  Knóssu, nebyl na 
Krétě. 

Rhodos
Ostrov věčného slunce – Rhodos je největší ostrov v sou-
ostroví dodekanes čtvrtý největší řecký ostrov s nejmír-
nějším klimatem z  celého Středomoří. Pro svou neopa-
kovatelně nádhernou přírodu si vydobyl svůj název ródos 
– „růže“. 
Rhodos byl znám již mezi antickými bohy, o čemž svědčí 
slova známého básníka Pindara: „Z hloubek vod vykvetl 
ostrov Rhodos, dítě bohyně lásky Afrodity, aby se stal ne-
věstou boha slunce.“ 
Podle legendy daroval ostrov Rhodos největší řecký bůh 
Zeus bohu Slunce Héliovi. V přístavu, kde dnes stojí bron-
zové sochy jelena a  laně, měl prý kdysi nohy jeden ze 
sedmi divů světa – kolos Rhodský. Všechny lodě, které 
mířily do přístavu, musely proplout pod rozkročeným ob-
rem. Nikdo neví a už se asi nikdy nedozví, jak dílo ve sku-
tečnosti vypadalo. Socha ztělesňující boha slunce Helia 
byla vysoká 30 až 35 m a sloužila jako maják, ve vztyčené 

Řecko, oficiálně Helénská republika leží v jižní Evropě na 
jihu Balkánského poloostrova. Rozkládá se jak na evrop-
ské pevnině, tak na četných ostrovech v Egejském, Krét-
ském, Thráckém, Středozemním a  Jónském moři. Moře 
omývá řeckou pevninu ze tří stran. Pouze na severu vede 
poměrně krátká hranice Řecka s  Bulharskem, Albánií, 
Makedonií a  Tureckem po souši. Celková délka řeckého 
pobřeží přes 15 000 km (vzdálenost z Prahy k protinožcům 
do Austrálie) svědčí o neobvyklém prolínání země a moře. 
Bohatá krajková stuha řeckého pobřeží lemuje pevninu 
a ostrovy s tisíci zálivy a zátokami a dodává Řecku zvláštní 
podmanivý půvab a krásu, jaká je ve Středomoří ojedině-
lá. Nekonečné množství pláží činí Řecko velmi atraktiv-
ní lokalitou. Můžete si vybírat mezi plážemi písečnými, 
oblázkovými i  skalnatými, mezi plážemi plnými různých 
atrakcí i  plážemi opuštěnými. Každý si zde zcela jistě 
najde své místo. Ať už milujete noční život, potápíte se, 
rádi obdivujete památky nebo si užíváte lenošení na pláži, 
Řecko vám nabízí cokoliv, co si zamanete.
Řecká kultura položila základy moderní evropské kultury. 
Mnohé poznatky byly známy již starým Řekům, kteří za-
ložili např. filozofii, divadlo, astronomii, rétoriku, moder-
ní medicínu či demokracii. Velký je i vliv řeckého jazyka 
v  evropských jazycích. Slova jako ekonomika, politika, 
matematika, televize, strategie či aristokracie jsou řecké-
ho původu. Bílý kříž řecké vlajky je symbolem východní 
ortodoxní křesťanské církve a devět pruhů reprezentuje 
devět slabik v  tradičním řeckém mottu Elefthería i Tha-
natos (Svoboda nebo Smrt). Modrá a  bílá barva potom 
podle jedné z mnoha teorií symbolizují moře a nebe (tedy 
vlny a oblaka).
Řecko se může pochlubit vynikající středomořskou ku-
chyní. Řecká kuchyně je poměrně pestrá, velmi zdravá 
a chutná. Základem řeckých jídel je olivový olej, rajčata, 
cukety, cibule, česnek, artyčoky, olivy, ovčí a  kozí sýr. 
Z masa se v Řecku nejčastěji konzumuje jehněčí, skopové 
a samozřejmě také čerstvé ryby. Kdo bude chtít ochutnat 
nějaké typické řecké speciality, doporučujeme například 
gyros, moussaku – vynikající druh lasagne, v níž se použí-
vají k vrstvení lilky a skopové maso, špíz souvlaki a samo-
zřejmě tzatziki. Doporučujeme také návštěvu typických 
taveren a kaváren, které neodmyslitelně patří k této zemi 
a mají své kouzlo, které nikde jinde nenajdete. 

Kréta
Pohádkově krásný ostrov opředený mýty, milovaný už 
samotnými řeckými bohy, kolébka evropské civilizace. 
Podle starořeckých mýtů je Kréta považována za místo 
zrození Dia – vládce olympských bohů.
Kréta je největší řecký a celkově pátý největší ostrov ve 
Středozemním moři. Jsou zde fascinující úrodné náhorní 
roviny obemknuté prstencem hor, pobřeží roubí obrovské 

ŘECKO
ŘECKO JE ZEMĚ JEDINEČNÝCH PŘÍRODNÍCH KRÁS. JE TO ZEMĚ OPŘEDENÁ DÁVNÝ MI MÝTY 
A DĚJIŠTĚM BOHATÉ HISTORIE. JEDNA Z NEJOBLÍBENĚJŠÍCH DOVOLENKOVÝCH DESTINACÍ 
NÁVŠTĚVNÍKŮ NEJEN Z ČESKÉ REPUBLIKY, ALE I Z CELÉHO SVĚTA. 

Egejské moře

Jónské
moře

Krétské moře

LEFKADA

KORFU

KRÉTA

RHODOS

KOS

SAMOS
ZAKYNTHOS

ALBÁNIE

ŘECKO

MAKEDONIE
BULHARSKO

TURECKO

Atény

Oficiální název: Řecká republika (Ελληνική Δημοκρατία)
Časový posun: +1 hodina 
Měna: EURO (€)
Hlavní město: Athény
Telefonní předvolba: +30
Úřední jazyk: řečtina
Velvyslanectví České republiky v Řecku:  
Athény, Georgiou Seferi 6, 154 52 Palaio Psychiko-Athens
Tel.: +30-210-6713755 
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obrově ruce neustále plál oheň. Heliovu sochu vytvořil 
sochař Chares z městečka Lindos, jenž byl prvním žákem 
Lysippa ze Sikyonu, dvorního umělce Alexandra Velikého. 
Ničivé zemětřesení v roce 225 př. n. l. Kolossos nevydržel 
a zřítil se přímo do moře.
Pohádkově krásné jsou jeho oblázkové pláže ovívané 
chladným svěžím vánkem proudícím od hluboce modré-
ho moře až k poetickému „Údolí motýlů“. Vzduch celého 
ostrova je prosycen vůní pomerančovníků, olivovníků, 
fíkovníků, cypřišů, pinií, kvetoucího tymiánu, levandule 
a myrty. Mnoho místních pláží získalo ocenění Evropské 
Unie, tzv. „Modrou vlajku“ – ekologickou cenu za čistotu 
pláží a křišťálově průzračnou vodu. 

Korfu
Ostrov Korfu je nazýván „smaragdem středomoří – per-
lou řecka“, ale také „zeleným ostrovem“ pro nekonečné 
olivové sady a  cypřišové háje. Začátkem léta se rozzáří 
barvami rudých ibišků, bílých gardénií i  fi alových buga-
nvilií.
Mytologicky je Korfu (Kerkyra) pokládána za homérskou 
Scherii – zemi Fajáků a  jejich krále Alkinoa. V  roce 229 
př. n. l. se ostrov stal součástí Římské říše a při dělení na 
Západořímskou a Východořímskou říši byl v roce 395 n. l. 
přiřknut Byzanci. Jméno Korfu získal ostrov až ve středo-
věku zřejmě z  řeckého slova Koryphi (česky vrchol). Od 
roku 1864 je Korfu součástí Řecka, kam přirozeně patří 
nejen geografi cky, ale i charakterem obyvatelstva. 
Mezi historicky nejznámější návštěvníky patří vedle báj-
ného Homérova Odyssea také anglický romantický básník 
lord Byron, jenž si zajistil nesmrtelné místo v dějinách nejen 
svou tvorbou, ale i tragickým osudem. Korfu si zamilovala 
i rakouská císařovna Alžběta, přezdívaná Sissi a nechala si 
tu postavit luxusní letní sídlo Achillion. Ten dodnes patří 
k nejznámějším turistickým památkám ostrova.
Symbolem Korfu je ostrůvek Pontikonisi, který je podle 
Homéra Odysseovou lodí, kterou Poseidon proměnil ve 
skálu. Na severním pobřeží, v  objetí zeleně, se nachází 
oblíbené letovisko Sidari. Příroda zde vytvořila mistrovské 
sochařské dílo – tzv. Kanál lásky (Canal d´Amour). Tradují 
se o něm různé legendy. Říká se, že pokud někdo kanál 

přeplave, na druhém břehu najde lásku svého života. Další 
legenda praví, že pokud kanál přeplave žena, získá srdce 
milovaného muže, případně když kanál přeplave pár, zů-
stanou spolu do konce života.

Kos
Ostrov Kos  si dodnes uchoval svou tradiční řeckou tvář. 
Jeho malebnost doplňují rázovité vesničky a stále zelená 
vegetace, díky níž je často nazýván zahradou Egejského 
moře.
Ostrov Kos je po Rhodu a Karpatu třetím největším ost-
rovem v souostroví Dodekanes. Leží u tureckého pobřeží 
na okraji Kóské zátoky v  těsné blízkosti Malé Asie mezi 
ostrovy Kalymnos a Nissyros, asi 200 námořních mil od Pi-
rea. Dějiny ostrova jsou dlouhé, byl nepřetržitě osídlen už 
od neolitu. Od pradávna byl zasvěcen bohu lékařů Askle-
piovi. Byla zde slavná lékařská škola, jejímž nejslavněj-
ším žákem byl Hippokrates a i díky němu se ostrov těšil 
v  minulosti velmi dobré pověsti a  vzkvétal. Na ostrově 
je spousta pamětihodností a archeologických vykopávek, 
takže milovníci historie budou nadšeni. 

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Řecka platí pro občany ČR bez-
vízový styk. Občan ČR může cestovat do Řecka na zákla-
dě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu, 
který je vybaven strojově čitelnou zónou a  který nemá 
oddělenou vyznačenou část (tj. bez odstřiženého rohu). 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu pláno-
vaného pobytu na území Řecka. Děti mohou cestovat jen 
s vlastním cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit 
si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví 
nebo konzulátu.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistická taxa, kte-
rá se týká všech osob cestujících do Řecka. Výše této taxy 
je stanovena vládou a závisí na ofi ciální kategorii zařízení 
(hotel, apartmán, aj.), kde jsou klienti ubytováni. Turistic-
ká taxa musí být vybírána v hotovosti v místě pobytu, pří-

mo v ubytovacích zařízeních. Hotely kategorie 1* a 2*– 0,5 
EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 3*– 1,5 EUR/pokoj/den. 
Hotely kategorie 4* – 3 EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 
5*– 4 EUR/pokoj/den.

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, případně na 
webových stránkách www.eximtours.cz či telefonicky na 
tel. 255 787 787.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava v turistické třídě včetně letišt ních a bez-
pečnostích poplatků, ubytování (v případě 8denního zá-
jezdu  na 7 nocí, v případě 11denního zájezdu na 10 nocí,  
v případě 12denního zájezdu na 11 nocí, v případě 15den-
ního zájezdu  na 14 nocí), stravování dle programu a vy-
braného hotelu, služby česky nebo slovensky hovořícího 
průvodce, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné po-
jištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu) 
a fakultativní služby.
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  Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně 
formou bufetu, brzká a pozdní snídaně na 

vyžádání, 13.00–15.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře 
formou bufetu, zmrzlina. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Taverna: 
13.00–15.00 oběd formou bufetu, 16.00–17.00 fi ltrovaná káva, 
čaj, zákusky  Bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
11.00–16.00 pizza, 16.00–17.00 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky  Bar 
na pláži: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj 
 Restaurace s obsluhou: 19.00–21.30, 1× za pobyt po předchozí 
rezervaci. Upozornění: U večeře je vyžadováno formální obleče-
ní. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Hotel leží přímo u písčité pláže Malia a  je 
obklopen krásnou udržovanou zahradou, 
vhodnou nejen pro sportovní aktivity. Je 
situován pouze pár minut chůze do centra 
města Malia. Hotelový komplex se skládá 
z  hlavní budovy a  několika vedlejších bu-
dov. Hoteloví hosté mají k  dispozici 3 ba-
zény a 1 relaxační bazén, 2 bary a bohatý 
večerní program. Hotelový resort je jistě 
dobrou volbou pro všechny věkové kate-
gorie.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111-1122
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 32 km
vzdálenost od centra: 
Malia 1,2 km / Heraklion 32 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička (1× láhev 
vody v  den příletu), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře – stejné vy-
bavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, ta-
verna, bar na pláži, bar u bazénu, Wi-Fi na re-
cepci (zdarma), minimarket, 3 bazény (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), miniklub, dětská 
diskotéka, 1× za pobyt možnost večeře v italské 
restauraci (po předchozí rezervaci) h l m o í p u v w y é P

Dessole Malia Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > MALIA

Pláž
písčitá s  pozvolným vstupem do vody, přístup 
po několika schodech, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, vod-
ní gymnastika, gymnastika, plážový volejbal, 
stolní tenis, squash, dětská diskotéka, minigolf, 
tenisový kurt
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness centrum (sauna, pára, jacuzzi, mani-
kúra, pedikúra), billiard, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

J É Ï Ë Ö Ä
CENA OD

17 490 Kč

Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
17 490 18 490 18 490 18 490
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 Hlavní restaurace: 7.00–10.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno    Lobby 
bar: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi l-
trovaná káva, během dne lehké občerstvení, zmrzlina 
 Bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, lehké občerstvení  Re-
staurace s obsluhou: řecká: 12.30–14.30 oběd for-
mou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu, asij-
ská: 18.30–21.30 večeře (servírovaná, výběr z menu), 
italská: 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 
večeře (servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt po 
předchozí rezervaci. Upozornění: U večeře je vyžado-
váno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit.

All Inclusive

J É Ï Ë Ö Ä

Cena za osobu v DP od 
duben květen červen září říjen
16 190 16 190 23 590 16 890 16 190

Pláž
písčitá s oblázky, místy kamenitý vstup, lehátka 
a slunečníky zdarma, přístupná přes místní klid-
nou komunikaci, doporučujeme boty do vody
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, občasné večerní programy, 
šipky, stolní tenis, plážový volejbal, nemotorizo-
vané vodní sporty (šlapadla, 200 m od hotelu)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
motorizované vodní sporty na pláži (200 m od 
hotelu), tenis (příslušenství za poplatek)
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex se nachází v klidné části 
oblasti Anissaras, přibližně tři kilometry od 
města Hersonissos. Svým hostům nabízí 
velmi příjemnou atmosféru v hezkém pro-
středí se zahradou, dvěma bazény a vlastní 
písčito-oblázkovou pláží. Lehátka a  slu-
nečníky na pláži i  u  bazénu jsou hostům 
k dispozici zdarma. Díky kvalitním službám 
můžeme tento hotel doporučit i všem ná-
ročnějším klientům. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Bungalov s výhledem na moře:
11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 30 m
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: Hersonissos 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV, minilednice, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za popla-
tek), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Bungalov s výhle-
dem na moře – stejné vybavení jako standardní 
pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, ta-
verna, lobby bar, bar u  bazénu, Wi-Fi v  lobby 
(zdarma), TV koutek, obchod se suvenýry, ka-
deřnictví, 2 bazény se slanou vodou (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky na zálohu), dětský 
bazén, skluzavky, mini klub (pro děti ve věku 
4–11 let), dětské hřiště, creperie h í p q u v w y é / P

Serita Beach *****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS – ANISSARAS

H É Ú Ë Ö Ä
CENA OD

16 190 Kč
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  Hlavní restaurace: 7.15–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře 
formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno  Hlavní bar: 18.00–01.00 (All Inclusive pouze 
do 24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj  Bar u bazénu: 10.00–18.00, nealkoholic-
ké nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj   Bar na 
pláži: 10.00–01.00 (All Inclusive pouze do 24.00), 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj 
  Taverna: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, džus, 
fi ltrovaná káva, řecká káva, čaj, pivo, víno, 11.00–17.00 
lehké občerstvení, zmrzlina, 16.00–17.00 odpolední 
káva, zákusky, 19.30–21.15 večeře (servírované menu, 
nápoje za poplatek), výběr ze tří menu (řecké, italské, 
středomořské), 1× za pobyt po předchozí rezervaci. 
Upozornění: U večeře je vyžadováno formální oble-
čení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Vzdušný, luxusní hotelový komplex je po-
staven ve stylu egejské architektury, v po-
době vilek, rozmístěných ve velké zahradě. 
K hotelu patří vlastní pláž s hrubým pískem, 
která je oceněna Modrou vlajkou za čisto-
tu. Na své si přijdou klienti, vyhledávající 
relaxační dovolenou v příjemném prostředí.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (bungalov): 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička, trezor (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, ta-
verna, bar, snack bar na pláži a  u  bazénu, 
Wi-Fi v lobby (zdarma), TV místnost, minimarket, 
2 bazény s mořskou vodou (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), 2 dětské bazény, dětské hřiš-
tě, miniklub (pro děti ve věku 4–12 let)
Pláž
písčitá s  hrubým pískem, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenisový kurt (osvětlení za 
poplatek), fi tness, šachy, stolní tenis, nepravi-
delné večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive h l n í v w y é á P

Annabelle Beach Resort *****

ŘECKO > KRÉTA > ANISSARAS

I É Ï Ë Ö Ä
CENA OD

16 290 Kč

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

duben květen červen září říjen
16 290 16 290 20 790 17 590 16 290
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Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
15 590 16 390 15 590 15 590

a  osušky zdarma), dětský sladkovodní bazén, 
tobogány, dětské hřiště, dětský klub (pro děti 
4–12 let)
Pláž
písčitá s oblázky s pozvolným vstupem do vody, 
lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, plážový 
bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, vodní 
gymnastika, aerobic, tenisový kurt, stolní tenis, 
šipky, karetní hry, plážový volejbal, plážový fot-
bal, basketbal, tobogány
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (masáže, sauna, pára), wellness, 
kulečník, elektronické hry, vodní sporty na pláži

Hotel se nachází pouhých pár metrů od 
nádherné, nekonečně dlouhé písčito-obláz-
kové pláže Amoudara a  je obklopen krás-
nou udržovanou zahradou, vhodnou nejen 
pro sportovní aktivity. Hotelový komplex se 
skládá z  hlavní třípatrové budovy a dvou-
patrových bungalovů. Hoteloví hosté mají 
k  dispozici 2 venkovní bazény se sladkou 
vodou, několik barů a bohatý večerní pro-
gram. Hotelový resort je jistě dobrou vol-
bou pro všechny věkové kategorie.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj: 1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: Heraklion 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v areálu hotelu / Amoudara 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), 
telefon, TV se satelitním příjmem, připojení 
k  internetu (zdarma), minilednička (1× láhev 
vody po příletu), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
Wi-Fi (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 2 místnosti s  max. kapacitou 
4 osoby, ubytování především v bungalovech
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taver-
na na pláži, lobby bar, bar u bazénu, plážový bar, 
připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi (zdar-
ma), obchod se suvenýry, TV koutek, diskotéka, 
minidiskotéka, konferenční místnost, 2 ven-
kovní sladkovodní bazény (lehátka, slunečníky h l o n í p u v w y é / P

Dessole Dolphin Bay Resort ****

ŘECKO > KRÉTA > AMOUDARA

J É Ï Ë Ö Ä
CENA OD

15 590 Kč

  Hlavní restaurace: 7.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 10.00–

11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu, koutek 
s řeckými specialitami. U snídaně fi ltrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno    Taverna u pláže: 11.00–16.00 
lehké občerstvení (pizza, sendviče, gyros, saláty), 
16.00–17.00 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky, 19.00–21.30 
večeře (servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt po 
předchozí rezervaci    Lobby bar: 17.00–01.00 (All 
Inclusive pouze do 24.00), nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj    Bar u bazénu: 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina 15.00–17.00  Bar na 
pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina 15.00–17.00. Upozorně-
ní: U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Stravování v ceně
All Inclusive
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 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně formou bufetu, 10.00–11.00 pozdní snídaně, 
13.00–15.00 oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltro-

vaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Restaurace s obsluhou: 
11.00–16.00 lehké občerstvení, 19.00–22.00 večeře (servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt po předchozí 
rezervaci  Lobby bar: 10.00–01.00 (All Inclusive pouze do 24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva  Bar na pláži: 10.00–01.00 (All Inclusive pouze 
do 24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva. Upozornění: U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
15 990 16 790 15 990 15 990

v areálu hotelu (zdarma), obchod se suvenýry, 
1 bazén se sladkou vodou, 1 bazén se slanou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), dětský bazén se sladkou vodou, dět-
ské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let, v časech 
10.00–12.00 a 14.30–17.00)
Pláž
písčito-oblázková s  pozvolným vstupem do 
vody, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní te-
nis, tenisový kurt (vybavení za poplatek), šipky, 
karetní hry, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, turecké lázně, jacuzzi, kulečník, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Příjemný hotelový resort je postaven na 
jižním pobřeží ostrova Kréta, necelé čtyři 
kilometry od centra města Ierapetra. Pří-
mo u hotelu leží dlouhá, písčito-oblázková 
pláž, která nabízí krásné koupání a  do-
konalý odpočinek. Hotelový komplex se 
skládá z hlavní budovy, několika patrových 
a dvoupatrových bloků, které jsou rozpro-
střeny v  krásné zahradě. Díky svým služ-
bám a vybavení jej ocení ti, kteří hledají do-
volenou na velmi dobré úrovni, s možností 
spojit odpočinek se sportovními aktivitami, 
nabízenými hotelem. Hotel doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Rodinný pokoj: 1122-11222-111-1112-
11122-1111-11112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Heraklion 100 km
vzdálenost od centra: Ierapetra 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednice (1x lahev 
vody po příjezdu), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
Wi-Fi (zdarma), balkon nebo terasa, Economy 
pokoj – nezrekonstruované pokoje odpovídající 
kategorii 3*
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 1 nebo 2 místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, á la 
carte restaurace, restaurace u bazénu (rezerva-
ce nutná), lobby bar, kavárna, bar na pláži, Wi-Fi h l o í p u v w y é P

Dessole Blue Star Resort ****

ŘECKO > KRÉTA > IERAPETRA

J É Ú Ë Ö Ä
CENA OD

15 990 Kč
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Hotel se nachází přímo v centru oblíbeného letoviska Stalida. 
Má nově zrekonstruované pokoje, restauraci a  bar u  bazénu. 
Skládá se ze tří částí: v první se nachází recepce hotelu a uby-
tování. Ve druhé, vzdálené asi 50 metrů je hlavní restaurace 
a ubytování. Třetí část s bazénem a barem u bazénu je cca 60 
metrů od hlavních částí hotelu a je přímo u píčité pláže. Ofi ciální 
kategorie hotelu je 3*, naše hodnocení je 3*+.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 60 m / vzdálenost od letiště: 33 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním pří-
jmem, minilednice, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar, bar u bazénu (není zahrnut 
v All Inclusive), Wi-Fi v lobby (zdarma), bazén se sladkou vodou (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén (se sladkou vodou), dětské hřiště
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže
Stravování v ceně
Polopenze: zahrnuje snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Hotel Apollo je vedlejší budova hotelu Aphrodite Beach 4*, 
která se nachází přes ulici, naproti hlavnímu vchodu do hotelu. 
Hotel leží v klidnější části, avšak s dostupností nákupních mož-
ností a i denní a noční zábavy. Klienti mají ubytování ve vedlejší 
budově Apollo a využívají veškeré služby hotelu Aphrodite Be-
ach včetně restaurace a barů. Ofi ciální kategorie hotelu je 3*, 
naše hodnocení je 4*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m / vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 7 km / vzdálenost od nákupních možností: 7 km
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, lednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za 
poplatek), balkon nebo terasa, výhled do zahrady
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, bar u  bazénu, 
připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchod, 
minidiskotéka, 2 venkovní bazény (slaná i sladká voda, lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za zálohu), vnitřní bazén (sladká voda), 2 dět-
ské bazény (slaná i sladká voda), dětské hřiště, miniklub 
Pláž
písčitá s oblázky, přístup přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky 
za poplatek, osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, tenisový kurt, minifotbal, šipky, vodní pólo, vodní gym-
nastika, aerobic, animační programy, kánoe (po předchozí rezervaci, 
za zálohu), fi tness
Stravování v ceně
All Inclusive

d h í p v é á P

h l í p r u w é P

Stalis Hotel ***+

ŘECKO > KRÉTA > STALIS

Aphrodite Beach - annex building Apollo ****

ŘECKO > KRÉTA > GOUVES

H É Ï Ä

H É Ä Ö

CENA OD

12 990 Kč

CENA OD

13 890 Kč

Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
12 990 16 590 14 990 12 990

Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
13 890 15 890 14 490 13 890

052-065 RECKO.indd   59 15.10.2018   17:06:11



60

Cena za osobu v DP od 
květen červen září
16 490 18 790 16 190

zdarma), dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčito-oblázková, lehátka a slunečníky zdarma, 
plážové osušky zdarma (výměna 1× za 2 dny)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, stolní tenis, šipky, aerobic, 
tenisový kurt (osvětlení za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness v  partnerském hotelu Dessole Lippia 
Golf Resort (transfer je zajištěn hotelem), ku-
lečník
Stravování v ceně
All inclusive

Oblíbený hotelový komplex leží přímo 
u  krásné široké písčito-oblázkové pláže, 
v živém letovisku Faliraki. Hotel se služba-
mi All Inclusive, nabídkou rodinných pokojů 
a zábavních programů, je vhodnou volbou 
pro rodinnou dovolenou, doporučujeme jej 
však i pro dovolenou v páru. V blízkosti na-
leznete obchůdky, taverny a bary, centrum 
letoviska Faliraki je dostupné místní auto-
busovou linkou. Golfové hřiště Afandou je 
od hotelu vzdáleno asi 10 kilometrů.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 
Faliraki 4 km / Rhodos 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (15.6.–15.9.), te-
lefon, lednička (zdarma, lahev vody po příletu 
zdarma), TV se satelitním příjmem, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa, Economy 
pokoj – k dispozici pouze omezený počet poko-
jů, stejné vybavení jako standardní pokoj, ale 
bez balkonu či terasy a výhledu na moře
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – jeden větší pokoj, pokoje se 
nacházejí v přízemí u bazénu
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, bar, snack bar u  bazénu, 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), vybavená konferenční 
místnost, bazén (lehátka, slunečníky a  osušky h m o p q v é /

Dessole Olympos Beach Resort ****

ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI

J Ú Ö Ï P
CENA OD

16 190 Kč

 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 10.00–

11.00 pozdní snídaně, 11.00–16.00 lehké občer-
stvení, 13.00–15.00 obědy formou bufetu, 15.00–18.00 
zmrzlina, 16.00–17.00 odpolední káva, čaj, sušen-
ky, 19.00–21.30 večeře formou bufetu, 1× za pobyt 
tématická večeře po předchozí rezervaci. U snídaně 
káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealko-
holické nápoje, voda, čepované pivo a rozlévané 
víno místní výroby  Lobby Bar: 17.00–01.00 neal-
koholické nápoje a alkoholické nápoje místní výro-
by   Pool Bar: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje 
a alkoholické nápoje místní výroby   Beach Bar: 
10.00–22.00 nealkoholické nápoje a alkoholické 
nápoje místní výroby. Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání se mohou změnit.

All Inclusive
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J Ú Ö Ï P

Nachází se v oblasti Afandou, nedaleko vyhlášené stejnojmen-
né pláže s pozvolným vstupem do moře. Hotel má hlavní budo-
vu s recepcí, restauraci s venkovním posezením, snack bar a tři 
vedlejší budovy. V blízkosti hotelu se nachází golfové hřiště.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj : 11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m / vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Afandou 1,5 km/ Rhodos 18 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
centrálně ovladatelná klimatizace (1.6.–30.9.), telefon, TV se satelitním 
příjmem, lednička (1l vody po příletu zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), bal-
kon nebo terasa, přistýlky pro děti jsou formou palandy
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, barbeque restaurace (pouze 
1× za pobyt), hlavní bar, snack bar, připojení k internetu (za poplatek), 
Wi-Fi v lobby (zdarma), minimarket, obchod se suvenýry, konferenční 
místnost, bazén se sladkou vodou (lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma), dětský bazén, skluzavka pro děti, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s  oblázky, přístupná přes ulici, lehátka a  slunečníky zdarma, 
plážové osušky zdarma (výměna 1× za 3 dny)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a  večerní programy, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness, 
minifotbal, šipky, tobogán, minigolf, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, sauna, wellness, kadeřnictví
Stravování v ceně
All inclusive

Nově zrekonstruovaný velmi příjemný hotel s  rodinnou atmo-
sférou se nachází na klidném místě jižního Rhodosu v letovisku 
Gennadi, v upravené zahradě s bazénem a sluneční terasou, asi 
20 metrů od pláže a nedaleko centra. Hlavní město Rhodos je 
vzdáleno cca 62 kilometrů, historické městečko Lindos cca 22 
kilometrů. Do obou míst je možné spojení s linkovými autobusy, 
autobusová zastávka je nedaleko od hotelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-111-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 500 m 
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
koupelna a  WC, vysoušeč vlasů, klimatizace (v  ceně 15.6.–15.9.), 
Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor (za poplatek), TV se satelitním příj-
mem, balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
recepce, supermarket, obchod se suvenýry, směnárna, Wi-Fi ve spo-
lečných prostorách (zdarma), místnost s  TV, bar, restaurace, bazén 
s dětskou částí s lehátky a slunečníky (zdarma), dětské hřiště, prádel-
na, půjčovna aut a motorek
Pláž
písčito-oblázková s lehátky a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fi tness
Stravování v ceně
All inclusive

h o í p q u v z é / á

h n í p u v é á

Dessole Lippia Golf Resort ****

ŘECKO > RHODOS > AFANDOU

Zenith Seaside Hotel ****

ŘECKO > RHODOS > GENNADI

J Ú Ä P

H É Á P

CENA OD

15 590 Kč

CENA OD

16 590 Kč

Cena za osobu v DP od 
květen červen září
15 590 16 290 15 890

Cena za osobu v DP od 
květen červen září
16 590 18 390 18 490
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Přátelský hotel s příjemnou atmosférou se skládá z několika bu-
dov a leží přímo u přírodní pláže s hrubým pískem. K návštěvě 
vesničky Roda s příjemnými tavernami, která je od hotelu vzdá-
lena asi tři kilometry, lze využít hotelovou dopravu ve dnech 
a  hodinách určených hotelem. Hotel doporučujeme klientům, 
kteří vyhledávají klidnou dovolenou, stejně tak jako rodinám 
s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj : 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: Roda 3km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon (za poplatek), TV se sa-
telitním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa, přistýlka pro 
děti formou palandy
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, 2 restaurace, 2 bary, Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
obchod se suvenýry, 2 bazény se sladkou vodou (lehátka a sluneční-
ky zdarma), dětské hřiště, společenská místnost s TV, shuttle bus do 
města Roda zdarma (každý den, z místa a v časech určených hotelem)
Pláž
úzká, písčitá s oblázky (lehátka a slunečníky zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy (2× týdně), stolní tenis, volejbal, bas-
ketbal
Stravování v ceně
All Inclusive

Pěkný hotel s panoramatickým výhledem na moře a okolí je po-
staven nad menší oblázkovou pláží, od které je oddělen pobřež-
ní komunikací. Sluneční terasa před hotelem nabízí možnost 
odpočinku a slunění, stejně jako osvěžení v bazénu se slanou 
vodou. Centrum rušného letoviska Benitses je od hotelu vzdá-
leno přibližně tři kilometry, zastávka místní autobusové linky je 
přímo před hotelem. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj : 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře : 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 40 m / vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 3 km / vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV, lednička (zdarma), 
trezor na recepci (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), balkon nebo terasa, Wi-Fi (za poplatek)
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře – přistýlka pro děti formou palandy, 
nově zrekonstruované pokoje
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, bar u bazénu, TV 
koutek, připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), bazén 
se slanou vodou (lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
oblázková, přístupná přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži v Benitses
Stravování v ceně
All Inclusive

h l m n í p u v é P

h m n í p u y é P

Angela Beach ***

ŘECKO > KORFU > ASTRAKERI

Corfu Belvedere ***

ŘECKO > KORFU > AGIOS IOANNIS U BENITSES

H Ú Ä Ö

H É Ä Ö

CENA OD

13 590 Kč

CENA OD

12 990 Kč

Cena za osobu v DP od 
červen září říjen
15 690 13 590 13 590

Cena za osobu v DP od 
červen září
12 990 13 290
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Cena za osobu v DP od 
červen září říjen
20 790 18 590 18 590

Oblíbený hotelový resort leží na klidném 
místě, přímo u  velmi pěkné písčité pláže 
s  pozvolným vstupem do moře, přibližně 
800 metrů od centra rušného letoviska 
Roda. Resort se skládá z  hlavní budovy 
a komplexu bungalovů, rozmístěných v roz-
lehlé zahradě. Svým hostům nabízí velmi 
dobré zázemí především pro rodinnou do-
volenou. Dominantu tvoří velký bazén se 
slanou vodou a dětský bazén se skluzavka-
mi. Klidnější prostředí poskytuje zahrada, 
kde je možné ubytování v pokojích se sdíle-
ným bazénem. Oficiální kategorie hotelu je 
4*, naše hodnocení je 4*+.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 800 m
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa, přistýlka pro děti může být formou pa-
landy
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3 re-
staurace s  obsluhou (čínská, řecká a  italská), 
bar, 2× bar u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
minimarket, obchod se suvenýry, TV místnost, 
velký bazén s mořskou vodou s oddělenou částí 
pro děti (lehátka a  slunečníky zdarma, osušky 
za zálohu), 5 menších bazénů mezi bungalovy, 
skluzavky, dětské hřiště, miniklub (pro děti od h l m o í p u v w y é / P

Roda Beach Resort & SPA ****+

ŘECKO > KORFU > RODA

I É Ú Ë Ö Á
CENA OD

18 590 Kč

 Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně formou bufetu, 10.30–11.00 konti-
nentální snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou 

bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Hlavní bar: 10.00–01.00 (All Inclusive pouze do 24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj   Bar u bazénu: 10.00–18.00, nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 11.00–17.30 lehké občerstvení, zmrz- 
lina  Bar na pláži: 10.30–01.00 (All Inclusive pouze do 24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), lehké občerstvení   Creperie: 10.30–01.45 (All Inclusive 
pouze do 24.00), v nabídce sladké nebo slané palačinky, dezerty, zmrzlina   Restaurace s obsluhou: 
1× za pobyt po předchozí rezervaci, italská 12.30–14.30 oběd (servírované menu), 18.30–21.30 večeře 
(servírované menu), řecká 12.30–14.30 oběd (servírované menu), 18.30–21.30 večeře (servírované menu), 
čínská 18.30–21.30 večeře (servírované menu). Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. 
U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

4 do 12 let), parkoviště
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka 
a slunečníky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, 2 teniso-
vé kurty, stolní tenis, plážový volejbal, kánoe, 
šlapadla, gymnastika, aerobic, minigolf, kuleč-
ník, šipky, vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA a wellness centrum, vodní sporty na pláži 
(500 m od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive
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Nově zrekonstruovaný rodinný hotel se skládá z hlavní budo-
vy a několika vedlejších budov, umístěných v krásné udržova-
né zahradě. Leží v  samém centru letoviska Marmari, u hezké 
písčité pláže s pozvolným vstupem do moře. Okolí hotelu láká 
k příjemným večerním procházkám do městečka, kde nalezne-
te spoustu taveren, obchůdků a kaváren. Hotel doporučujeme 
všem věkovým kategoriím. Recepce hotelu je společná s  ho-
telem Thalasea Beach Resort. Ofi ciální kategorie hotelu je 3*, 
naše hodnocení je 3*+.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m / vzdálenost od letiště: 9 km
vzdálenost od centra: 
v centru / vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), telefon, TV se satelit-
ním příjmem, minilednička (zdarma), Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí (společná s hotelem Thalasea Beach Resort), 
společenská místnost s TV, hlavní restaurace, hlavní bar, bar u bazénu, 
připojení k  internetu za poplatek, minimarket, 2 bazény se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma), 2 dětské bazény se sladkou vo-
dou, Wi-Fi na recepci (zdarma)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy
Stravování v ceně
All Inclusive

Příjemný hotelový komplex, vystavěný v  antickém stylu, leží 
v letovisku Lambi v blízkosti hlavního města Kos, necelých 200 
metrů od písčito-oblázkové pláže. Hotel se skládá z hlavní budovy 
a několika menších bloků a disponuje krásnou zahradou. Obcho-
dy naleznete v blízkosti hotelu. Místní autobusová linka zajišťuje 
dopravu do hlavního města Kos, hosté mohou využít autobuso-
vou zastávku přímo u hotelu. Hotel doporučujeme všem věkovým 
kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m / vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 2 km / vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním pří-
jmem, Wi-Fi (za poplatek), minilednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), set na 
přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, připojení k internetu (za 
poplatek), Wi-Fi zdarma (v okolí recepce), TV koutek, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komunikaci, lehátka a sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy (od 15.6. do 15.9.), nepravidelné večerní programy 
(od 15.6. do 15.9.), tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, půjčovna kol, půjčovna aut
Stravování v ceně
All Inclusive

h l í p y é P

h n í p u v é P

Marebello Beach Resort ***+

ŘECKO > KOS > MARMARI

Apollon ****

ŘECKO > KOS > LAMBI

H Á Ö Ä

H É Ö Ä

CENA OD

17 490 Kč

CENA OD

13 490 Kč

Cena za osobu v DP od 
květen červen září
17 490 17 590 17 590

Cena za osobu v DP od 
květen červen září
15 590 15 890 13 490
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 28. 2. 19)

květen červen září
17 490 18 690 16 290

Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, pláž je přístupná přes místní nefrek-
ventovanou komunikaci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
plážový volejbal, vodní pólo, minifotbal, 2 teni-
sové kurty (zdarma 45 minutové lekce), stolní 
tenis, šipky, animační programy, večerní progra-
my, kánoe, šlapadla, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Akti Kalimera Kos je součástí sesterské-
ho hotelu Akti Beach Club, nachází se v jeho 
zadní části. Areál Akti Kalimera Kos disponu-
je vlastními bazény a dvěma bary. Všechny 
další služby je možné využívat v sesterském 
hotelu Akti Beach Club. Hotel se skládá z ně-
kolika budov a je umístěn v krásné zahradě. 
Hotel nabízí svým klientům služby na velmi 
dobré úrovni a díky velkému množství vol-
nočasových aktivit je skvělou volbou pro ty, 
kteří chtějí prožít dovolenou plnou zábavy 
a aktivního odpočinku. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: Kardamena 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minilednice, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), balkon 
nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí (v hotelu Akti Beach club, 
24 hodiny denně k  dispozici káva, čaj a  zá-
kusky), hlavní restaurace (v  hotelu Akti Beach 
Club), obchod se suvenýry, minimarket, bazén 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), dětský 
bazén, hlavní bar, bar u bazénu, miniklub (pro 
děti 4–12 let, junior klub (12–18 let), Wi-Fi v lob-
by a v hlavním baru zdarma, připojení k interne-
tu za poplatek, dětské skluzavky, klienti mohou 
využívat všech služeb hotelu Akti Beach Club, 
konferenční místnost h l í p u v w y é á P

Akti Kalimera Kos ****

ŘECKO > KOS > KARDAMENA

H É Ú Ë Ö Á
CENA OD

16 290 Kč

  Hlavní restaurace (v hotelu 
Akti Beach Club): 7.00–10.30 sní-

daně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu 
(částí s otevřenou kuchyní, řecká, italská), zmrzlina, 
19.00–22.00 večeře formou bufetu (částí s otevřenou 
kuchyní, řecká, italská, asijská). U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, 10.00–19.00 a 22.00–7.00 lehké ob-
čerstvení, pivo, víno, nealkoholické nápoje, džus, fi l-
trovaná káva  Hlavní bar (v hotelu Akti Kalimera): 
17.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby + vybraný značkový 
alkohol, rozlévané), fi ltrovaná káva  Bar u bazénu 
(v hotelu Akti Kalimera): 10.00–18.00 lehké občer-
stvení, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby + vybraný značkový al-
kohol, rozlévané), fi ltrovaná káva    Bar u bazénu 
(v  otelu Akti Beach Club): 10.00–18.00 lehké občer-
stvení, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 
21.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrova-
ná káva  Plážový snack bar (v hotelu Akti Beach 
Club): 10.00–18.00 lehké občerstvení, nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, fi ltrovaná káva. Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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SEVERNÍ KYPR

Měna: turecká lira (TL) 
Časový posun: +1 hodina
Hlavní město: Lefkósie (Nikósie) 
Úřední jazyk: turečtina
Telefonní předvolba: +0090–392
Konzulát České republiky na Kypru: 
18 Kyriakou Matsi, Victory Tower, Ayioi Omologites, 1082 Nikósie, Kypr
Tel.: +00357-22421118 
E-mail: nicosia@embassy.mzv.cz

KYPR JE OSTROV PLNÝ MYTOLOGIE, PODLE KTERÉ BYLY ZDEJŠÍ POBŘEŽNÍ VODY 
RODIŠTĚM BOHYNĚ KRÁSY A LÁSKY AFRODITY. 
NABÍZÍ JEDINEČNÉ SPOJENÍ NÁDHERNÝCH PÍSEČNÝCH PLÁŽÍ A MNOŽSTVÍ PAMÁTEK. 

Středozemní moře

Ercan

Larnaka

Famagusta

Kyrenia

KYPR

TURECKO

LIBANON Severní Kypr (Turecká republika severního Kypru) je, de 
facto, nezávislý stát ležící v severní části ostrova. Nezá-
vislost byla vyhlášena v roce 1983. Od jížní části ostrova, 
tedy od Kyperské republiky, je oddělen zelenou linií spra-
vovanou OSN a má rozlohu 3 355 km². Žije zde přes 265 
tisíc obyvatel. 
Díky své poloze, v subtropickém pásu, je letní sezóna na 
Kypru delší než v  jižních částech pevninské Evropy. Če-
kat můžete všechno, jen ne přeplněné pláže. Místo nich 
vás nadchnou opuštěné zátoky s čistými, jemně písčitými 
plážemi i plážičkami a průzračným mořem. Severní Kypr, 
to je ale také úchvatné spojení pozůstatků antických sta-
veb starověkých Řeků a  Římanů, byzantských kostelů, 
křižáckých pevností a samozřejmě přírody, lákající k pro-
cházkám i cyklistickým výletům. Hlavními hospodářskými 
činnostmi je cestovní ruch, vývoz oděvního a řemeslného 
zboží i námořní doprava. Ke specialitám místní kuchyně 
patří tradiční meze (výběr různých chuťovek podávaných 
jako hlavní jídlo), sýr halloumi a  pálenka zivania. Hlav-
ním městem je Lefkosia (turecký název pro rozdělenou 
Nikósii). Dalšími většími městy jsou Famagusta, Kyrenia, 
Morphou a Rizokarpaso. 

Famagusta
Famagusta je město na východním pobřeží ostrova Kypr, 
ležící na území severního Kypru. Ve městě žije přes 35 tisíc 
obyvatel a  je významným přístavem, průmyslovým cen-
trem a  turistickým střediskem. Bohatství města dodnes 
připomínají neuvěřitelně zachovalé honosné středověké 
stavby. Z  historických památek ve městě je nejznáměj-
ší pevnost ve starém přístavu tzv. Othellova věž. Tato 
pevnost získala svůj název díky Williamu Shakespearovi, 
který sem zasadil děj hry Othello. Ve skutečnosti se však 
jedná o  benátskou pevnost, kdysi chránící město a  její 
přístav. U  vstupu si můžete prohlédnout mramorovou 
desku s vyobrazením znaku námořní benátské republiky 
– okřídleného lva. Z vrcholu Othellovy věže je nádherný 
výhled na Famagustu a přilehlý přístav. Kromě Othellovy 
věže se z původního opevnění dochovala i Mořská brána 
(Porta del Mare) z  roku 1496, opět zdobená benátským 
lvem a brána Ravalin (Akkule Bastion). Další dvě brány se 
nazývají Djanboulat a Nová brána. Ty však nejsou původ-
ní, ale pocházejí až z dob britské nadvlády nad Kyprem.
Katedrála svatého Mikuláše (St. Nicholas) je největší stře-
dověkou stavbou ve Famagustě. Stavba je tak často při-
rovnávána k francouzské katedrále v Remeši. V roce 1571 
provedli noví turečtí vládci Kypru na katedrále drastické 
úpravy. Nechali ji přestavět na mešitu a v souladu se svým 
náboženstvím odstranili všechny výjevy lidských bytostí, 
které stavbu zdobily. Nenávratně tak byly zničeny sochy, 
obrazy, fresky, ale i zdobená vitrážová okna. Dnešní ofi-

ciální název stavby je mešita Lala Mustafa Pasha. Stejný 
osud postihl i  kostel svatého Petra a Pavla. Tato stavba 
z roku 1359 byla přeměněna na mešitu jménem Sinan Pa-
sha. Během britského období budova začala sloužit jako 
sklad brambor a obilnin a dnes v jejích zdech můžete najít 
veřejnou knihovnu. Kromě těchto dvou nejznámějších cír-
kevních staveb nabízí Famagusta bezpočet dalších křes-
ťanských chrámů a mešit.

Kyrenia
Kyrenia (Girne) je vzkvétajícím pobřežním letoviskem na 
severním pobřeží. Díky své poloze v turecké části Kypru 
není ještě zcela zasažená cestovním ruchem jako leto-
viska na jihu, a  tak si zde můžete užít opravdu klidnou 
relaxační dovolenou. Pláže jsou tvořené jemným pískem 
a ani v nejvyšší letní sezóně nebývají přeplněné. 
Městečko Kyrenia je plné historických budov a pozůstat-
ků středověkých věží a hradeb, které společně s úzkými 
uličkami lemovanými krámky dotváří prázdninovou atmo-
sféru střediska. Během dne byste určitě neměli vynechat 
návštěvu zdejšího trhu. Zde si můžete nakoupit čerstvou 
zeleninu a ovoce, stejně jako rukodělné výrobky a netra-
diční suvenýry. Okolí Kyrenie je obklopené nádhernou 
neporušenou přírodou, která je skvělým místem pro pěší 
i cyklistické výlety. 
Nejpopulárnější pláží je bezpochyby Acapulco Beach. Tato 
pláž nabízí kilometr dlouhý písečný úsek pobřeží s  po-
zvolným vstupem do vody. Na Acapulco Beach si můžete 
zapůjčit lehátka nebo se skočit občerstvit do zdejších plá-
žových barů. Velmi oblíbený je na této pláži windsurfing. 
Pláž Escape najdete asi 5 kilometrů daleko od Kyrenie a je 
považována za jednu z nejkrásnějších pláží na severním 
pobřeží ostrova. 

Cestovní doklady
Při turistických cestách na Severní Kypr, které nepřesa-
hují 3 měsíce pobytu, není od držitelů cestovních pasů 
pro ČR vyžadováno vstupní vízum. Podmínkou pro vstup 
do destinace je platný cestovní pas s  minimální dobou 
platnosti 6 měsíců po předpokládaném ukončení pobytu 
v destinaci. Děti musí cestovat s vlastním cestovním do-
kladem. Cestuje-li dítě mladší 18 let s rodičem jiného jmé-
na, doporučuje se mít s sebou kopii rodného listu dítěte 
v angličtině. Cestuje-li dítě mladší 18 let s prarodiči nebo 
jinými osobami, doporučuje se, mít s sebou i podepsané 
prohlášení jednoho z rodičů, že s danou osobou může ces-
tovat (souhlas rodiče s vycestováním v angličtině s uvede-
ným telefonním číslem). Držitelé cestovních pasů jiných 
států jsou povinni zajistit si potřebné doklady k  cestě 
u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. S ohledem 
na skutečnost, že Severokyperská turecká republika není 
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uznávána jako samostatná republika nikým kromě Tu-
recka, může být konzulární pomoc turistům pobývajícím 
v severní části ostrova poskytována pouze v omezeném 
rozsahu. V případě dotazů je na místě k dispozici česky či 
slovensky hovořící delegát.
Turisté se na přechodech z  jižní do severní části mohou 
prokazovat cestovním pasem. Turisté, kteří vstoupí na 
území Kyperské republiky, mohou cestovat na severní 
i  jižní část prostřednictvím legálních přechodů. Orgány 
Kyperské republiky však mohou při návratu na jednotlivá 
území kontrolovaná vládou požadovat předložení letenky 
(tj. důkaz, že občan vstoupil na Kypr legálně). Turistům, 
kteří by vstoupili na jižní část Kypru ze severu individuál-
ně bez doprovodu hrozí, že jim přechod na území kontro-
lovaná vládou nebude umožněn.

Upozornění 
Na Severním Kypru většina hotelů vyžaduje u  pánů při 
večeři dlouhé kalhoty. Dítě do dovršení dvou let platí 
pouze jednorázový manipulační poplatek 1 290 Kč (není-li 
v ceníku uvedeno jinak). 

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, případně na 
webových stránkách www.eximtours.cz či telefonicky na 
tel. 255 787 787.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava Praha – Larnaka – Praha / Praha – Ercan 
– Praha s mezipřistáním v Antalyi v turistické třídě včetně 
letištních a  bezpečnostních poplatků, ubytování (v  pří-
padě 8denního zájezdu na 7 nocí, v  případě 11denního 
zájezdu na 10 nocí, v  případě 12denního zájezdu na 11 
nocí, v případě 15denního zájezdu na 14 nocí), stravová-
ní dle programu a vybraného hotelu, služby česky nebo 
slovensky hovořícího delegáta, transfery z/na letiště v cíli 
zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu) 
a fakultativní služby.

Informace o letech
Bližší informace o  letech a  letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.eximtours.cz

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována pouze pro odlety do Larnaky 
za příplatek 2 990 Kč/osoba/let oběma směry pro běžné 
termíny a v termínech zahrnujících 5. 7., 6. 7., 28. 9., 28. 
10., 29. 10., 30. 10. 2018 za příplatek 3 990 Kč/osoba/let 
oběma směry.

Výlety v ceně zájezdu*
Pro letovisko Nikosia
V rámci tohoto výletu navštívíte hlavní město Nisosii (Le-
fkosa), které je jako jediné hlavní město na světě rozdě-
lené mezi 2 státy – severní a jižní Kypr. Město si zacho-
vává původní krásu a tradiční charakter se svými úzkými 
uličkami. Během výletu uvidíte tzv. „zelenou linii“ – jedná 
se o hranici mezi severním a jižním Kyprem, zachovalé 
hradby, bránu ze 16. století, katedrálu sv. Sofi e, která byla 
v roce 1581 přeměněna na mešitu Selimiye. Uvidíte také 
hostinec ze 16. století, který se stal posléze vězením a bu-
dete mít možnost i nákupů.
Minimální počet účastníků: 15 osob
(*platí pro hotely označené ikonou "výlet zdarma".)
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 1. 1. 19)

květen září říjen
17 290 17 290 14 590

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, salon krásy, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive

Komplex, sestávající z hlavní budovy a za-
hradních vilek, se nachází v  příjemném 
prostředí v oblasti Famagusta, ve východní 
části ostrova a leží u krásné písečné pláže. 
Hotel svým vybavením a  nabídkou široké 
škály aktivit uspokojí veškerou klientelu. 
Příjemné a  klidné prostředí komplexu, ši-
roká škála nabízených aktivit a  služby na 
vysoké úrovni tvoří podmínky ke strávení 
krásné a ničím nerušené dovolené.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Bungalov: 1122

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 
Ercan 48 km / Larnaka 70 km
vzdálenost od centra: Famagusta 11 km
vzdálenost od nákupních možností: 11 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV, Wi-Fi (za poplatek), minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, lobby bar, music bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi v  lobby (zdarma), minimarket, 
kadeřnictví, salon krásy, kasino, butik s obleče-
ním a bižuterií, bazén, vnitřní bazén
Pláž
písčitá, místy malé oblázky, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), šipky, 
malý aquapark, sauna, hamam, vířivka, fi tness, 
stolní tenis j l o í r u w y é / á

Salamis Bay Conti Resort *****

SEVERNÍ KYPR > FAMAGUSTA

H Í Ú Ë P
CENA OD

14 590 Kč

 Hlavní restaurace 
Seluck: 07.00–10.00 sní-

daně formou bufetu, 10.00–11.00 pozdní snídaně, 
12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře 
formou bufetu, 23.00–02.00 pozdní lehké občerstvení 
a polévka, u snídaně káva, čaj a nealkoholické nápo-
je, u oběda a večeře nealkoholické nápoje a vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)
Lobby bar: 08.00–02.00 nealkoholické nápoje a vy-
brané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né)Bar u bazénu: 10.00–24.00 nealkoholické nápo-
je a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané)Plážový bar: 12.00–16.00 lehké občer-
stvení, zmrzlina, 10.00–18.00 nealkoholické a vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)
 Gözleme House: 12.00–16.00 lehké občerstvení 
– tradiční turecké pečivo Bar Saluna: 12.00–17.00 
lehké sladké občerstvení, turecká káva, čajPlážový 
klub: 12.00–17.00 nealkoholické a vybrané alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané)  Disco: 
23.00–02.00 nealkoholické nápoje a vybrané alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). Upozor-
nění: výše uvedené časy i místa podávání jsou určeny 
hotelem a mohou se změnit.

 ULTRA All Inclusive 
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 1. 1. 19)

květen září říjen
14 790 13 790 13 790

Tříhvězdičkový komplex nabízí služby na 
velmi dobré úrovni za přijatelnou cenu. 
Písčitá pláž se nachází 4 kilometry od ho-
telu, nicméně k přepravě lze využít hotelo-
vý shuttle bus. Resort je zároveň situován 
v  krásné velké zahradě. Riverside Garden 
Resort je oblíbený mezi klienty díky pří-
jemnému prostředí, přátelské atmosféře 
a vstřícnému kvalifi kovanému personálu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 4 km
vzdálenost od letiště: 
Ercan 45 km / Larnaka 90 km
vzdálenost od centra: Kyrenia 11 km
vzdálenost od nákupních možností: 11 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, bar, Wi-Fi na recepci (za 
poplatek), minimarket, plavecký bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenis, basketbal, volejbal, vířivka, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, stolní fotbal, kulečník, jízda na koních 
(v blízkosti hotelu, místní poskytovatel)
Stravování v ceně
All Inclusive h r u w é / á

Riverside Garden Resort & Premium Hotel ***

SEVERNÍ KYPR > KYRENIA > ALSANCAK

H Í Ú Ë P
CENA OD

13 790 KčH Í Ú Ë P

Hlavní restaurace: 08.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.00–14.00 oběd formou bufetu, 20.00–22.00 večeře 
formou bufetu, u snídaně káva, čaj a nealkoholické 
nápoje, u oběda a večeře nealkoholické a vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)
Restaurace s obsluhou: 10.00–22.00 nealko-
holické a vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se 
změnit.

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 03. 19)

květen září říjen
15 690 15 690 13 790

Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, sauna, vodní sporty na 
pláži (na vyžádání), potápění (na vyžádání)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Čtyřhvězdičkový boutique hotel Le Chateau 
Lambousa se nachází v  malém letovisku 
Lapta, jež patří mezi perly Středomořského 
pobřeží. Hotelový komplex je zasazen v pří-
jemném prostředí a  láká svou jedinečnou 
architekturou a  netradičním historickým 
interiérem, který působí luxusním dojmem. 
Svým klientům hotel nabízí 3 venkovní ba-
zény, hotelové SPA a od krásné písečné plá-
že leží 300 metrů. Hotel je znám kvalitním 
zázemím a vysokým standardem služeb.

Obsazenost pokojů
Bungalov: 1-11-112-111
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 
Ercan 55 km / Larnaka 100 km
vzdálenost od centra: Kyrenia 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 15 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV, Wi-Fi (zdarma), minibar (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Standardní pokoj - v hotelové budově 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou (nutná předchozí rezerva-
ce), lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdar-
ma), kadeřnictví, salon krásy, 3 bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar d o í r u x y é á

Le Chateau Lambousa ****

SEVERNÍ KYPR > KYRENIA > LAPTA

H Í Ú Ä P
CENA OD

13 790 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 03. 19)

květen září říjen
16 890 16 190 16 090

Tříhvězdičkový hotel Manolya se nachází 
přímo u pláže ve vesnici Lapta. Hotel nabízí 
klimatizované pokoje s  nádherným výhle-
dem na moře nebo hory. Z hotelové terasy 
je krásný pohled na bazén nebo Středozem-
ní moře. V  restauraci se podává kyperská 
a mezinárodní kuchyně. Hotel lze doporučit 
klientům, kteří touží po klidné dovolené 
plné odpočinku.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Ercan 45 km/Larnaka 92 km
vzdálenost od centra: 10 km 
vzdálenost od nákupních možností: 20 m 
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (za 
poplatek), minibar (za poplatek), set pro přípra-
vu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek)
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), Wi-Fi na 
recepci (za poplatek), směnárna
Pláž
oblázková, uměle vybudované betonové molo 
(přístup po několika schodech)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
Shuttle bus do centra
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

a d í é

Manolya Hotel ***

SEVERNÍ KYPR > KYRENIA > LAPTA

H Í Ä P
CENA OD

16 090 KčH Í Ú Ä P
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Placení
Nejpoužívanější cizí měnou je euro (fi xní kurz 1 EUR = 656 
XOF západoafrický frank). Platební karty jsou akceptovány 
ve většině hotelů a  restaurací, ale upozorňujeme na to, 
že spolu s platbou je strhávána i přirážka. Cestovní šeky 
nejsou většinou přijímány.

Zdraví – Očkování
Při cestách do Senegalu doporučujeme běžné očkování 
pro země západní Afriky. Na další případnou doporučova-
nou zdravotní prevenci a vhodný postup při eventuálních 
zdravotních potížích se informujte u vašeho praktického 
lékaře nebo epidemiologa. 

Pláže – plavání
Pláže zde jsou krásné, bílé a písčité s palmami. Moře je 
zde čisté a klidné, vhodné pro plavání a vodní sporty.

Elektřina
Střídavý proud o napětí 220 V. Evropská forma zásuvek se 
dvěma kolíky (lze do nich zapojit kabely v česku poříze-
ných elektrospotřebičů, pokud mají jen 2 kolíky). Mohou 
zde být problémy s výpadky elektřiny, hotely však dispo-
nují vlastními generátory. Drobné výpadky mohou ovlivnit 
funkci klimatizace a dodávku teplé vody.

Letovisko – La Somone
Klidnější letovisko. Tato oblast je výjimečná tím, že ji 
z jedné strany omývají vody Atlantiku a na druhé straně 
se rozprostírají laguny. La Somone je zároveň chráněná 
oblast, kde žije několik druhů ptactva, mezi které patří 
pelikán nebo plameňák.

Výlety v ceně zájezdu*
Fadiouth – půdenní výlet - Návštěva městečka rozkláda-
jícího se na škeblovém ostrově v 50 km vzdálené laguně. 
Škeble zde byly vrstveny patrně již od sedmého století. 
Podobných ostrovů se nachází v Senegalu celá řada a jsou 
zapsány na seznam kulturního dědictví UNESCO. Fadiouth je 
z nich největší a jeho návštěva je příjemná procházka, kde 
nejprve musíme překonat 600 m dlouhý dřevěný most než 
nás oslní světlé škeble z nichž je ostrov tvořen. Procház-
ka vede úzkými uličkami, kde člověk může nasát poklidný 
život místních obyvatel. Costou navštívíme trh nejen se 
sušenými rybami, kostel, posvátný baobab a vidíme další 
monumenty a místa k posezení, kde zdejší líně diskutují. 
Další most nás zavede na hřbitov navrstvený ze škeblí do 
značné výšky a skýtající pěkný rozhled na celou lagunu.
min. 6 účastníků
(*platí pro hotely označené ikonou "výlet zdarma")

Většina návštěvníků sem míří za krásnými plážemi, a to 
zcela oprávněně. Spatřete Růžové jezero s vodami připo-
mínajícími jahodový koktejl, poznejte domorodé obyva-
tele i život a historické památky Dakaru, včetně památek 
UNESCO. 
V současné době je Senegal považován za jednu z politic-
ky nejstabilnějších zemí Afriky. Panuje zde velmi příjemné 
tropické klima s mnoha slunečnými dny. Zemí protékají tři 
veletoky, podél nichž se rozprostírá úrodná země, tvořící 
labyrint lagun a vodních kanálů. Sever Senegalu je sou-
částí oblasti Sahelu se savanami, kde rostou trávy a keře. 
V jižní části země je vegetace již hustší a podnebí je vlhčí, 
s mangrovovými bažinami a hustými palmovými, bambu-
sovými, mahagonovými i teakovými lesy. V řídce osídlené 
východní části země žijí lvi, antilopy a šimpanzi. Z vodních 
zvířat lze v  místních řekách potkat hrochy a  krokodýly 
nebo hady, jako je kobra.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, ubytování (v  případě 8denního 
zájezdu na 7 nocí, v  případě 15 denního zájezdu na 14 
nocí) stravování dle vybraného hotelu, služby česky nebo 
slovensky hovořícího průvodce, transfery z/na letiště v cíli 
zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb. Lety do Senegalu jsou realizovány po 
trase Praha – (kapverdský ostrov Boa Vista) – Dakar letiště 
Blaise Diagne – Praha. 

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 
890 Kč/pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 
let a případné další fakultativní služby. 

Upozornění
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový mani-
pulační poplatek 1 290 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak).

Informace o letech
Bližší informace o  letech a  letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.eximtours.cz 

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Senegalu je od držitelů cestov-
ních pasů ČR vyžadován pas platný minimálně 3 měsíce 
po datu ukončení zájezdu. Limit na dovoz tabáku (10 balíč-
ků cigaret, 50 ks cigár, či 250 g tabáku), alkoholu (1 láhev 
tvrdého alkoholu, 1 láhev vína) a parfémů (1 balení toalet-
ní vody, 1 balení parfému). Při vývozu by neměla být vy-
vážena místní měna a vývoz deviz by měl být deklarován.

SENEGAL
VYCHUTEJTE SI DOVOLENOU NA PLÁŽI POSETÉ STOVKAMI BAREVNÝCH PIROG, DOMORODÝCH 
KÁNOÍ, VYDLABANÝCH Z JEDINÉHO KMENE STROMU. NEZAPOMENUTELNÉ PRO VÁS BUDE 
I SAFARI S VOLNĚ ŽIJÍCÍMI ANTILOPAMI, ZEBRAMI, ŽIRAFAMI, BUVOLY ČI NOSOROŽCI. 

MAURETÁNIE

MALI

GUINEAGUINEA-BISSAU

GAMBIE

Atlantický oceán

Dakar

La Somone

Blaise Diagne

SENEGAL

Měna: západoafrický frank CAF (XOF)
Časový posun: -1 hodina (při zimním čase); -2 hodiny (při letním čase)
Úřední jazyk: francouština
Hlavní město: Dakar
Telefonní předvolba: +221
Velvyslanectví České republiky v Senegalu:
37, rue Jacques Bugnicourt, 
Dakar-Plateau, Dakar B.P. 6474
Telefon: +221 338 214 576, 
E-mail: dakar@embassy.mzv.cz
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 30. 3. 19)

květen červen srpen září říjen
25 790 25 790 26 690 25 790 25 790

pokoj (bez příplatku)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře - stejný jako stan-
dardní pokoj, ale výhled na moře, Pokoj blíž 
k moři – pokoj formou bungalovu v části blíže 
k moři, vybavení pokoje stejné jako u standard-
ního
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurance s  obsluhou (rezervace nutná), 2x 
velké bazény s dětskou částí (sluneční, lehátka 
a osušky zdarma, oba bazény jsou v chladněj-
ším období přihřívané), 2x bar u bazénu, lobby 
bar, disco bar, snack bar, Wi-Fi (zdarma na re-

Hotel se nachází mezi písečnou pláží a  la-
gunou La Somone. Komplex je vystavený 
v  tradičním africkém stylu a nabízí ubyto-
vání ve dvoupatrových budovách a v bun-
galovech, které jsou rozesety v  krásné 
rozlehlé zahradě, která v délce více jak 0,5 
km kopíruje pláž. Volný čas lze trávit na 
pláži, na prostorné terase u dvou bazénu, 
nebo procházkami po okolí s  nádhernou 
přírodou. Hotel má i  unikátní klidovou 
zónu (v jižní části areálu u pláže i bazénu), 
kde neprobíhají animace a nehraje hlasitá 
hudba. Klienti hotelu velice kladně hodnotí 
bohatou a chutnou hotelovou kuchyni. Celý 
resort sousedí s přírodní rezervací Réserve 
Naturelle Communautaire de la Somone, 
kde hnízdí řada vzácných ptáku.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-12-11-112-1122-111-1112
Standardní rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112
Pokoj blíž k moři – bungalov: 11-112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km (Blaise Diagne)
vzdálenost od centra: cca 1 km
vzdálenost od nákupních možností: cca 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
LCD TV se satelitním příjmem, minibar (za po-
platek), vlastní sociální zařízení (koupelna s WC, 
vysoušeč vlasů), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa, na vyžádání prostornější rodinný h l m í r u v w y é

Royal Horizons Baobab ****

SENEGAL > LA SOMONE

H Í É Ú P
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 790 Kč

 Hlavní restaurace: 10.00–
02.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní, neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby. Možnost využít 
hotelovou restauraci s obsluhou na večeře (rezervace 
nutná). Lze čerpat v místech a časech určených ho-
telem.

All Inclusive

cepci a u bazénů), minimarket, diskotéka, kon-
ferenční místnost, směnárna, bazény, dětské 
hřiště, zdarma non-stop zdravotnická služba
Pláž
dlouhé písečné občas s většími kameny, lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma, sprchy, plážový 
bar (v provozu dle obsazenosti hotelu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, teniso-
vý kurt, stolní tenis, plážový volejbal, aerobic, 
fotbálek, nemotorizované vodní sporty – kajak, 
windsurfi ng atd., pétanque, vodní gymnastika, 
squash, fotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
salon krásy, kadeřnictví, masáže, čtyřkolky, 
vodní skůtry, půjčovna aut
Stravování v ceně
All Inclusive

072-073 SENEGAL.indd   73 15.10.2018   15:31:23



74

během jakéhokoli období 180 dnů. Dohoda se nevztahuje 
na osoby cestující za účelem výdělečného pobytu. Překro-
čení povolené délky pobytu je penalizováno. 
Cestuje-li dítě do 18 let s rodičem jiného jména, je nutné 
doložit kopii rodného listu dítěte v angličtině. Cestuje-li dítě 
do 18 let s prarodiči nebo jinými osobami, je nutné doložit 
podepsané prohlášení jednoho z  rodičů, že s danou oso-
bou může cestovat (souhlas rodiče v angličtině s uvedením 
telefonního čísla). Při cestách do SAE je dále vyžadováno 
cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

Zdraví – očkování
Při cestách do míst, která jsou součástí této nabídky, 
není vyžadováno žádné očkování. Před cestou doporuču-
jeme informovat se o vhodném postupu při zdravotních 
potížích u vašeho praktického lékaře. Do SAE je zakázán 
dovoz některých léků, které jsou v  ČR běžně dostupné. 
Doporučujeme proto před cestou nahlédnout do aktuální-
ho seznamu zakázaných léků (např. na http://uaeinteract.
com/travel/drug.asp) a  opatřit si včas v  ČR povolenou 
alternativu.

Klima – oblečení
V subtropickém suchém klimatu je nejvhodnější lehké ob-
lečení, zejména z bavlny. Při občasném večerním ochlaze-
ní, stejně jako v klimatizovaných prostorách můžete využít 
i lehké pulovry nebo svetříky. Celoročně je v SAE vysoká 
vlhkost vzduchu a  vysoká intenzita slunečního záření. 
Pravidla pro oblékání v  Orientu zakazují krátké kalhoty, 
holá ramena a u žen vše, co je úzké, krátké nebo dokonce 
průhledné. Hotely, zejména vyšší kategorie, vyžadují oděv 
odpovídající kategorii hotelu a místním zvykům.

Pronájem auta – výlety
V  SAE nabízíme pronájem auta i  s  řidičem, podrobnější 
informace vám podá delegát v  místě. Velmi oblíbenou 
dopravou ve městech je taxi. Všechny vozy jsou vybaveny 
taxametrem, pro delší trasy mají pevně stanovené ceny. 
V Dubaji existuje taxi pro ženy – vůz má růžovou střechu, 
růžové vybavení a řídí ho žena. Pokud taxi využijete, jako 
adresu je lépe uvádět vždy název hotelu nebo jednoznač-
ně známou budovu. Vlastní taxi nabízí i  většina hotelů, 
cena je o málo vyšší. 
Fakultativní výlety jsou ve všech místech organizová-
ny v  optimální podobě místním poskytovatelem služeb. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů se můžete se-
známit v místě pobytu. Prosím, seznamte se vždy podrob-
ně s  podmínkami fakultativních výletů. Bližší informace 
o výletech naleznete na www.exim.cz 

Fotografování
Jednotlivé osoby můžete fotografovat jen tehdy, pokud 

Pouštní země na březích Perského zálivu je stále častějším 
cílem cestovatelů. Až budete vzhlížet k nejvyšším budovám 
světa, těžko uvěříte, že ještě před několika desítkami let se 
na stejném místě rozkládalo pár rybářských vesniček. Spo-
jené arabské emiráty vás budou vždy překvapovat moderní 
architekturou, umělými ostrovy, zábavními parky, ale i pře-
krásnými písčitými plážemi. Poznejte zdejší kulturu, přírodu 
a vynikající kuchyni. Užijte si komfort místních hotelů, užijte 
si Emiráty! Ohromí vás supermoderní architektura, přepy-
chové stavby ve stylu sultánských paláců a nejluxusnější 
hotely. Zatímco Dubaj je známá pro své odvážné stavební 
projekty a výškové budovy, mezi které patří i nejvyšší bu-
dova světa Burj Khalifa, v emirátu Abú Dhabi jsou lákadlem 
závody rychlých aut.  
Emiráty jsou známé také jako nákupní ráj s  mnoha pře-
pychovými nákupními centry, mezi kterými najdete další 
nej – největší nákupní centrum na světě s obřím akváriem 
a  ledovým kluzištěm Dubai Mall. Mezi další unikáty patří 
nákupní centrum Mall of the Emirates s lyžařským areálem 
Ski Dubai. Zároveň si však nenechte ujít procházku po sta-
rých orientálních bazarech, jejichž kouzlo je umocněno vůní 
koření a  vodní dýmky. Relaxovat můžete na nádherných 
plážích či při golfu na jednom ze zdejších pěstěných hřišť
Fascinující příroda s  oázami, písečné duny, majestátní 
pohoří Hajar poskytují kulisu pro strávení volného času 
mimo areál hotelu. Ať se vydáte do pouště terénním vo-
zem na dobrodružnou jízdu po písečných dunách, nebo 
na hřbetu velblouda, bude to pro vás nezapomenutelný 
zážitek. Čisté moře s  krásnými plážemi, nezapomenu-
telné výlety do sluncem rozpálené pouště, lyžování na 
písečných dunách, luxusní obchody – to vše vám mohou 
Spojené arabské emiráty dopřát a prožijete tak dovolenou 
v zemi plné kontrastů, na kterou se nezapomíná.

Upozornění 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový mani-
pulační poplatek 1 990 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak).

Informace
Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám 
doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, do které 
jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklos-
tech, klimatu a o možnostech navštívené země. Přejeme 
vám krásnou dovolenou! 

Cestovní doklady
Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní pas s minimální 
zbývající platností v  délce 6 měsíců. Na základě Doho-
dy mezi Evropskou unií a  Spojenými arabskými emiráty 
o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty mohou 
držitelé cestovních, diplomatických i  služebních pasů ČR 
pobývat na území SAE bez víza po dobu nejvýše 90 dnů 

Perský záliv
Ománský záliv

SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY OMÁN

SAÚDSKÁ ARÁBIE

Al-Ain

Abu Dhabi

Dubaj
Sharjah

Ajman
Ras Al Khaimah

Měna: emirátský dirham (AED)
Časový posun: +3 hodiny,  
v době platnosti letního času +2 hod. 
Hlavní město: Abú Dhabi
Úřední jazyk: Arabština
Telefonní předvolba: +971
Velvyslanectví České republiky v SAE: Marina Village, Villa A09,  
Breakwater Area, Abú Dhabi, P. O. Box 27009
Tel.: +9712/6782800, web: mzv.cz/abudhabi

SAE SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

ZEMĚ, KTERÁ VÁS OKOUZLÍ, ZEMĚ, KDE SE SNY MĚNÍ VE SKUTEČNOST, KRÁSNÝ NOVÝ SVĚT. 
I TAK MŮŽE BÝT CHARAKTERIZOVÁN POUŠTNÍ STÁT, KTERÝ NABÍZÍ IDEÁLNÍ PODMÍNKY 
PRO CELOROČNÍ KOUPÁNÍ A ODPOČINEK NA PROSLUNĚNÝCH PLÁŽÍCH. 
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to výslovně dovolí. Muslimské ženy nesmíte fotografovat 
z náboženských důvodů. Dále je zakázáno fotografování 
policistů a členů armády a všech vojenských zařízení, po-
licejních objektů, přístavů a letišť; u vládních budov a pa-
láců vládců je vyžadován souhlas stráže.

Mobilní telefony a internet
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů 
GSM mobilních telefonů je v  SAE dostupné. O  rozsahu 
a  možnostech vlastního roamingu se informujte u  své-
ho mobilního operátora. Bezdrátový (Wi-Fi) přístup na 
internet je umožněn téměř ve všech hotelech, možnosti 
přístupu jsou uvedeny u  jednotlivých hotelů. Ve velkých 
městech se nacházejí také internetové kavárny. Přístup 
na některé stránky může být blokován, stejně tak mohou 
být blokované některé mobilní aplikace.

Elektřina
Napětí v elektrické síti je 220 V/50 Hz, zásuvky jsou se 
třemi kolíky britského typu. Adaptéry jsou ve většině pří-
padů k dispozici na recepci hotelu (obvykle je vyžadována 
vratná kauce).

Místní zvláštnosti ubytování
Hotelové pokoje jsou zpravidla vybaveny dvojitými po-
stelemi (tzv. „letišti“) různých rozměrů od běžných tzv. 
double-beds, přes širší queensize-beds, až po nejširší 
kingsize-beds. Některé hotely uplatňují pravidlo, že do ta-
kových pokojů nejsou umisťovány přistýlky pro dítě a dítě 
spí na posteli spolu s rodiči. 

Nápoje – alkohol
Tradičními nápoji Arabského poloostrova jsou čaj a káva, 
které se servírují do malých šálků a skleniček bez ouška. 
Čaj je většinou nabízen mimořádně sladký, zatímco káva 
se podává horká a neslazená, může být ochucena špetkou 
kardamomu nebo růžové vody. Mezi další oblíbené nápoje 
patří čerstvé šťávy z mnoha druhů ovoce. Nejčastěji ser-
vírovaným nápojem je voda, prodávaná ve velkých plas-
tových lahvích. Voda z kohoutku je nezávadná, jedná se 
však o odsolenou mořskou vodu, která nemusí každému 
vyhovovat. 

Alkohol se v SAE podává pouze v hotelech nebo licenco-
vaných restauracích a barech. Neprodává se běžně v su-
permarketech, ale pouze ve specializovaných obchodech. 
Konzumace alkoholu na veřejnosti je přísně zakázána. 

Pláže – plavání
V SAE jsou nádherné písčité pláže, jak veřejné, tak hote-
lové. Opalování „nahoře bez“ je v SAE zcela nepřípustné. 
Hotelové pláže jsou od veřejných oddělené plotem, který 
zasahuje i několik metrů do moře a není přes něj vidět. 
Plážové parky jsou ideální pro všechny návštěvníky SAE, 
jejichž hotel neleží přímo u moře a nejsou členy plážových 
klubů. Do plážových parků se platí vstup, lehátka a slu-
nečníky jsou k dispozici za poplatek. Najdete zde příjemné 
prostředí plné zeleně, restaurace, kavárny, dětská hřiště 
a další doplňkové služby. Městské hotely v Dubaji zpravi-
dla zajišťují dopravu na veřejnou pláž/do plážového parku 
jednou denně, informace je uvedena vždy u jednotlivých 
hotelů.

Otevírací doba – nákupy
Dnem pracovního klidu je v SAE pátek, běžný pracovní tý-
den končí čtvrtkem. Velká obchodní centra mají obvykle 
otevřeno od soboty do čtvrtka od 10.00 do 20.00 hodin, 
v pátek většinou až od 15.00 hodin. Velká nákupní centra 
v Dubaji jsou otevřena denně. Trhy mívají v pátek omeze-
nou pracovní dobu, někdy mohou být zcela zavřené. Na 
trzích se o  ceně vždy smlouvá. Obchody, supermarkety 
a obchodní centra mají pevné ceny.

Placení – vratné kauce – spropitné 
Ke směně na místě jsou nejpraktičtější USD. Běžný účet 
v  hotelu lze obvykle hradit kreditními kartami. Ofi ciální 
směnný kurz je všude stejný, protože emirátský dirham je 
pevně vázán na USD v poměru 1 USD = 3,673 AED. V jed-
notlivých hotelech nebo směnárnách se však může lišit 
servisní poplatek za výměnu. Platební karty jsou přijímány 
i ve většině obchodů. Hotely v SAE vyžadují od klientů před 
ubytováním složení vratné kauce v  hotovosti (EUR, USD 
nebo AED) či autorizaci platební karty. Kauce je klien-
tům vrácena při odjezdu z hotelu. V případě placení kauce 
v  hotovosti je kauce vrácena vždy v AED (dle aktuálního 

kurzu), vrácení kauce na kartě trvá obvykle 5-10 pracovních 
dní. Spropitné je v arabských zemích naprosto běžné a je 
považováno za samozřejmou součást poskytování služeb.. 

Informace o letech
Bližší informace o letech a letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.exim.cz

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, nebo v široké 
síti provizních prodejců, případně na webových stránkách 
www.eximtours.cz či telefonicky na tel. 255 787 787.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, ubytování (v případě 8denního zá-
jezdu 7 nocí, v případě 11denního zájezdu 10 nocí, v přípa-
dě 12denního zájezdu 11 nocí, v případě 15denního zájezdu 
14 nocí), stravování dle vybraného hotelu, služby česky 
nebo slovensky hovořícího delegáta, transfery z/na letiš-
tě v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdu není zahrnuto
Pobytová taxa splatná v hotovosti na recepci hotelu. Plat-
ná pro emiráty Dubaj, Abú Dhabi a Ras Al Khaimah (Dubaj: 
3* hotely 10 AED/pokoj/noc, 4* hotely 15AED/pokoj/noc, 
5* hotely 20 AED/pokoj/noc, Abú Dhabi a Ras Al Khaimah: 
15 AED/pokoj/noc bez ohledu na kategorii hotelu). Výše 
pobytové taxy se může během sezony změnit. Některé 
hotely vyžadují složení vratné kauce v hotovosti či formou 
autorizace kreditní karty.
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 899 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 499 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti 
o  pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu), 
fakultativní služby a pobytová taxa dle kategorie hotelu 
platná pro emiráty Dubaj, Abú Dhabi a Ras Al Khaimah, 
výše pobytové taxy se může během sezóny změnit, aktu-
ální informaci o její výši vám sdělí na požádání prodejce, 
popřípadě ji naleznete na www.eximtours.cz).
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 12. 18)

květen září
26 890 25 590

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelný večerní pro-
gram (živá hudba), fi tness, stolní tenis, plážový 
volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště 
Tower Links Golf Club (6 km)
Stravování v ceně
All Inclusive

Příjemný čtyřpatrový hotel se nachází pří-
mo u jedné z nejkrásnějších písčitých pláží 
emirátu Ras Al Khaimah. Hotel střední ka-
tegorie nabízí komfortní ubytování, zre-
konstruované pokoje typu Deluxe a v kom-
binaci s tradiční arabskou pohostinností je 
ideálním místem pro strávení pohodové 
dovolené. V  okolí hotelu najdete mnoho 
nákupních možností a různé restaurace. Do 
centra Ras Al Khaimah se dostanete přibliž-
ně za 10 minut jízdy, hotel zajišťuje dopra-
vu do vybraného nákupního centra.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Deluxe: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: 7,3 km
vzdálenost od nákupních možností: v  blízkosti 
hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Deluxe - ve 3. a 4. patře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, sport 
bar, bar u bazénu, bistro, kavárna v zahradě, Wi-
-Fi v  recepci (zdarma), konferenční sál, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma) 
Pláž
písčitá, přístupná po několika schodech, lehátka 
a slunečníky zdarma h l í r u y z é á

Bin Majid Beach Hotel ****

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > RAS AL KHAIMAH

H Ú P
CENA OD

25 590 Kč

 Hlavní restaurace:7.00–10.30 
snídaně formou bufetu, 13.00–

15.00 oběd formou bufetu nebo výběrem z menu, 
19.00–23.00 večeře formou bufetu nebo výběrem 
z menu, vybrané džusy, voda, nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a rozlévané alkoholické nápoje Kavár-
na Arcadia: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né)Wawes bar: 11.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, roz-
lévané) a vybrané koktejly místní výrobyPebbles 
bar: 17.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) a vy-
brané koktejly místní výrobyAqua bar: 11.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané) a vybrané koktejly 
místní výroby. Upozornění: výše uvedené časy a mís-
ta určená hotelem se mohou změnit.

All Inclusive
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H Ú P

Oblíbený městský hotel z řetězce Ibis se na-
chází ve čtvrti Al Barsha, přímo na Sheikh 
Zayed Road. Nedaleko hotelu leží známé 
nákupní centrum Mall of the Emirates s ly-
žařským areálem Ski Dubai a stanice metra 
Sharaf DG. Veřejná pláž Jumeirah je od ho-
telu vzdálena několik minut jízdy, hotel pro 
své hosty zajišťuje transfer zdarma. Hotel 
doporučujeme méně náročným klientům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 10 min. jízdy
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 20 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se 
satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), lednička 
(zdarma voda), set pro přípravu čaje a  kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na recepci (zdarma)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, směnárna, hlavní restau-
race, bar, sport bar, Wi-Fi v lobby (zdarma)
Pláž
písčitá, veřejná, hotel zajišťuje transfer zdarma
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

a c í

Ibis Al Barsha ***

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > DUBAJ

H Ä P
CENA OD

24 690 Kč

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 03. 19)

květen září
25 890 24 690
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a kulturních vlivů. Dominantou Palmy je samozřejmě ma-
jestátní, pozdně gotická katedrála z 13. století, která byla 
postavena na důkaz vítězství křesťanství na místě bývalé 
maurské mešity. Patří k pěti nejkrásnějším katedrálám ve 
Španělsku. 
Okolí města se stalo významným střediskem turistického 
ruchu, na nedalekém moderním letišti přistává v sezóně 
cca každou minutu jedno letadlo z různých koutů Evropy. 
Mallorku dobývali v  minulosti Římané i  Maurové, proto 
se zde dochovalo mnoho památek, které působení obou 
národů připomínají. Mallorca okouzlila i známé osobnos-
ti. Mezi ně patří Michael Douglas, Claudia Schiffer, Boris 
Becker a samozřejmě George Sandová a Fryderik Chopin, 
kteří nějakou dobu pobývali v  romantickém městečku 
Valldemossa.

Letoviska Palmanova, Magaluf
Tato oblast jihozápadně od hlavního města je nejvíce oblí-
bena. Důvodem jsou krásné pláže z jemného písku. Neda-
leko leží i komplex Marineland s oblíbeným představením 
delfínů, lachtanů a papoušků. Komplex je kombinován se 
zoologickou zahradou a velkým akváriem.

Letoviska El Arenal, Can Pastilla 
Jsou dvě proslulá letoviska ležící v   zálivu Palma Bay, 
nedaleko hlavního města, spojená 8 km dlouhou pláží. 
Pláž lemuje promenáda obklopená palmami. El Arenal se 
změnil z původní malé rybářské vesničky v průběhu ně-
kolika desetiletí na pulsující letovisko a  zejména turisté 
z  Německa ho považují za ideální místo pro dovolenou 
ve Středomoří. Leží na západní straně zálivu, od široké 
pláže s jemným pískem se zvolna zvedá do úbočí nad zá-
livem. I středisko Can Pastilla z druhé strany stejné pláže 
nabízí svým hostům veškeré vybavení turistického leto-
viska s  širokou nabídkou aktivit a  možností pro aktivní 
dovolenou plnou zábavy. Obě střediska patří k nejživějším 
a nejoblíbenějším lokalitám na Mallorce. 

Letoviska Alcudia, Playa de Muro
Letovisko Alcudia se nachází na severu ostrova u veliké 
zátoky, která mu dodává nenapodobitelné kouzlo. Denně 
odtud vyplouvají výletní lodě na zajímavá místa. Letovis-
ko se rozprostírá na okraji nejdelší pláže ostrova, která 
měří 8 km. Pláž je pokrytá nádherným bílým pískem a je 
lemována palmami a piniemi a vzhledem k pozvolnému 
vstupu do moře a písečnému podloží je ideální pro děti. 
Můžete se zde opalovat, využít široké nabídky vodních 
sportů, minigolfu, tenisu či jízdy na koni. Pozoruhodné 
jsou i zachovalé mohutné hradby okolo města, které byly 
v 16. století postaveny křesťany na obranu proti arabským 

Španělské země jsou již dlouhá léta zárukou strávení krás-
né a spokojené dovolené a patří mezi nejoblíbenější letní 
destinace v Evropě. Nejen pevninská část, ale i španělské 
ostrovy nabízí skvělé koupání, krásnou přírodu a výteč-
nou středomořskou kuchyni. Spolu s dobrým vybavením 
turistických letovisek udělají z každé dovolené příjemný 
zážitek. 

Baleárské ostrovy 
sice znějí velmi exoticky, ve skutečnosti jsou však mno-
hem blíže, nežli si myslíte. Leží ve Středozemním moři 
východním směrem od Pyrenejského poloostrova. Jméno 
těchto překrásných ostrovů bylo odvozeno od slova „bali-
arides“, což bylo označení pro domorodé vrhače kamenů, 
kteří se takto snažili ubránit ostrov před nepřáteli. Nejzná-
mější jsou 4 největší ostrovy – Mallorca, Menorca, Ibiza 
a Formentera. Další ostrovy nejsou obydleny. 
Baleárské ostrovy nabízejí více jak 300 slunečných dní 
v roce, vyhřáté písečné pláže a křišťálově průzračné moře, 
krásnou přírodu s  jeskyněmi, plnými krápníků a  přede-
vším španělskou pohodu. 

Mallorca
…Vášnivá i  rozjímavá, okouzlující i  nepokorná, poetická 
i bouřlivá, taková dovede být Mallorca, nejpopulárnější cíl 
evropských turistů ve Středozemním moři. Každý rok zde 
tráví svoji dovolenou okolo 7 milionů návštěvníků.
Mallorca má typické středomořské klima, kde slunce svítí 
více než 300 dní v roce a ve vzduchu voní pomerančovníky 
a citronovníky. 
Je to ostrov zeleně a azurového moře s množstvím krás-
ných pláží, útesů a horských masivů, ostrov se zajímavou 
historií a s mnoha místy, které musíte navštívit!Dnes se 
pyšní názvem „perla Středomoří“ nebo „královna mezi 
Baleáry“. Na ploše téměř 7× větší než je rozloha Prahy 
najdeme vše, co může skrývat celý kontinent. Impozant-
ní hory na západě, průsmyky, říčky, suché stepi, úrodné 
nížiny a všudypřítomné moře a pláže. Právě rozmanitost 
pobřeží a pláží je to, co Mallorcu činí jedinečnou. Krátké 
vzdálenosti umožňují poznání celého ostrova a  jeho bo-
haté historie, která ovlivnila nejenom Baleáry, ale i celý 
Pyrenejský poloostrov. 
Největším a  zároveň i  hlavním městem ostrova je Pal-
ma de Mallorca (v  katalánštině též Ciutat de Mallorca). 
Hlavní město leží ukryto ve stejnojmenném zálivu a  je 
nejdůležitějším přístavem ostrova. Dnes má Palma de 
Mallorca přibližně 300 000 obyvatel, což představuje asi 
polovinu obyvatel ostrova. Přes množství zásahů do rázu 
krajiny v okolí města zůstalo zachováno historické jádro 
Palmy, které představuje směs mnoha stavebních slohů 

OBJEVTE S NÁMI KRÁSY BALEÁRSKÝCH OSTROVŮ, KDE NA VÁS ČEKAJÍ PÍSEČNÉ PLÁŽE, 
PRŮZRAČNÉ MOŘE A KRÁSNÁ PŘÍRODA. POLITICKY JE TO PROVINCIE 
A SOUČASNĚ I JEDNO ZE 17 AUTONOMNÍCH SPOLEČENSTVÍ ŠPANĚLSKA.

Měna: Euro (EUR) 
Časový posun: 0 hodin 
Hlavní město: Madrid 
Telefonní předvolba: +0034
Úřední jazyk: španělština
Velvyslanectví České republiky v Madridu:  
Avenida Pío XII, 22–24, 28 016 Madrid, tel.: +0034 91 353 18 80, 
Stálá pohotovostní služba: +0034 699 982 307 
E-mail: madrid@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/madrid

ŠPANĚLSKO

Středozemní 
moře

Atlantský 
oceán

Madrid
MENORCAMALLORCA

CABRERAIBIZA

ŠPANĚLSKO

FRANCIE

ŠPANĚLSKO

MALLORCA
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pirátům korzárům. Na nejkrásnějším úseku pláže v zálivu 
Alcudia leží letovisko Playa de Muro.

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Španělska platí pro občany ČR 
bezvízový styk. Občan ČR může cestovat na základě plat-
ného cestovního pasu nebo občanského průkazu, který je 
vybaven strojově čitelnou zónou a který nemá oddělenou 
vyznačenou část (bez odstřiženého rohu). Doklady by 
měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu 
na území Španělska. Děti mohou cestovat jen s vlastním 
cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit 
si potřebné doklady k cestě u příslušného velvyslanectví 
nebo konzulátu. Aktuální informace o vstupních podmín-
kách naleznete na www.mzv.cz.

Fakultativní výlety
V průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena bohatá 
nabídka fakultativních výletů. S podrobnou nabídkou fa-
kultativních výletů se seznámíte v místě pobytu. Fakul-
tativní výlety jsou pořádány v optimální podobě místním 
poskytovatelem služeb.

Informace o letech
Bližší informace o letech a letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.exim.cz

Turistická taxa
Od 1. 6. 2016 byla zavedena povinná tzv. turistická taxa, 
která se týká všech osob starších 16 let cestujících na 
některý z Baleárských ostrovů. Výše této taxy je stano-
vena vládou a závisí na ofi ciální kategorii zařízení (hotel, 
apartmán, aj.), kde jsou klienti ubytováni. Turistická taxa 
musí být vybírána v hotovosti v místě pobytu přímo v uby-
tovacích zařízeních.
hotely kategorie 1*/2*/3* 2,20 € / osoba / noc
hotely kategorie 3*+/4*  3,30 € / osoba / noc
hotely kategorie 4*+/5*  4,40 € / osoba / noc
(uvedené výše turistických tax platí ke dni 1. 10. 2018).

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, případně na 
webových stránkách www.eximtours.cz či telefonicky na 
tel. 255 787 787.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká přeprava do Palma de Mallorca  a zpět v turistické 
třídě včetně letištních a  bezpečnostních poplatků, uby-
tování (v případě 5denního zájezdu na 4 noci, v případě 
6denního zájezdu na 5 nocí, v případě 8denního zájezdu 
na 7 nocí, v případě 11denního zájezdu na 10 nocí, v pří-
padě 12denního zájezdu na 11 nocí, v případě 15denního 

zájezdu na 14 nocí), stravování dle programu a vybraného 
hotelu, služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta, 
transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění ces-
tovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč / pobyt 
/ dospělá osoby a 349 Kč / pobyt / dítě do 18 let (podrob-
nosti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalo-
gu), fakultativní služby a místní pobytové taxy.
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Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
13 590 13 890 12 990 12 990

Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
16 190 16 690 15 190 14 990

Globales Palmanova Palace ****

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PALMANOVA

Oblíbený resort Globales Palmanova Palace je pod vedením 
známéno hotelového řětězce Hoteles Globales. Jeho umístění 
v klidnější části letoviska Palmanova a přitom snadná dostup-
nost pláže i  centra z hotelu činí ideální místo ke strávení od-
počinkové dovolené. Hotel nabízí svým hostům kvalitní servis 
služeb, dostatečnou nabídku rekreačních aktivit i  servis stra-
vování All Inclusive. Hotel doporučujeme klientům všech věko-
vých kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m / vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 300 m / vzdálenost od nákupních možností: 
v centru
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC), minibar (za poplatek), trezor (za popla-
tek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní bar, bar u bazénu, při-
pojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma 60 minut/
den), konferenční sál, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži, minigolf (v blízkosti hotelu), golf (6 km)
Stravování v ceně
All Inclusive

h n í u y z é

Globales Playa Santa Ponsa ***

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SANTA PONSA

Přátelský příjemný hotel se nachází pouhých 200m od písečné 
pláže. Klientům je k dispozici hlavní restaurace, dva bary a velký 
bazén s lehátky umístěnými i na trávě či ve stínu vzrostlých 
stromů. Stravování formou all inclusive a blízkost pláže i centra 
letoviska ocení klienti všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m / vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 100 m / vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, SAT/TV, telefon, Wi-Fi (za popla-
tek), lednice (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, bar u bazénu, pizzerie, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), konferenční místnost, bazén (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, tenis, multifunkční hřiště
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, vodní sporty na pláži, golf (2 km)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive a e h í v w y z é

H É Ë

H É Ó

CENA OD

14 990 Kč

CENA OD

12 990 Kč
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Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen
15 690 16 090 14 690 14 690

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen září říjen
13 790 15 790 15 390 14 290

Globales Don Pedro ****

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > SANT VINCENC

Čtyřhvězdičkový hotel se nachází na severu ostrova v těsné 
blízkosti menší písečné pláže typu „cala“. Je po kompletní re-
konstrukci, která proběhla v roce 2018 a nabízí svým hostům 
příjemné, přátelské prostředí s kvalitním servisem služeb. Kom-
plex je určen pouze pro klienty starší 18 let. Nedaleko od hotelu 
je zastávka autobusu s dobrým spojením po ostrově. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 80 m / vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, SAT/TV, Wi-Fi (zdarma), mini-
bar (naplnění za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar 
u bazénu, snack bar, Wi-Fi v celém hotelu (zdarma), počítačový koutek 
(za poplatek), 2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
Pláž
písčitá
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, sauna, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, půjčovna kol, golf (5 km)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

a e h í t y z é á

Globales Honolulu ***

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > PALMANOVA

Příjemný hotelový resort Globales Honolulu se nachází mezi ob-
líbenými středisky Palmanova a Magaluf, nedaleko od známé 
pláže Son Matias. V  roce 2015 prošel kompletní rekonstrukcí. 
Ubytování je zajištěno v účelně zařízených klimatizovaných po-
kojích, vždy s balkonem. Hotelovým hostům je k dispozici pro-
storný bazén se snack barem i moderní coctail bar. Předností 
hotelu je výhodná poloha v dosahu pláže a zároveň je dobrou 
volbou pro klienty, kteří hledají spojení pěkného koupání a zá-
bavy. Hotel je určen výhradně dospělým osobám nad 16 let.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 27 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, snack bar u  bazénu, Wi-Fi 
(zdarma), minimarket, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma, osušky 
za poplatek)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
billiard, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All inclusive

h í t y é

H É Ë

H É Ó

CENA OD

13 790 Kč

CENA OD

14 690 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 28. 2. 19)

červen září
14 890 14 890

Cena za osobu v DP od 
květen červen září
15 190 16 790 16 190

Globales Condes de Alcudia ***

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > ALCUDIA

Příjemný, oblíbený hotel hotelového řetězce Hoteles Globales 
se nachází v  letovisku Alcudia, na severovýchodním pobřeží 
ostrova, v blízkosti pěkné písečné pláže. Hostům jsou k dispo-
zici hotelové bary, restaurace, sportovní aktivity i konferenční 
centrum, rodiny s dětmi ocení miniklub a stravování formou all 
inclusive. Hotel je skvělou volbou pro klienty vyhledávající blíz-
kost pláže s pěkným koupáním i centra s možností nákupů či 
zábavy, to vše za cenově výhodných podmínek. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m / vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 400 m / vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, bar u  bazénu, Wi-Fi 
v rámci recepce (zdarma), připojení k internetu (za poplatek), konfe-
renční místnost, bazén s oddělenou částí pro děti (lehátka a sluneč-
níky zdarma), miniclub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, golfové hřiště (5 km), motorizované vodní sporty (4 km)
Stravování v ceně
All Inclusive

h n í u v y z é

Ilusion Markus SPA ***

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > CAN PICAFORT

Oblíbený hotel známého řetězce Ilusion se nachází v letovisku 
Can Picafort, na severu ostrova, přibližně 450 metrů od dlouhé 
písečné pláže. Hostům je k dispozici venkovní bazén, hotelová 
restaurace, bar a vybrané rekreační aktivity, rodiny s dětmi oce-
ní stravování formou All Inclusive, miniklub a dětský bazén. Přá-
telský resort s  rodinnou atmosférou nabízí příjemný standard 
služeb za příznivou cenu klientům všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 450 m / vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 200 m / vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
vlastní sociální zařízení (koupelńa, WC, vysoušeč vlasů), trezor (za po-
platek), Wi-Fi (za poplatek), lednice, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, připojení k internetu (za 
poplatek), Wi-Fi (za poplatek), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), 
dětský bazén, vnitřní vyhřívaný bazén (lehátka zdarma), miniklub (pro 
děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, šipky, aerobic, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, masáže, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

h m o n í v y é á

H É Ä

H Ë Ó

CENA OD

15 190 Kč

CENA OD

14 890 Kč
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Cena za osobu v DP od 
květen červen září
12 890 12 890 14 390

Cena za osobu v DP od 
červen září
13 990 14 390

Mix Alea ***

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > EL ARENAL

Oblíbený hotel Mix Alea se nachází v  klidnější části jednoho 
z  nejoblíbenějších turistických letovisek ostrova – El Arenal. 
Ubytování je zajištěno v klimatizovaných pokojích v klasickém, 
středomořském stylu, vždy s balkonem či terasou. K dispozici je 
restaurace pro hosty s terasou, bar a bazén s lehátky zdarma. 
Široká písčitá pláž je dostupná příjemnou procházkou, kolem 
obchůdků a restaurací. Hotel je ideální volbou pro klienty hleda-
jící příjemné ubytování za příznivou cenu a také blízkost živého 
centra oblíbeného letního letoviska.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 150 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, Wi-Fi na recepci (za poplatek), 
připojení k internetu (za poplatek), společenská místnost s TV, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d n í y é

Manaus ***

ŠPANĚLSKO > MALLORCA > EL ARENAL

Malý rodinný hotel v klidnější části rušného letoviska je stálicí 
v naší nabídce. Pro vstřícnost personálu a dobrou kvalitu služeb 
se na toto místo vrací celá řada klientů. Na pláž se dostanete 
příjemnou procházkou. Výhodou je i  snadná dostupnost vod-
ního parku – Aqualandu. Doporučujeme klientům, kteří hledají 
dovolenou v příznivé ceně s dobrou dostupností jak na pláž, tak 
za nočním životem.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 100 m
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
centrální klimatizace s individuálním ovládáním, stropní ventilátor, te-
lefon, TV se satelitním příjmem, lednice (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack bar, TV místnost, při-
pojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), bazén s integro-
vaným brouzdalištěm (lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
vířivka, nepravidelné animační programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d n í p u y é

H É Ó

H Ë Ó

CENA OD

13 990 Kč

CENA OD

12 890 Kč
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sauny, kneipová jezírka, restaurace, bary, butiky a  zdra-
votnické centrum, kde můžete využít různých léčebných 
kúr, např. inhalace, masáže a  bahenní zábaly. Koupání 
v termálních bazénech se nedoporučuje dětem do 12 let 
(neplatí pro minerální bazény).

Sardinie
Proslulý „Zelený smaragd“ a druhý největší italský ostrov 
ve Středozemním moři. Najdete zde prý ty nejkrásnější 
pláže v Evropě. Pobřeží ostrova je rozmanité a malebné, 
najdete zde jak majestátné strmé útesy, tak mělké záto-
ky s nejjemnějším bílým pískem lemované svěží zelení. 
Sardinie, kromě neobyčejné přírody, nabízí i množství his-
torických památek a spolu s krásným počasím, které zde
trvá až do konce září, z  ostrova činí oblíbený cíl turistů 
z celého světa.
Ke zdejšímu koloritu neodmyslitelně patří stáda ovcí, kte-
ré svou početností převažují nad místním obyvatelstvem. 
Více než 4 000 let starou tradici zde má výroba sýrů – 
a to ovčích, kozích i kravských, nabídka je široká a kvalita 
velmi vysoká. Výtečná jsou i sardinská vína, srovnatelná 
kvalitou s víny jižní Francie. Při romantických procházkách 
v  labyrintech malebných uliček zdejších měst si bude-
te připadat, že jste se ztratili v čase. Pokrmy, které zde 
ochutnáte, a místa, jež navštívíte, vás jistě ohromí – do-
volená na Sardinii naplní představy i toho nejnáročnějšího 
klienta.

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Itálie platí pro občany ČR bez-
vízový styk. Občan ČR může cestovat do Itálie na zákla-
dě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu, 
který je vybaven strojově čitelnou zónou a  který nemá 
oddělenou vyznačenou část (bez odstřiženého rohu). 
Doklady by měly být platné minimálně po dobu pláno-
vaného pobytu na území Itálie. Děti mohou cestovat jen 
s vlastním cestovním dokladem. Držitelé cestovních pasů 
jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady k ces-
tě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Aktuální 
informace o vstupních podmínkách na www.mzv.cz.

Fakultativní výlety
V průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena bohatá 
nabídka fakultativních výletů. S podrobnou nabídkou fa-
kultativních výletů se seznámíte v místě pobytu. Fakul-
tativní výlety jsou pořádány v optimální podobě místním 
poskytovatelem služeb.

V ceně zájezdů je zahrnuto
Letecká přeprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, ubytování (v případě 8denního zá-
jezdu na 7 nocí, v případě 11denního zájezdu na 10 nocí, 

Itálie má hodně co nabídnout svým turistům, je domovem 
olivového oleje, těstovin, výborného vína a zářícího slun-
ce. Za svou popularitu vděčí Italská republika (Republica 
Italiana) bohaté historii, která se do její krajiny otiskla 
množstvím úchvatných památek, půvabné a  rozmanité 
přírodě, tvořené velehorskými štíty i  mořským pobře-
žím a přátelskému lidu, který si vás získá svou jižanskou 
bezstarostností a  impulzivností. Najdete zde bezpočet 
malebných míst, která nemůžete minout bez povšimnutí, 
tisíce historických památek, římských ruin i renesančních 
paláců. Vaší pozornosti předkládáme 4 italské lahůdky 
k výběru pro báječnou dovolenou.

Kalábrie – Karibik v evropě
Kalábrie je obklopena dvěma moři a celková délka jejího 
pobřeží činí 780 kilometrů. Má pláže s  jemným pískem, 
výborné podmínky pro milovníky potápění i  pitoreskní 
městečka. Dovolená na nejčistších pláží Evropy vás jed-
noduše uchvátí. Ideální období zde vládne od dubna do 
června a v září či říjnu, kdy se teplota vzduchu pohybuje 
kolem 30 °C.  
Centrem Kalábrie je historické městečko Tropea, jehož 
návštěvu byste si rozhodně neměli nechat ujít. Místní 
uličky lákají k procházce zejména večer, kdy zde můžete 
nakoupit různé suvenýry a nasát místní atmosféru. V naší 
nabídce si můžete vybrat několik hotelů, které jsou situo-
vány přímo v této vyhledáváné oblasti. 

Ischia
Ischia, nevelký ostrov ležící v  neapolském zálivu, často 
také nazývaný jako ‚‚stále zelený ostrov”, láká dnes ná-
vštěvníky svou krásnou přírodou, malebnými plážemi 
a především termálními prameny. 
Ischia je vulkanického původu a má tedy převážně skalna-
tý povrch, který je však porostlý bujnou vegetací – uvidíte 
zde nepřeberné množství kaktusů dorůstajících nadprů-
měrných rozměrů, opuncie a  jiné vzácné druhy rostlin 
(celkem 350 druhů), pro které byla na ostrově dokonce 
zřízena botanická zahrada – Giardini Ravino. Nejvyšším 
bodem ostrova je vyhaslý vulkán Monte Epomeo, který se 
tyčí 789 metrů nad mořem. K pohodě a relaxaci napomá-
há bohatá ostrovní vegetace, která zde bují ze všech stran 
a vzduch voní po orchidejích a oreganu. Nachází se zde 
celá řada termálních lázní a  parků. Horké termální pra-
meny vyvěrají volně na povrch až z 350 m hloubky o růz-
né teplotě, které se zde využívali již v antice pro léčení 
a ozdravení. Jeden z největších je umístěn v romantické 
zátoce Baia di Citara v oáze oleandrů, ibišků a agávií – jed-
ná se o Poseidonovy zahrady. Zde je k dispozici celkem 22 
termálních či minerálních bazénů o různé teplotě od 15°C 
do 40°C, některé jsou vytesané přímo ve skále, jako sta-
ré římské lázně. V termálním parku najdete také přírodní 

ITÁLIE

Měna: Euro (€)
Časový posun: +0 hodin
Hlavní město: Řím
Úřední jazyk: italština
Telefonní předvolba: +39  
Konzulát České republiky v Itálii: Via dei Gracchi 322, Roma, 00 192
Tel.: +39 063 609 571 
E-mail: rome@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/rome

Jaderské 
moře

Tyrhénské 
moře

ITÁLIE

SICÍLIE

SARDÍNIE
KALÁBRIE

ISCHIA

KORSIKA

ŠVÝCARSKO

FRANCIE

RAKOUSKO

CHORVATSKO

Řím

PRO NÁVŠTĚVNÍKY Z ČESKÉ REPUBLIKY JE ITÁLIE PŘITAŽLIVÁ PŘEDEVŠÍM NEKONEČNÝMI PLÁŽEMI,  
KTERÉ OMÝVÁ CELKEM 5 MOŘÍ A TAKÉ SVOJÍ SNADNOU DOSTUPNOSTÍ, KDY SE ZA MÉNĚ NEŽ 2 HODINY 
LETU OCITNETE V KOUZELNÉM PROSTŘEDÍ HEBKÝCH PLÁŽÍ, ŠUMÍCÍCH PALEM A TEPLÉHO MOŘE...
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v případě 12denního zájezdu na 11 nocí, v případě 15den-
ního zájezdu na 14 nocí), stravování dle programu a vy-
braného hotelu, služby česky nebo slovensky hovořícího 
delegáta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné po-
jištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdů není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč / pobyt 
/ dospělá osoby a 349 Kč / pobyt / dítě do 18 let (podrob-
nosti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalo-
gu), fakultativní služby a místní pobytové taxy.

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, případně na 
webových stránkách ww.exim.cz či telefonicky na tel. 255 
787 787.

Upozornění: 
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR / osoba starší 12 let/ 
den splatná v hotovosti v místě  pobytu. 
Upozorňujeme na skutečnost, že některé hotelové resor-
ty v Itálii vyžadují používání koupacích čepic v hotelových 
bazénech. Koupací čepice lze zakoupit na místě za nevel-
ký poplatek.
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Cena za osobu v DP od 
květen červen září
14 990 14 990 14 990

Cena za osobu v DP od 
květen červen září
15 390 15 890 15 990

Galidon ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

Příjemný hotelový komplex Galidon se nachází nad zátokou 
Citara s  termálními parky Poseidonovy zahrady. Klimatizova-
né pokoje jsou umístěny jak v hlavní budově, tak v budovách 
v zahradě a všechny mají balkon nebo terasu. Hotel disponuje 
venkovním termálním bazénem, hydromasážní vanou, sluneční 
terasou s lehátky a slunečníky. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 700 m / vzdálenost od letiště: 46 km
vzdálenost od centra: 2,5 km / vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí
Ubytování
klimatizace (v  období 15.6.–15.9.), telefon, lednička (zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, bar u bazénu, Wi-Fi ve 
veřejných prostorách (zdarma), venkovní termální bazén, vnitřní ter-
mální bazén, venkovní bazén se sladkou vodou (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
1× týdně galavečer s živou hudbou, hydromasážní vana, termální sau-
na
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
termální centrum s procedurami, vodní sporty na pláži, stolní tenis
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive

k m n í u v é

Santa Maria ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

Oblíbený hotel středomořského stylu se nachází přímo u zná-
mé pláže San Francesco, v  pěší dostupnosti do centra města 
Forio procházkou 15–20 minut podél pobřeží, v dosahu restau-
rací i  obchodů. Hotel svým hostům nabízí venkovní bazén se 
sladkou vodou, vnitřní termální bazén a salon krásy. Od hotelu 
je přes hotelovou branku přímý vstup na písečnou pláž. Hote-
lové pokoje jsou jednoduše zařízeny, jsou umístěny v přízemí 
nebo v patře s orientací buď do vnitrobloku nebo s výhledem 
na bazén. Pokoje s výhledem na moře (za příplatek) jsou pak 
ve vyšších patrech. Nedaleko hotelu se nachází i botanická za-
hrada La Mortella.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 1,2 km / vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa. V případě 2 dětí 
na pokoji přistýlky formou palandy.
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi na recepci (zdar-
ma), venkovní bazén (lehátka a slunečníky zdarma), vnitřní termální 
bazén 
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
salon krásy
Stravování v ceně
Polopenze

d l m í r u é

H Ó Ï P
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CENA OD

15 390 Kč

CENA OD

14 990 Kč
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Cena za osobu v DP od 
květen červen srpen září
17 990 17 990 17 990 17 990

Cena za osobu v DP od 
červen září
18 390 18 390

Bagaglino Resort La Plage Noire ****

ITÁLIE > SARDINIE > MARINA DI SORSO

Vzdušný a rozlehlý resort Bagaglino Resort La Plage Noire má 
skvělou polohu přímo u dlouhé písčité pláže s tmavým pískem. 
K dispozici je zde privátní úsek pláže pouze pro hotelové hosty 
s lehátky a slunečníky zdarma (přístup po schůdcích). Komplex 
je složen z hlavní hotelové budovy s pokoji superior a nízkých 
budov v  podobě půlměsíců, poskládaných střídavě v  prostor-
ném areálu a obklopené svěží zelení, kde jsou umístěny stan-
dardní pokoje. Hostům je k dispozici prostorný bazén, 2 restau-
race či obchodní arkáda se suvenýry. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-11222-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 48 km 
vzdálenost od centra: Porto Torres 17 km
vzdálenost od nákupních možností: v rámci hotelu
Ubytování
klimatizace, TV, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa/patio. Standardní pokoje 
jsou umístěny v nízkých budovách.
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, grill restaurant, lobby bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi na recepci a v restauraci (zdarma), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek), minimarket, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, fitness, tenisový kurt, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
půjčovna aut, půjčovna kol, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All inclusive Light

k l í r u v w y é á P

Nausicaa Village ***+

ITÁLIE > KALÁBRIE > SANT ANDREA DELLO IONIO

Prázdninový resort Nausicaa Village se nachází na jónském po-
břeží Kalábrie ve vyhledávané lokalitě Sant Andrea. Komplex 
je složen z  několika nižších budov rozmístěných v  udržované 
zahradě s palmami a olivovníky. Klimatizované pokoje zařízené 
ve středomořském stylu jsou s  balkonem nebo terasou nebo 
s  přímým vstupem do zahrady. Skvělá poloha resortu v  těs-
né blízkosti pláže (pouze přes místní komunikaci), stravování 
formou SOFT All Inclusive či dostatečná nabídka doplňkových 
rekreačních aktivit je ideální volbou pro strávení dovolené pro 
klienty všech věkových kategorií a zejména pro rodiny s dětmi. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m / vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV, lednička, trezor (zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC, bidet), balkon nebo 
terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar u bazénu, Wi-Fi na recep-
ci (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma, plážové osušky za 
poplatek), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, obchod se suvenýry
Pláž
písčitá (ve vodě v části kamenité dno), plážový set (1 lehátko + 1 plá-
žové křesílko + 1 slunečník) na pokoj zdarma, neplatí pro 1. a 2. řadu 
lehátek, plážové osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenis, fotbal, plážový volejbal, stolní tenis, kánoe
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive

k í r u v w é P
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CENA OD

18 390 Kč

CENA OD

17 990 Kč
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Hammamet
Město s 20 tisíci obyvateli leží 63 km jihovýchodně od tu-
niské metropole na jihu poloostrova Cap Bon, který je 40 
km široký a vybíhá do Středozemního moře v délce 70 km. 
Poloostrov se ve 13. až 17. století stal exulantským úto-
čištěm islámských Andalusanů (Maurů), kteří sem prchali 
z křesťanského Španělska. Poetická představivost spatřu-
je ve tvaru poloostrova ruku, pohostinně podanou Evropě. 
Malebně položené městské letovisko v závětří hornatiny 
Dorsale, nádherné písčité pláže, za nimiž se rozprostírají 
pomerančovníkové a citronovníkové háje, objevili na pře-
lomu století, tehdy ještě jako rybářskou vesničku, umělci 
a  spisovatelé jako Flaubert, Maupassant, Wilde, Gide, 
Klee. I  Sophii Lorenové učaroval. Vzdálenost na letiště: 
Monastir cca 100 km, Enfidha cca 70 km, Tunis cca 70 km

Letovisko Sousse > Port el Kantaoui
Třetí největší tuniské město se 400 tisíci obyvateli leží 
kolem rušného rybářského a  obchodního přístavu jižní 
části srpovitého Hammametského zálivu jen necelých 
20 km od mezinárodního letiště v  Monastiru. Početné 
památky, včetně 5 km vzácně dochovaných křesťanských 
katakomb a archeologické muzeum dokládají strategický, 
hospodářský i  kulturní význam původně fénické osady, 
později hlavního města byzantské provincie. Islámský ri-
bat, klášterní pevnost vojensky organizovaných mnichů, 
zde postavili Arabové jako součást dlouhé obranné linie. 
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 20 km, Enfidha cca 50 
km, Tunis cca 140 km 

Letovisko Monastir
Průmyslové přístavní město s 28 tisíci obyvateli má mezi-
národní letiště a leží na špičce skalnatého poloostrova při 
nejjižnějším konci hammametského zálivu. Stojí zde malá 
hradební medina. V původní modlitebně je dnes muzeum 
s pravými poklady islámského umění. Hotelové komplexy 
se táhnou v  délce několika kilometrů podél šumícího 
moře s nepřeplněnými písečnými plážemi. 
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 10 km, Enfidha cca 72 
km, Tunis cca 170 km

Letovisko Mahdia
Mahdia je krásné rybářské městečko ležící asi 210 km od 
hlavního města. V dějinách hrála důležitou roli na počátku 
10. století, kdy se stala hlavním městem říše Fatimidů. 
Z moře u Mahdie byly vyloveny řecké bronzové a mramo-
rové předměty, které tvoří v současnosti unikátní sbírku 
národního muzeu v Tunisu. Vzdálenost na letiště: Monastir 
cca 50 km, Enfidha cca 110 km, Tunis cca 225 km

Djerba
Ostrov Djerba najdeme na jihu Gabeského zálivu. S  tu-

Do Tuniska se z Evropy dostanete za pár hodin, a přesto 
ve vás tato země zanechá dojem, že jste přistáli ve zcela 
jiném světě. Exoticky působí hlavně zdejší architektura 
s maurskými prvky, ploché střechy, typické bíle omítnuté 
domy, jasné světlo a neobvyklá vůně koření a mátového 
čaje. Pobřeží s bílým pískem láká především návštěvníky, 
kteří milují koupání. 

Vítejte v Tunisku!
Krásné písečné pláže, teplé a čisté moře dělají z Tuniska 
významnou turistickou destinaci. Má dlouhé, poměrně 
členité pobřeží s  výrazným Gábeským zálivem zvaným 
Malá Syrta a několika ostrovy, z nichž největší je Djerba. 
Mnoho turistů převážně z  Evropy sem přijíždí zejména 
kvůli relativně nízkým cenám, teplému moři a četným pa-
mátkám. Pobřeží s bílým pískem láká především návštěv-
níky, kteří milují koupání. Dobrodružnější povahy mohou 
vyzkoušet jízdu jeepem v písečných přesypech nebo pro-
jížďku na velbloudech pouští. Staré arabské přísloví říká: 
„Jen v poušti je člověku umožněno okusit slasti svobody.“ 
Každý, kdo alespoň jednou v životě pozoroval krásu poušt-
ního západu slunce, určitě dá tomuto přísloví za pravdu. 
V  Tunisku je středomořské subtropické klima s  horký-
mi léty a mírnými zimami, během nichž spadne většina 
srážek. Oficiálním jazykem je arabština, ale domluvíte se 
dobře i anglicky, německy, francouzsky a italsky. Z Tunis-
ka si můžete přivézt kaftan, kožené výrobky a parfémy, 
ozdobné ptačí klece ze Sidi Bou Said, hrnčířské výrob-
ky z  Nabeulu, koberce a  koření z  Kairouanu, předložky 
a „pouštní růže” z Tozeuru, mořské houby ze Sfaxu a z os-
trova Djerba. 
Šafrán z Douzu je nejcennějším kořením na světě, neboť 
z 5 000 rostlin se získá necelých 30 g koření. 
Tuniská kuchyně je typicky středomořská s tureckým vli-
vem. Dobře chutná vše, co je červené a ostré. Mechouia 
je salát z  rozmixovaných rajčat, zelené papriky, natvrdo 
uvařených vajec, tuňáka a kapary se zálivkou z olivového 
oleje a citrusové šťávy. Brik najdete na všech tradičních 
jídelních lístcích. Uvnitř tohoto pirohu je celé vejce, na-
drobno nakrájená petrželka, cibule a  brambor. Dalším 
oblíbeným jídlem je cous-cous, což je dušené skopové, 
drůbeží nebo rybí maso se zeleninou a vařenou semoli-
nou, krupicí z  tvrdé pšenice. Tuniské sladkosti se dělají 
hlavně z oříšků a medu
Pohostinní Tunisané vám často nabídnou tradiční mátový 
čaj, který se podává v úzkých sklenicích a  tvoří symbol 
přátelství. Na posilnění si také můžete dát silnou a aro-
matickou místní kávu.
Hlavní město Tunis je nejlidnatějším a nejrušnějším měs-
tem Tuniska. Leží na severozápadním pobřeží Tuniska 
poblíž jezera Le Lac. Výstavba nového města začala v 19. 
století. 

TUNISKO

Měna: tuniský dinár (TND) 
Časový posun: 0 hodiny, v době platnosti letního času -1 hod. 
Hlavní město: Tunis
Telefonní předvolba: +216
Velvyslanectví České republiky v Tunisku:  
98, rue de Palestine, BP 53, 1002 Tunis 
Tel.: 00216/71 781 916
Web: www.mzv.cz/tunis

KRÁSNÉ PÍSEČNÉ PLÁŽE, TEPLÉ A ČISTÉ MOŘE DĚLAJÍ Z TUNISKA VÝZNAMNOU 
TURISTICKOU DESTINACI. AŤ UŽ JSTE RODINA S DĚTMI NEBO PÁR HLEDAJÍCÍ 
ROMANTICKOU DOVOLENOU NA PROSLUNĚNÝCH PLÁŽÍCH, TUNISKO SI ZAMILUJETE.

Středozemní moře

OSTROV DJERBA

Zarzis

Monastir

Tunis

TUNISKO
ALŽÍR

solné jezero
Chot El Jerid

088-097 TUNISKO.indd   88 15.10.2018   17:17:48



89

niskou pevninou ho spojuje římská cesta, jejíž základy 
přetrvaly tisíce let. Na ostrov se lehce dostanete také 
trajektem z  přístavu Ajim. Kilometrové písečné pláže, 
klidné moře, palmové oázy, majestátní olivovníky, slun-
cem zalité dny, koně a oslíci, pasoucí se v okolí malých 
vesniček, atmosféra pohody a tolerance – to jsou hlavní 
rysy největšího ze severoafrických ostrovů. Djerba už od 
samého počátku své existence proslula vysokou tolerancí, 
neutralitou a bezpečným a klidným zázemím, které nabízí 
svým návštěvníkům. Ostrov má tvar želvy a nabízí mírněj-
ší podnebí než tuniská pevnina, vysokou vlhkost vzduchu, 
dlouhé léto a je tak ideální volbou pro všechny typy klien-
tů. Ty nejhezčí pláže leží na severu ostrova (Sidi Mahrez), 
severozápad či jihozápad ostrova a  Maják Taguermess 
s  útesy jsou výzvou pro milovníky potápění. Nejmělčí 
moře je na jihu u  tzv. římské cesty (Al Kantara) a  před 
městem Houmt Souk, kde mají své základny vyhlášené 
školy kitesurfi ngu. Nejúrodnější a nejzelenější oblastí jsou 
vesničky El May, Mahboubine a město Houmt Souk, které 
v sobě kombinuje kouzlo starého arabského města s pů-
sobivými zastřešenými trhy (souky) a spleť modrobílých 
pitoreskních uliček, které svádí k posezení u místní speci-
ality, šálku vynikajícího mátového čaje.

Letovisko Houmt Souk
Největší město ostrova a pomyslné správní středisko, kte-
rá bývá také někdy označováno jako hlavní město Djerby. 
Obývá ho na 44 500 obyvatel a leží nedaleko letiště. Jeho 
název v  překladu znamená „tržiště” nebo „místo trhu” 
Návštěvníky upoutá modrobílými malebnými uličkami, 
které jsou plné zboží, dílniček zručných tkalců, klenotníků. 
Ojedinělá rybí aukce, orientální atmosféra, vůně rozto-
divného koření, to vše nabízí návštěva rozlehlého tržiště 
v centru města

Letovisko Aghir
Zhruba tříkilometrová zóna rozkládající se na jihovýchod-
ním pobřeží od Modré laguny směrem k  Římské cestě. 
Široké písčité pláže, místy kamenité předěly a dna.

Letovisko Zarzis
Nachází se 50 km od letiště Djerba, omývána smaragdo-

vým mořem. S ostrovem Djerbou je spojován 7 km ma-
lebnou Římskou cestou, táhnoucí se napříč mořem. Má 
kvalitní hotely s osvědčenými službami. Nedaleko Zarzisu 
leží i kouzelný malý ostrov Biben s rybí farmou. Zkušení 
cestovatelé volí Djerbu, požitkáři Zarzis!

Informace
Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám 
doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, do které 
jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklos-
tech, klimatu a o možnostech navštívené země. Přejeme 
vám krásnou dovolenou! 

Cestovní doklady
Při turistických cestách organizovaných CK do Tuniska není 
od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno vstupní vízum. 
Aktuální informace o vstupních podmínkách naleznete na 
www.mzv.cz. Držitelé cestovních pasů jiných států jsou 
povinni zajistit si potřebné doklady (víza) k cestě do Tu-
niska a  to u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. 
Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním pasem.
Občané ČR a SR, kteří cestují individuálně a mají koupe-
nou pouze samostatnou letenku,  nemusí mít vízum, a to 
za předpokladu, že disponují platným cestovním pasem, 
a jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní. Pokud 
bude pobyt delší, musí si klient zajistit individuálně vstup-
ní vízum na Tuniské ambasádě. 
Platnost pasu: podmínkou pro vstup do destinace je plat-
ný cestovní pas s minimální dobou platnosti 3 měsíce po 
předpokládaném ukončení pobytu v destinaci.

Zdraví a očkování
Při cestách do Tuniska není vyžadováno žádné očkování. 
O doporučených očkováních se informujte u svého prak-
tického lékaře.

V ceně zájezdu zahrnuto:
Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních 
a bezpečnostních poplatků, ubytování (v případě 8den-
ního zájezdu na 7 nocí, v případě 11denního zájezdu 
na 10 nocí, v případě 12denního zájezdu na 11 nocí a v 
případě 15denního zájezdu na 14 nocí) stravování dle 

vybraného hotelu, služby česky nebo slovensky hovo-
řícího průvodce, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, 
povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti 
o  pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu), 
fakultativní služby, pobytová taxa splatná na hotelové 
recepci dle kategorie hotelu, týká se osob starších 12 let 
a maximálně se bude počítat 7 nocí.
3* hotely – 2 DT/noc
4* a 5* hotely – 3 DT/noc

Informace o letech
Bližší informace o letech naleznete na www.eximtours.cz.

Výlety v ceně zájezdu*
Pro letovisko Djerba: Mini city tour - poznáte krásy ost-
rova Djerba. Minimální účast pro konání výletů je 6 osob. 
Fakultativní výlety nepořádá EXIM TOURS a.s., ale místní 
poskytovatelé. Případné stížnost je nutné řešit neprodle-
ně na místě. Výlety jsou pořádány v doprovodu místního 
průvodce, není-li uvedeno jinak.
Pro pevninu: Mini city tour poznáte krásy této země 
v  dané oblasti.  Minimální účast pro konání výletů je 6 
osob. Fakultativní výlety nepořádá EXIM TOURS a.s., ale 
místní poskytovatelé. Případné stížnost je nutné řešit 
neprodleně na místě. Výlety jsou pořádány v doprovodu 
místního průvodce, není-li uvedeno jinak.(*platí pro hote-
ly označené ikonou "výlet zdarma".)
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

duben květen červen září říjen
11 990 11 990 13 590 12 490 11 990

na, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod se suvený-
ry, minimarket, obchodní arkáda, kadeřnictví, 
diskotéka (nápoje za poplatek), konferenční 
místnost, bazén (lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu), dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní a  animační programy, 
stolní tenis, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, fi tness, vířivka, sauna, turecké 
lázně, masáže, kulečník, thalasso terapie, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Oblíbený hotel s komfortním vybavením je 
postaven v typickém tuniském stylu. Hotel 
se nachází v klidné části letoviska Mahdia 
přímo u  široké písčité pláže, která patří 
mezi nejhezčí v Tunisku. Do centra vzdále-
ného čtyři kilometry nejlépe taxíkem nebo 
turistickým vláčkem. Pro ty, kteří chtějí 
strávit svojí dovolenou aktivně sportem, 
je k  dispozici široká nabídka sportovních 
aktiv. Ve vedlejším hotelu Nour Palace je 
k  dispozici cvičné golfové hřiště. Naopak 
pro klienty, kteří chtějí v  klidu relaxovat, 
mohou vyzkoušet turecké lázně, masáže, 
saunu nebo thalasso terapii. Hotel je vhod-
ný pro všechny typy klientů. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 50 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC, vysoušeč vlasů), trezor na pokoji (zdarma), 
balkon
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou (otevřená od června do 
září), bar, snack bar, noční klub, maurská kavár- h l m o í r u v w y é á P

Mahdia Palace *****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

H É Í Ë Ú Ö
CENA OD

11 990 Kč

 Hlavní restaurace: 10.00–
24.00, snídaně, obědy a večeře 

formou bufetu, během dne lehké občerstvení, neo-
mezené množství nealkoholických nápojů a místních 
alkoholických nápojů Upozornění: Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem. Během večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

duben květen červen září říjen
11 990 11 990 13 090 12 490 11 990

konferenční místnost, bazén (lehátka, sluneč-
níky zdarma a osušky za zálohu), dětský bazén, 
tobogán, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní 
programy, tenisové kurty (rakety zdarma), lu-
kostřelba, stolní tenis, posilovna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
turecké lázně, sauna, masáže, salon krásy, 
cvičné golfové hřiště, kulečník, wellness a SPA, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Příjemný hotel s komfortním vybavením je 
postaven přímo u  jedné z  nejkrásnějších 
pláží Tuniska. Hotel se nachází nedaleko 
centra Mahdie, kam se pohodlně dostanete 
taxíkem nebo turistickým vláčkem. Pro ty, 
kteří chtějí strávit svojí dovolenou aktivně 
je zde k dispozici spousty sportovních akti-
vit či možnost animačních programů. V ho-
telu je k dispozici cvičné golfové hřiště. Pro 
děti je zde možnost vyžití na tobogánech 
a  skluzavkách. Naopak pro klienty, kteří 
chtějí v  klidu relaxovat, mohou vyzkoušet 
turecké lázně, masáže, saunu nebo služby 
SPA Centra. Doporučujeme klientům všech 
věkových kategorií. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: Monastir 50 km
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), telefon, TV se satelitním příjmem, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů), trezor na pokoji (zdarma), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, snack bar, maurská kavárna, noční klub, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), obchodní arkáda, h l m o í r u v w y z é / á P

Nour Palace *****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

H É Í Ë Ú Ö
CENA OD

11 990 KčH É Í Ë Ú Ö

 Hlavní restaurace: 10.00–
02.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou švédských stolů, během dne ob-
čerstvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických nápojů a místních alkoholických nápojů 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

duben květen červen září říjen
12 290 12 490 13 990 13 490 13 090

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Marhaba Beach leží přímo u dlouhé písčité 
pláže, obklopen krásnou udržovanou pal-
movou zahradou, je tím pravým místem pro 
strávení nezapomenutelné dovolené. Tento 
hotel se nachází v klidné části mezi městy 
Sousse a Port El Kantaoui. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:
 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 25 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se sate-
litním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), mini lednička, trezor 
na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj,Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, bar, snack bar, bar u bazé-
nu, maurská kavárna, obchod se suvenýry, Wi-
-Fi na recepci a v areálu (zdarma), krytý bazén, 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
vratnou kauci), dětský bazén, miniklub (pro děti 
4–12 let), dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky (zdarma), plážové 
osušky (za vratnou kauci)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, plážový volejbal, aerobic, fi tness, sauna 
nebo hammam 1× za pobyt h l m o í u v w y é á P

Marhaba Beach ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

H É Í Ú Ö Ï
CENA OD

12 290 Kč

 Hlavní restaurace: 9.00–
24.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní. Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojů místní výroby.
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit 

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

duben květen červen září říjen
12 290 12 490 13 990 13 490 13 090

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, salon krásy, sauna, pára, masáže, 
jacuzzi, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel se nachází přímo na písčité pláži asi 
tři kilometry od centra Sousse. Do histo-
rického centra se dostanete příjemnou 
procházkou. Standardně vybavený hotel je 
vhodný pro milovníky vodních radovánek 
i pro lidi, kteří rádi poznávají místní kulturu 
a památky.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: Monastir 25 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
TV se satelitním příjmem telefon, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trez-
or (zdarma), minibar, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou (1× za týden/rezervace 
nutná), restaurace u  bazénu, lobby bar, kon-
ferenční místnost, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
vnitřní bazén se slanou vodou, bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma), dětské hřiště, miniklub, 
dětský bazén, tobogán
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový 
bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, aerobic, plážový volejbal, šipky, stolní 
tenis, tenisové kurty (1 hod. denně/rezervace 
nutná, vybavení a osvětlení za poplatek) h l m o í u v w y é / á P

Jaz at the beach Tour Khalef *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

H É Í Ë Ú Ö
CENA OD

12 290 KčH É Í Ú Ö Ï

 Hlavní restaurace: 10.00–
24.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní, neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a místních alkoholických nápojů.Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit 

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

duben květen červen září říjen
11 690 11 690 11 990 11 990 11 690

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, turecké lázně, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Vincci Marillia se nachází v  oblíbe-
ném letovisku Yasmine Hammamet. Tento 
zrenovovaný hotel s  živou atmosférou je 
umístěn v zelené zahradě, přímo u krásné 
písčité pláže. Je postaven v tradičním arab-
ském stylu s moderními prvky a nabízí tak 
klientům příjemné prostředí pro strávení 
odpočinkové dovolené.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 96 km
vzdálenost od centra: Yasmine Hammamet 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezo-
na), TV se satelitním příjmem, telefon, minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa (ve vět-
šině pokojů)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní restau-
race, asijská restaurace s obsluhou, restaurace 
u bazénu, maurská kavárna, bar u bazénu, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), salon krásy, kadeřnictví, 
konferenční místnost, plavecký bazén, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za vrat-
nou kauci), dětský bazén, dětské hřiště, mi-
niklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za vratnou kauci, 
plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, plážový volejbal, stolní te-
nis, šipky, aerobic, pétanque, fi tness h l o í r u v y é á P

Vincci Marillia ****

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET

H É Í Ú Ö Ï
CENA OD

11 690 Kč

 Hlavní restaurace: 10.00–
24.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní. Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojů místní výroby 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

duben květen červen září říjen
9 990 9 990 10 590 10 290 10 290

Moderní styl, krásná písečná pláž s výhle-
dy na sousední města Sousse a  Monastir, 
vysoká kvalita služeb, to je relaxační dovo-
lená v Sentido resortu. Wellness atmosféra, 
příjemná hudba a  exotické vůně. Sentido 
– uspokojení všech smyslů. Hotel doporu-
čujeme všem typům klientů, včetně rodin 
s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-11-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 1,5 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za popla-
tek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 re-
staurace s  obsluhou (italská, tuniská, meziná-
rodní s  rezervací 48 hod. dopředu, v  rámci All 
Inclusive 2× zdarma), lobby bar, snack bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se 
suvenýry, bazén se slanou vodou (lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za vratnou kauci), krytý 
bazén, miniklub
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka, 
slunečníky a osušky za vratnou kauci h l m o í r u v z é P

Sentido Rosa Beach ****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

H É Í Ë Ú Ö
CENA OD

9 990 KčH É Í Ú Ö Ï

 Hlavní restaurace: 10.00-
24.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní, neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby. Upozornění: 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Bě-
hem večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní a  animační programy, 
stolní tenis, plážový volejbal, šipky, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
golf nedaleko od hotelu, wellness, masáže, 
kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

duben květen červen září říjen
11 690 11 690 11 990 11 990 11 690

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení za poplatek), plážový volejbal, 
šipky, fotbal, stolní tenis, fi tness, minigolf, pé-
tanque, vodní pólo, kajak
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, turecké lázně, masáže, kulečník, 
golfové hřiště (nedaleko hotelu), vodní sporty 
na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel je obklopený palmami a  má vlastní 
písčitou pláž s  jemným pískem a  s pozvol-
ným vstupem do moře. Pokoje jsou komplet-
ně renovované a nabízejí výhled z balkonu. 
Zábavu si užijete při výborných animačních 
programech a večerních show. Hotel je vhod-
ný strávení klidné dovolené. Hotel je ofi ciál-
ní kategorie 3*, ale odpovídá 4*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: Midoun 7 km
vzdálenost od nákupních možností: v  hotelu 
a jeho okolí cca 1 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV se satelitním příjmem, minilednice 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (zdarma), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace,
2 restaurace s  obsluhou (za poplatek), pizze-
rie (za poplatek), lobby bar, snack bar, plážový 
bar, maurská kavárna, Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
obchod se suvenýry, diskotéka, kadeřnictví, 
bazén s oddělenou částí pro děti, krytý bazén, 
miniklub
Pláž
písčitá s jemným pískem, lehátka a slunečníky zdar-
ma, osušky za vratnou kauci, plážový bar (pouze 
nealko), kamenité dno – na některých místech h l o n r u v w y é á P

Golf Beach ****

TUNISKO > DJERBA > AGHIR

H É Í Ë Ú Ö
CENA OD

11 690 Kč

 Hlavní restaurace: 10.00–
24.00 zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bohatých švédských stolů, během 
dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.

All Inclusive
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H É Í Ë Ú Ö

Hotel Zephir leží v příjemné lokalitě nedale-
ko centra kouzelného městečka Zarzis, pro-
slulého pro tyrkysově zbarvené moře a pís-
čité pláže. Zasazen do udržované palmové 
zahrady, splňuje hotel svým hostům vše, 
co od správné dovolené očekávají. Odpo-
činete si v thalasso centru, projdete se po 
jemném písku kouzelné pláže nebo si jen 
tak vychutnávejte odpočinek v hotelové za-
hradě. Hotel doporučujeme všem věkovým 
kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se sa-
telitním příjmem, lednička (zdarma), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jenolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí a směnárnou, hlavní re-
staurace, restaurace s  obsluhou (1× za pobyt 
oproti rezervaci), panoramatický bar, barbecue 
bar, bar u bazénu, maurská kavárna (za popla-
tek), Wi-Fi na recepci (za poplatek), minimar-
ket, obchod se suvenýry, trezor na recepci (za 
poplatek), 1 termální bazén (lehátka a sluneční-
ky zdarma, osušky oproti vratné kauci), dětské h l m o í r u v w y é á P

Zephir hotel & SPA ****

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS 

hřiště, miniklub, dětský bazén
Pláž
písčitá s jemným pískem, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky oproti vratné kauci, matrace za 
poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, pravidelné večerní progra-
my, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness, tenis, 
pétanque, lukostřelba, minigolf, šipky, aqua-ae-
robik, vodní pólo, kurs arabštiny, taneční kurz
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, 2 sauny, masáže, procedury a léčebné 
kúry v thalasso centru
Stravování v ceně
All Inclusive

H É Í Ë Ú Ö
CENA OD

9 990 Kč

 Hlavní restaurace: 09.00–
24.00, zahrnuje snídaně, obědy 

a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní, neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a alkoholických nápojů místní výroby.Upozor-
nění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

All Inclusive

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen září říjen
9 990 10 190 10 290 9 990
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Bodrum
Překrásná kombinace perfektní turistické destinace se 
vším servisem a dokonale zachovanou tureckou kulturou, 
patrnou prakticky na každém kroku, dělá z bodrumu snad 
ten nejkouzelnější a nejatraktivnější přístav celé egejské 
riviéry. Bodrum (starořecky Halikarnassos) je turecké 
přístavní město, které leží v  provincii Muğla, v  jihový-
chodním cípu Malé Asie, poblíž řeckého ostrova Kos. Na 
Egejském pobřeží v okolí Bodrumu je mnoho ostrovů, zá-
livů a mysů. Celá oblast láká po celou sezonu především 
příjemným klimatem, vyhlášenými plážemi, křišťálově 
čistou vodou, skvělou kuchyní a  přátelským, v  každém 
směru pohostinným prostředím. 

Letovisko Gümbet
Resort Gümbet, který je čtvrtí města Bodrum, je dnes pro 
turisty velkým lákadlem a mohou zde nasát jedinečnou 
atmosféru této čtvrti. Je oblíbený převážně u mladých lidí, 
kteří si zde užijí noční život v barech a restauracích.

Letovisko Akyarlar
Bývalá řecká vesnice se rozkládá při pobřeží lemovaném 
typickými bílo-modrými domy. Řekové sem s oblibou jez-
dívali na svou letní dovolenou. Traduje se, že obyvatelé 
vesnice místo nazývali Kefakula (Místo, kde se setkává 
11 větrů). V Akyarlaru najdete 4 pláže, tradiční rybí restau-
race, pekárny a  pouliční prodejce turecké pizzy (pide), 
kteří místu dodávají svébytný charakter.

Letovisko Marmaris
Překrásné členité pobřeží, odlehlé zátoky s  malebnými 
plážemi, přátelští obyvatelé a  chutné čerstvé jídlo – to 
je marmaris ve zkratce. Léto zde trvá od května do října 
a jak říkají místní, dobré počasí je zaručeno po celou dobu.
Marmaris si turisté oblíbili pro jeho zeleň a pahorkovité 
ostrůvky, a  samotné město jako centrum noční zábavy. 
Nachází se asi 160 km jižně od Bodrumu a 90 km seve-
rozápadně od letiště v Dalamanu. Právě zde je pomyslný 
střet Egejského a Středozemního moře. 
Kouzelné letovisko Marmaris s  typickými kopci posáze-
nými borovými porosty je lemováno sluncem prohřátými 
plážemi a omýváno průzračně čirým Středozemním mo-
řem. Dovolená v této oblíbené destinaci se dá strávit jak 
odpočinkem na zlatavých plážích, tak aktivně, prozkou-
máváním krás a kultury letoviska. Ještě před 30 lety zde 
byla jen malá rybářská vesnička, která se postupně vyvi-
nula v  jedno z  nejoblíbenějších prázdninových letovisek 
v Turecku. V Marmarisu je i třetí největší jachetní přístav 
v Turecku. 
Významnou historickou památkou Marmarisu je osman-

Pověstmi opředená země, kde se tradice snoubí s  mo-
derními západními vlivy, leží mezi dvěma kontinenty, 
jež symbolicky spojuje monumentální Bosporský most 
v Istanbulu. Turecko svojí polohou, rozlohou (780 000 km2, 
z toho 97 % na asijském kontinentě) a počtem obyvatel 
(74 miliónů) patří mezi nejvýznamnější v celém regionu 
východního Středomoří a Blízkého východu. Zatímco vody 
Středozemního moře omývají v  oblasti táhnoucí se od 
Marmarisu po Alanyi krásné nekonečné písečné pláže, 
v oblasti Kuşadasi a Bodrumu tvoří Egejské moře kouzel-
né zátoky obklopené svahy, pokrytými středomořskými 
piniemi. 
Turecko disponuje nepřeberným množstvím antických pa-
mátek, které nám jen připomínají, jak těsně je svázána 
evropská historie s Tureckým územím. Antických památek 
je tu dokonce víc než v Řecku, a to nejen na pobřeží

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Turecka, které nepřesahují 
3  měsíce pobytu, není od držitelů cestovních pasů pro ČR 
vyžadováno vstupní vízum. Děti musí cestovat s vlastním 
cestovním dokladem. Držitelé cestovních pasů jiných stá-
tů jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u pří-
slušného velvyslanectví nebo konzulátu. Aktuální infor-
mace o vstupních podmínkách naleznete na www.mzv.cz.
Hos geldiniz! Vítejte v Turecku!

Kusadasi
Kusadasi, přezdívané „ptačí ostrov”, láká svým kouzelným 
panoramatem Typického pobřežního letoviska s přístaviš-
těm jachet, tyrkysem obarvenou vodní hladinou a řeckým 
ostrovem Samos na horizontu.
Živé přístavní město leží při západním pobřeží Egejského 
moře v provincii Aydin, asi 60 km od města Izmir. Přírodní 
scenérie a ráz krajiny této oblasti jsou stejně krásné jako 
její historie. Už v době svého založení kolem roku 3 000 
př. n. l. Kusadasi proslulo jako centrum tureckého umění 
a  kultury a  také jako kolébka mnoha civilizací. Dnes je 
odrazem moderního evropského města. Díky teplému 
středozemnímu podnebí se stalo velmi oblíbeným letovis-
kem. Pro oblast Kusadasi jsou lety operovány do Izmiru.

Letovisko Özdere
Menší letovisko Özdere je vzdálené 45 km od Izmiru. Dříve 
malá rybářská vesnička, nyní zde však najdete moderní 
hotely, které nabízí turistům komfort, který je vyžadován 
ke strávení pohodlné a  klidné dovolené. Zdejší pěkné 
písečné pláže mají pozvolný vstup do moře, letovisko je 
tedy vhodné také pro rodiny s dětmi. Doporučujeme na-
vštívit místní trh, který se koná každý týden.

TURECKO
TAJEMNÝ ORIENT, SVŮDNÉ POBŘEŽÍ, JEDINEČNÉ ANTICKÉ PAMÁTKY I NEOPAKOVATELNÉ 
ZÁZRAKY PŘÍRODY JAKO JE „BAVLNĚNÝ HRAD” PAMUKKALE NEBO „POHÁDKOVÉ KOMÍNY” 
KAPPADOKIE… TO JSOU POKUŠENÍ, KTERÝM JE TĚŽKÉ ODOLAT. 

Egejské moře

Černé moře

Izmir

TURECKO

Bodrum  Dalaman Antalya

Ankara

BULHARSKO

Měna: turecká lira (TL)
Časový posun: +1 hodina
Hlavní město: Ankara
Telefonní předvolba: +90  
Úřední jazyk: turečtina
Velvyslanectví České republiky v Turecku:  
Embassy of the Czech Republic (Çek Cumhuriyeti Büyükelçiligi) 
Kaptanpasa Sokak 15, Gaziosmanpasa – Ankara, 06700 
E-mail: ankara@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/ankara
Tel.: 0090/312/4056139
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ský hrad Marmara Kalesi, který byl vybudovaný již ve stře-
dověku, přestavěný a  rozšířený sultánem Süleymanem 
Nádherným a nyní slouží jako muzeum. 

Turecká Riviéra
Vítejte na pobřeží Středozemního moře, pověstného svými 
dlouhými písečnými plážemi a průzračným azurovým mo-
řem. Můžete se také těšit na skalnaté pobřeží s působivými 
horskými scenériemi a na několik staletí stará města.
Turecká riviéra zaujímá jižní pobřeží země táhnoucí se 
v délce cca 200 km od města Kemer až po letoviska vý-
chodně od Alanye. Je populární především díky dlouhým 
úsekům písčitých a oblázkových pláží mezi jednotlivými 
letovisky a mimořádně propracované infrastruktuře turis-
tického ruchu. Okouzluje krásou přírody, antickými památ-
kami i luxusními hotelovými resorty se skvělými služba-
mi. Mírné klima a příjemná teplota mořské vody zaručují 
radost z koupání od března do listopadu. 
Nejvýznamnější turistickou destinací je Antalya, která je 
zároveň i největším městem v celé oblasti a ve které se 
náchází hlavní letiště, které odbavuje evropské lety. Díky 
unikátní kombinaci historických památek a  příjemného 
středomořského pobřeží je Antalya ideálním turistickým 
letoviskem, často nazývaným jako „centrum tureckého 
turismu“. 

Letovisko Kemer
Původně malá rybářská vesnička asi 45 kilometrů jiho-
západně od Antalye na úbočí mohutných hor Taurus se 
stala moderním letoviskem a  balneologickým centrem. 
V blízkém okolí leží ohromný Národní park Olympos, po-
dél jehož hranic u pláží a v zátokách Göynük, Camyuva, 
Beldibi a Tekirova rostou nová turistická střediska. Zdejší 
převážně oblázkové pláže přitahují turisty čistou vodou 
a nádherným přírodním prostředím. 

Letovisko Belek
Jedno z nejnovějších turistických středisek na středomoř-
ském pobřeží jižního Turecka vzniklo na východ od Anta-
lye podél překrásné široké pláže z jemného písku. Luxusní 
hotelové kapacity jsou zde na nejvyšší úrovni a poskytují 
hostům veškeré představitelné pohodlí a služby. Belek je 

chráněnou přírodní oblastí, kde se nachází mnoho pinií 
a eukalyptů. 

Letovisko Side
Starověká Pamfýlie, dnešní Side, se rozprostírá na malém 
poloostrově. Jméno Side je anatolského původu a zname-
ná granátové jablko. Příjemné a  oblíbené letovisko má 
slavnou historii. Od nepaměti přitahoval zdejší přírodní 
přístav pozornost osadníků, mořeplavců i  dobyvatelů. 
Letovisko má proto neopakovatelnou atmosféru a kouz-
lo. Obchůdky a kavárničky v úzkých uličkách přitom lákají 
místním koloritem a atmosférou Orientu. 
Nádherné pláže v  okolí Side patří mezi to nejlepší, co 
můžete ve Středomoří poznat. Kilometry jemného písku 
a velmi pozvolný vstup do moře přitahují do velkých, vý-
borně vybavených hotelových komplexů i malých intim-
ních hotelů na okraji městečka turisty, kteří vyhledávají 
krásné pláže a teplé moře. V rámci Side budete mít mož-
nost – v  závislosti na výběru hotelu – strávit dovolenou 
v různých letoviscích. 

Letovisko Alanya
Alanya je nejvýchodnějším z oblíbených tureckých leto-
visek. V těchto místech se pohoří Taurus přibližuje k moř-
skému břehu a vytváří tak neopakovatelné pozadí zdejším 
plážím. V roce 44 př. n. l. daroval Alanyi Antonius Kleopat-
ře jako svatební dar. Svou polohou a úpravností dodnes 
uchvacuje tzv. Kleopatřina pláž, kde údajně nejslavnější 
milenecký pár starověku trávil svoje Iíbánky. Této pláži 
byla jako první v Turecku udělena modrá vlajka EU, ozna-
čující místa vynikající svojí údržbou, čistotou a péčí o spo-
kojenost návštěvníků. Nad pláží se vypíná skalnatý mys 
a na něm středověká pevnost se zachovalými hradbami, 
měřicími přes 6 km, odkud se nabízí úchvatný pohled na 
město, pláže a pohoří Taurus 

Informace o cenách
Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na všech 
značkových prodejnách EXIM TOURS a  u  EXIM Partnerů, 
jejichž seznam je uveden v tomto katalogu, případně na 
webových stránkách www.eximtours.cz či telefonicky na 
tel. 255 787 787. 

Informace o letech
Bližší informace o letech a letadlech včetně maket a roz-
místění sedadel na palubě naleznete na www.exim.cz

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, ubytování (v  případě 8denního 
zájezdu na 7 nocí, 11denního na 10 nocí, 12denního na 
11 nocí a  15denního na 14 nocí), stravování dle progra-
mu a  vybraného hotelu, služby česky nebo slovensky 
hovořícího delegáta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, 
povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 
159/99 Sb. 

V ceně zájezdů není zahrnuto 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč /pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti 
o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu.

Výlety v ceně zájezdu*
Pro letovisko Antalya, Side a Belek: City tour - během 
tohoto půldenního výletu budete mít možnost nakoupit 
v  klenotnictví a v obchodě s  koženým zbožím. Prohléd-
nete si fotogenický vodopád Karpuzkaldiran a necháte se 
unést krásou historického centra města Antalya. S sebou 
si nezapomeňte peníze a  fotoaparát. Minimální počet 
osob 6. 
(*platí pro hotely označené ikonou „výlet zdarma”.)
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

květen červen září říjen
12 190 12 190 13 090 12 190

Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, tenisový kurt (vy-
bavení za poplatek), stolní tenis, fi tness, sauna, 
turecké lázně, pára, šipky, aerobic, kulečník, 
vodní polo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, SPA centrum, salon krásy, lezecká stě-
na, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Rodinný hotel se nachází u písčito-oblázko-
vé pláže v centru rušného letoviska Gümbet 
a asi tři kilometry od Bodrumu, kam se lze 
dostat místními minibusy nebo taxi, kte-
ré staví před hotelem. Pokoje se nachází 
v  jednopodlažních bungalovech, v  pěkném 
prostředí v  zahradě. Klienti ocení pozvolný 
vstup do moře, skluzavky a miniklub. 

Obsazenost pokojů
Promo pokoj: 1-12-11
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj Large: 11-112-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 40 km 
vzdálenost od centra: Gümbet 150 m / Bodrum 
3 km 
vzdálenost od nákupních možností: 150 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa, pokoje situovány v hlavní budově
Ubytování za příplatek
Standardní pokoj – stejné vybavení jako Promo 
pokoj, prostornější, situovány ve vedlejší budo-
vě, Pokoj Large – viz Standardní pokoj, prostor-
nější
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 re-
staurace s obsluhou (turecká a italská – po před-
chozí rezervaci 1× za pobyt zdarma), 3 bary, Wi-
-Fi (na recepci zdarma), konferenční místnost, 
butik, 2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 
2 dětské bazény, venkovní vířivka, skluzavka, 
dětské hřiště, minidisco a  miniklub (pro děti 
4–12 let) h l o í p q u v w y é / á

Parkim Ayaz ****+

TURECKO > BODRUM > GÜMBET

H Ú Ö Ó Ä
CENA OD

12 190 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–
11.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.00 oběd formou bufetu, 19.30–21.30 večeře 
formou bufetu, 23.30–00.00 noční polévka, u sní-
daně káva, čaj a rozlévané nealkoholické nápoje, 
u  oběda a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, roz-
lévané), dětský bufet  Lady Bird Bar: 10.00–00.00, 
17.00–18.00 zmrzlina, čaj, káva, 14.00–18.00 lehké 
občerstvení  Cozzy bar: 10.00–00.00  Bubble Bar: 
10.00–20.00, u všech barů nealkoholické nápoje, pivo, 
víno a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané)  Restaurace s obsluhou: 19.30–21.30 po 
předchozí rezervaci 1× za pobyt zdarma, turecká a ital-
ská restaurace. Upozornění: výše uvedené časy i mís-
ta podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 28. 2. 19)

květen červen září říjen
10 490 10 490 9 990 9 990

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 12. 18)

květen červen září říjen
12 190 12 190 12 190 12 190

Bendis Beach ****+

TURECKO > BODRUM > TURGUTREIS 

Hotel Bendis Beach, stálice a jeden z nejprodávanějších resortů 
z naší nabídky, je složen ze sedmi bloků a nachází se v  části 
Akyarlar u pláže oceněné Modrou vlajkou, s výhledem na řecký 
ostrov Kos. Hotel je dekorován v  modrobílých barvách, typic-
kých pro architekturu oblasti Bodrumu. Od centra Bodrumu je 
vzdálen 24 kilometrů, do letoviska Turgutreis je to pouhých pět 
kilometrů. Příjemné prostředí a  pohostinný personál zaručují 
spokojenou dovolenou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m / vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: Turgutreis 5 km / Bodrum 24 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km 
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV, minibar (za popla-
tek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 bary, diskotéka, kadeř-
nictví, Wi-Fi (zdarma), bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
lehké animační programy, večerní programy, tenisový kurt, stolní tenis, 
basketbal, minifotbal, fi tness, sauna, turecké lázně, šipky, kulečník
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, peeling, salon krásy, SPA centrum, vodní sporty, pronájem aut
Stravování v ceně
All Inclusive

h o í p q v w y é á

Sami Beach ***

TURECKO > BODRUM > GÜMBET

Pěkný hotel pro méně náročné klienty se nachází u pláže, od kte-
ré je oddělen pobřežní promenádou, a zároveň v centru rušného 
Gümbetu. Hotel tvoří hlavní budova a několik vedlejších budov, 
které se nachází za silnicí v rozmezí 50–150 metrů od hlavní bu-
dovy. Doporučujeme jej všem, kteří se rádi nachází v centru dění.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj ve vedlejší budově: 1-12-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže (hlavní budova, přes promenádu) / 50–
150 m (vedlejší budova) 
vzdálenost od letiště: Bodrum 40 km 
vzdálenost od centra: v centru Gümbetu / Bodrum 3 km 
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu 
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním pří-
jmem, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou (za 
poplatek) snack bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén (lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za zálohu, plá-
žový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, šipky, kulečník
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
turecké lázně, masáže, sauna, jóga (1. lekce zdarma), vodní sporty 
Stravování v ceně
All Inclusive

h l í p q y é

H Ú Ö Ó

H Ë Ó Ä

CENA OD

12 190 Kč

CENA OD

9 990 Kč

H Ú Ö Ó Ä
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen září říjen
13 690 13 890 11 990 11 690

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 28. 2. 19)

květen červen září říjen
13 490 13 490 14 190 13 490

Maxima Bay ****

TURECKO > KUSADASI > ÖZDERE

Rodinný hotel se nachází asi tři kilometry od letoviska Özdere, 
přímo u pěkné dlouhé písčité pláže. Jeho velkou předností je 
poměr ceny a kvality. Nabízí široký výběr sportovních aktivit, 
moderně vybavené pokoje s výhledem na moře, příjemné pro-
středí v zeleni a tradičně chutnou tureckou kuchyni. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj s bočním výhledem na moře: 
1-12-11-112-111-1122

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: Izmir 45 km
vzdálenost od centra: Özdere 3 km / Kusadasi 34 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu 
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, LCD TV se satelitním pří-
jmem, minibar (naplnění za poplatek), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack bar/bar u bazénu, lob-
by bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), TV koutek, obchod se suvenýry, 
minimarket, diskotéka (nápoje za poplatek), bazén (lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma), dětský bazén, krytý bazén, skluzavky, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky, matrace a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, 2 tenisové kurty, minigolf, 
stolní tenis, fotbal, plážový volejbal, jogging, windsurfi ng, pétanque, 
kánoe, katamarán, lukostřelba (v rámci animací)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, motorové vodní sporty na pláži, squash, turecké lázně, sauna
Stravování v ceně
All Inclusive

h l m K í p q u v w y é /

Altinsaray ***

TURECKO > KUSADASI

Tento menší rodinný hotel, postavený v  osmanském stylu, je 
vhodný pro všechny klienty vyhledávající klidnou dovolenou. 
Velkou výhodou je umístění hotelu blízko centra města Kusa-
dasi s mnoha obchody, restauracemi a bary. Menší písčitá pláž 
je vzdálena od hotelu krátkou pěší procházkou, milovníci krás-
ného koupání také mohou navštívit známou pláž Ladies Beach.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: Izmir 75 km
vzdálenost od centra: 1,2 km
vzdálenost od nákupních možností: 900 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), omezený po-
čet pokojů
Zařízení hotelu
Vstupní hala s recepcí, restaurace s terasou (možnost dokoupení obě-
dů), 2 bary, snack bar, WiFi na recepci zdarma, bazén s dětskou částí 
(lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek)
Pláž
písčitá pláž cca 250 m od hotelu, známá písčitá pláž Ladies Beach cca 
1,2 km od hotelu, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, stolní tenis, šipky, turecké lázně (pouze vstup)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, pára, masáže, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze

a d m n í p é á

H Ú Ë Ö

H Ö Ó Ä

CENA OD

13 490 Kč

CENA OD

11 690 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen září říjen
12 790 12 790 13 790 12 790

Hotel s dobrým poměrem kvality a ceny se 
nalézá pár kroků od pěkné veřejné pláže 
oddělené plážovou promenádou a v dosa-
hu nákupních možností. Pokoje jsou zaříze-
né s ohledem na pohodlí klientů. Jedná se 
o menší, klidnější hotel, kde probíhají jen 
občasné animace. Dobrá volba pro všechny 
věkové kategorie. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Rodinný pokoj: 1122-111-1112-1111
Standardní pokoj s výhledem na moře: 11-
112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 30 m 
vzdálenost od letiště: Dalaman 96 km 
vzdálenost od centra: Marmaris 2 km 
vzdálenost od nákupních možností: 200 m 
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar (naplněn 
na vyžádání, za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostorný standardní pokoj, 
Standardní pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), TV míst-
nost, obchody, bazén (lehátka, slunečníky 
a matrace zdarma), dětské hřiště
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, slunečníky a matrace 
za poplatek, hotel zajišťuje dopravu na hote-
lovou pláž s  lehátky, slunečníky a  matracemi 
zdarma h l í p q v y é á

Kaya Maris ****

TURECKO > MARMARIS

H Ë Ö Ó Ä Ï
CENA OD

12 790 Kč

Sportovní aktivity a zábava zdarma
občasné animační programy, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, stolní fotbal, stolní tenis, turecké láz-
ně, sauna, vodní sporty na veřejné pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

  Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.00–14.00 oběd formou bufetu, 15.00–18.00 káva, 
čaj a zákusky, 19.00–21.00 večeře formou bufetu, 
u snídaně káva, čaj a nealkoholické nápoje, u oběda 
a  večeře nealkoholické a alkoholické nápoje (míst-
ní výroby, rozlévané)    Bar u bazénu: 10.00–23.00 
nealkoholické a alkoholické nápoje (místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

All Inclusive

H Ú Ë Ö
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen září říjen
10 890 11 090 11 790 10 890

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 3. 19)

květen červen září říjen
12 690 13 190 11 990 11 990

Poseidon ***+

TURECKO > MARMARIS > MARMARIS 

Městský hotel s moderním vzhledem, dříve známý jako hotel 
Söl Beach, se nachází u pláže oddělené plážovou promenádou. 
Nabízí stylové ubytování a  je skvělou volbou pro páry, jelikož 
akceptuje pouze osoby starší 16 let.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj ve vedlejší budově: 1-11
Standardní pokoj v hlavní budově: 11-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže (oddělena promemádou)
vzdálenost od letiště: 90 km 
vzdálenost od centra: Marmaris 1 km 
vzdálenost od nákupních možností: 300 m 
Ubytování
klimatizace, telefon, LCD TV se satelitním příjmem, minibar (za popla-
tek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), balkon, situován ve vedlejší budově
Ubytování za příplatek
Standardní pokoj v hlavní budově - stejné vybavení jako Standardní 
pokoj ve vedlejší budově, prostornější
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou (za 
poplatek), bar u  bazénu, lobby bar, Wi-Fi (zdarma), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma)
Pláž
úzká písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma
Stravování v ceně
All Inclusive h l í t é

Özcan ***

TURECKO > MARMARIS > TURUNC

Jednodušší hotel, renovovaný v  roce 2014, se skládá ze dvou 
budov oddělených místní komunikací. Může se pochlubit ideální 
polohou u pláže a zároveň umístěným v srdci letoviska Turunc, 
obklopeného horskými masivy. Tento hotel je ideální volbou pro 
všechny klienty, kteří hledají koupání v průzračně čistém moři 
s možností večerní procházky po centru malebného městečka. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 110 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, minibar (za poplatek), 
trezor, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi 
připojení k internetu (zdarma), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar u bazénu, Wi-Fi (v ce-
lém areálu, zdarma), venkovní bazén (lehátka, slunečníky zdarma), 
bar u bazénu
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
šipky, animační programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

a h l í x é

H Ú Ö Ä

H Ú Ö Ä

CENA OD

11 990 Kč

CENA OD

10 890 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 12. 18)

květen červen září říjen listopad
18 690 20 590 18 690 15 490 15 490

boccia, šipky, basketbal, tenis (osvětlení za popla-
tek), minifotbal, stolní tenis, fi tness, turecké lázně, 
sauna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, masáže, SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive
Upozornění
Hotel ubytuje pouze osoby starší 18 let.

Chic hotel s  velkým bazénem okolo celé-
ho komplexu a  odpočinkovou a  uvolně-
nou atmosférou je ideální volbou pro páry 
a "singles", neboť dovolenou v tomto hote-
lu mohou absolvovat pouze osoby starší 18 
let. Doporučujeme také pro svatební cestu.

Obsazenost pokojů
Pokoj Economy: 11
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s částečným nebo přímým výhledem na 
moře: 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: Belek 5 km
vzdálenost od nákupních možností: Bogazkent 1 km
Ubytování
omezený počet pokojů, centrálně ovládaná klima-
tizace, telefon, LCD TV se stalitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minibar (denně doplňován nealko nápoji 
a pivem), set pro přípravu čaje a kávy, trezor (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), francouzský balkon
Ubytování za příplatek
Standardní pokoj – pokoj s balkonem, Pokoj s čás-
tečným nebo přímým výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s obsluhou (mezinárodní a rybí, 1× týdně jedna 
zdarma, nutná rezervace), snack bar, 4 bary, Wi-Fi 
(zdarma), obchody, konferenční místnost, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), krytý bazén
Pláž
písčitá s oblázky, molo, lehátka, slunečníky a osuš-
ky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
lehké animační programy, aerobic, vodní hry, plá-
žový volejbal, střelba ze vzduchovky, lukostřelba, h l m o í t w y é á

Sensimar Belek *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > BELEK

H É Ú Í Ö Ó
CENA OD

15 490 Kč

H Ú Ö Ä

 Hlavní restaurace: 07.00–
11.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 veče-
ře formou bufetu, 23.00–00.00 noční občerstvení, 
u  snídaně káva, čaj, džus a rozlévané nealkoholic-
ké nápoje, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané)  Snack restaurace: 12.00–18.00 
lehké občerstvení, vafl e, zmrzlina  Lobby bar: 24 
hodin denně  Bar u bazénu: 10.00–00.00  Loun-
ge bar:16.00–00.00    Plážový bar: 10.00–00.00, 
u všech barů nealkoholické nápoje a vybrané al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 
 Restaurace s obsluhou: 19.00–21.30 po předchozí 
rezervaci 1× za pobyt zdarma, mezinárodní a rybí. 
Upozornění: Během večeře je vyžadováno formální 
oblečení. Výše uvedené časy i místa podávání jsou 
určeny hotelem a mohou se změnit. 

All Inclusive
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Cena za osobu v DP od  
(při objednání do 31. 1. 19)

květen červen září říjen listopad
20 890 23 090 22 290 16 990 16 990

-Fi na recepci (zdarma), 4 konferenční místnosti, 
miniknihovna, obchody, diskotéka, kavárna, prá-
delna, kadeřník, klenotnictví, 2 bazény (lehátka, 
matrace, slunečníky a  osušky zdarma), vnitřní 
bazén, skluzavky, dětský bazén a  brouzdaliště, 
miniklub (pro děti 4–7 let), junior klub (pro děti 
13–17 let), hlídání dětí (za poplatek)
Pláž
písčitá – místy oblázky, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
denní a večerní animační programy, 2 tenisové 
kurty (osvětlení za poplatek), aerobic, bad-
minton, vodní gymnastika, šipky, boccia, jóga, 
pilates, fitness, stolní tenis, plážový volejbal, 
basketbal, střelba ze vzduchovky, vodní pólo, 
sauna, turecké lázně
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, SPA centrum, salon krásy, 
masáže, několik fotbalových hřišť (9 km od hotelu)
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive

Jedním z dalších luxusních komplexů je ho-
tel patřící síti Papillon Hotels, provozující 
resorty té nejvyšší úrovně. Hotel Zeugma 
prošel v  roce 2015 rozsáhlou rekonstrukcí 
a  svou širokou škálou služeb skýtajících 
spoustu zábavy, ale i odpočinku a relaxace, 
uspokojí i  náročnější klienty. Dopravu do 
centra lze zajistit místními minibusy, tzv. 
dolmuši či taxi.

Obsazenost pokojů
Promo pokoj: 11-112-1122-111-1112
Standardní pokoj:  
1-12-11-112-1122-111-1112
Standardní pokoj s výhledem na moře:  
11-112-1122-111-1112
Pokoj Luxury Pool Suite:  
11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Antalya 35 km
vzdálenost od centra: Belek 4 km
vzdálenost od nákupních možností: Belek 4 km
Ubytování
omezený počet pokojů, centrálně ovladatelná 
klimatizace, LED TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), 
minibar (nealkoholické nápoje a pivo zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), pantofle, trezor, set pro přípravu 
kávy a čaje, balkon, umístěn v hlavní budově
Ubytování za příplatek
Standardní pokoj – stejné umístění a vybavení 
jako promo pokoj, Pokoj s výhledem na moře, 
Pokoj Luxury Pool Suite – umístěn ve vilkách 
v zahradě s privátním vstupem do bazénu 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 4 re-
staurace s  obsluhou (italská, turecká, asijská 
a rybí, za poplatek, nutná rezervace), 5 barů, Wi- j l m o í p q u v w y é / á

Papillon Zeugma *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > BELEK

H É Ú Í Ö Ó
CENA OD

16 990 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu, 00.00–02.00 půlnoční občerstvení, u snídaně 

káva, čaj a rozlévané nealkoholické nápoje, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybrané alkohol-
ické nápoje (místní výroby i importované, rozlévané), dětský a dietní bufet  Terace bar: 24 hodin denně  Bar u 
bazénu: 09.00–19.00  Plážový bar: 09.00–02.00  Koktejl bar: 18.00–22.00  Pivní bar: 14.00–21.00  u všech 
barů: nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje (místní výroby i importované, rozlévané)  Cukrárna: 
11.00–18.00 lehké občerstvení, např. zákusky, zmrzlina, sušenky  Jídelní koutek: 12.00–16.00 odpolední občerst-
vení – těstoviny,pizza, gözleme, sendviče, kebab, saláty, zmrzlina, ovoce a jiné. Upozornění: výše uvedené časy i 
místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

ULTRA All Inclusive
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

květen červen září říjen listopad
14 690 16 490 16 490 12 990 12 990

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 12. 18)

květen červen září říjen listopad
14 990 18 490 19 490 17 790 17 790

Mirada Del Mar *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > KEMER

Kouzelný hotelový resort se nachází uprostřed borového háje 
přímo na krásné, široké pláži v blízkosti centra Kemeru. V krás-
né udržované zahradě naleznou klienti stín pro relaxaci a odpo-
činek, ale také mohou využít mnoha sportovních a volnočaso-
vých aktivit pro strávení aktivní dovolené. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: Kemer 9 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
omezený počet pokojů, umístěn ve vedlejší budově, klimatizace, TV se 
satelitním příjmem, telefon, minibar (naplněn při příjezdu – voda, soda 
a  2× soft nápoj, poté za poplatek), trezor (zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 5 restaurací s  obsluhou, 
8  barů, diskotéka, 2 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
krytý bazén, odpočinkový bazén, aquapark, Wi-Fi, 14 konferenčních 
místností, SPA centrum
Pláž
písčitá s kamínky, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, molo, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, sauna, turecké lázně, pára, vířivka, 
fi tness, kánoe, plážový volejbal, vodní pólo, step aerobic, vodní gym-
nastika, šipky, boccia, šachy, střelba ze vzduchovky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (masáže), kulečník, tenisové kurty, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive

j l m o í p u v w y é / á

Fame Residence Kemer *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > KEMER

Hotel s  milým personálem se nachází poblíž centra Kemeru, 
v dosahu obchodů a každodenního městského života; avšak pří-
mo u pláže oddělené promenádou. Jedná se o menší komplex 
se zhruba 240 moderními pokoji s  výhledem do zahrady, na 
okolní hory nebo na moře. Okolní zeleň a houpací sítě rozeseté 
po areálu přispívají k uvolněné atmosféře a vybízí k relaxaci. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 1 km Kemer/40 km Antalya
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
minibar (nealko nápoje), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), francouzské 
okno nebo balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace s  obsluhou, 
5 barů, kavárna, minimarket, diskotéka, Wi-Fi (zdarma), 2 konferenční 
místnosti, internetový koutek (za poplatek), prádelna, lékař, kadeřnic-
tví, venkovní bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), krytý bazén
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, šipky, vodní pólo, stolní tenis, 
turecké lázně (procedury za poplatek), sauna, fi tness, vířivka, vodní 
gymnastika, aerobik
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži, půjčovna aut
Stravování v ceně
All Inclusive

h l m o n í p q y é á

H Ú Ë Ó

H Ú Ë Ó

CENA OD

14 990 Kč

CENA OD

12 990 Kč

H É Ú Í Ö Ó
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Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen listopad
12 990 14 990 14 990 14 590 16 490

Cena za osobu v DP od 
květen červen září říjen listopad
13 690 16 790 16 390 15 890 17 490

Pegasos Royal & Resort *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > ALANYA

Hotelový komplex spadá do sítě uznávaného a oblíbeného ře-
tězce TT Hotels a nachází se u krásné písčité pláže, v zálivu In-
cekum. Spojením tří hotelů do jednoho komplexu (kromě částí 
Resort a Royal komplex zahrnuje také část Club) nabízí širokou 
škálu služeb.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 95 km
vzdálenost od centra: Avsallar 2 km/Alanya 28 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
centrálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (za poplatek), minibar (voda zdarma), trezor (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace s  obsluhou, 
4 bary, konferenční místnost, diskotéka, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
obchodní arkáda, kadeřnictví, amfi teátr, 2 bazény, skluzavky, krytý 
bazén, vyhřívaný bazén
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, šipky, tenisové kurty (osvětlení a vy-
bavení za poplatek), boccia, aerobik, basketbal, vodní gymnastika, 
plážový volejbal, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, SPA centrum, masáže, sauna , turecké lázně, 
škola potápění, vodní atrakce wipe out
Stravování v ceně
All Inclusive

h l o í p q u v w x y é / á

Pegasos Club ****+

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > ALANYA

Jeden z nejoblíbenějších hotelů v oblasti spadá do sítě uznáva-
ného řetězce TT Hotels a je součástí prázdninového komplexu, 
jenž sestává ze tří hotelů (Pegasos Royal & Resort). Komplex se 
nachází u krásné písčité pláže v zálivu Incekum. Spojení 3 ho-
telů do jednoho komplexu nabízí širokou škálu služeb. Klienti 
ubytovaní v části Club mohou využívat služeb sousedních hotelů 
Royal & Resort (s výjimkou stravovacích služeb). 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m / vzdálenost od letiště: 95 km
vzdálenost od centra: Alanya 28 km/ Avsallar 4 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
centrálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minibar (denně doplňován vodou), trezor (za poplatek), vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3 bary , Wi-Fi (na recepci 
zdarma), minimarket, kadeřnictví, konferenční místnost, TV koutek, 
2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar, molo
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní tenis, plážový volejbal, 
fi tness, šipky, boccia, vodní pólo, vodní gymnastika, basketbal, ae-
robic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, turecké lázně a sauna, masáže, vodní sporty na pláži, 
škola potápění, půjčovna aut a kol, vodní atrakce wipe out
Stravování v ceně
All Inclusive

h l o í p q u v x y é / á

H Ú Ë Ó

H Ú Ë Ó

CENA OD

13 690 Kč

CENA OD

12 990 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 30. 4. 19)

květen červen září říjen listopad
14 590 17 190 15 390 12 890 12 890

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

květen červen září říjen listopad
12 690 15 190 13 890 12 490 12 490

Calido Maris *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > SIDE

Nedávno otevřený hotel se službami na velmi dobré úrovni se 
nachází v oblasti Cenger, mimo všechna rušná střediska. Na pís-
čitou pláž s  oblázky se dostanete podchodem pod silnicí, jež 
vede kolem hotelu. Doporučujeme všem klientům, kteří hledají 
místo pro odpočinkovou dovolenou s možností účastnit se spor-
tovních aktivit.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112.-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m (přístupná podchodem)
vzdálenost od letiště: 75 km
vzdálenost od centra: Side 20 km / Manavgat 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), Wi-Fi 
(za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s  obsluhou, 
6 barů, Wi-Fi na recepci (zdarma), internetová kavárna (za poplatek), 
obchodní arkáda, kadeřnictví, lékař, diskotéka, konferenční místnost, 
bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), krytý bazén
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
denní a večerní animační programy, stolní tenis, fi tness, gymnastika, 
turecké lázně, plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži, půjčovna aut, masáže a vířivka
Stravování v ceně
All Inclusive

h m n í p q u v w y é / á Ó

Eftalia Ocean Resort *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > KONAKLI

Nedávno otevřený hotel se rozkládá na ploše 60 000 m2 a nabízí 
velmi příjemné a  komfortní ubytování v  moderních pokojích. 
Svým hostům nabízí služby na vysoké úrovni a na výběr je velké 
množství volnočasových aktivit.  

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Konakli 4 km/Alanya 18 km
vzdálenost od nákupních možností: Turkler 4 km
Ubytování
klimatizace, TV, telefon, minibar (denně doplňován nealko nápoji), 
trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení, balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s  obsluhou, 
snack bar, patisserie, 7 barů (2 na pláži v Eftalia Island), Wi-Fi (zdar-
ma), TV místnost, obchody, směnárna, diskotéka (Eftalia Island – za 
poplatek), kadeřnictví, konferenční místnosti, hlavní bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, výměna za poplatek), dětský bazén, kry-
tý bazén, skluzavky, SPA centrum
Pláž
dlouhá písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma (výměna za po-
platek), snack bar a plážový bar na pláži v Eftalia Island
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, fi tness, sauna, aerobic, vodní gymnastika, vodní 
pólo, basketbal, na pláži v Eftalia Island – plážový volejbal, živá hudba, 
bingo, šipky, stolní tenis, fotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, pára, vodní sporty na pláži, půjčovna aut
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive

j l o í p q u v y é / á Ó

H Ú Í Ï

H Ú Ë Ü

CENA OD

12 490 Kč

CENA OD

12 890 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

květen červen září říjen listopad
14 890 16 390 16 190 14 890 14 890

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 31. 1. 19)

květen červen září říjen listopad
13 190 14 490 14 290 13 190 13 190

Saphir Resort & Spa *****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > ALANYA

Nedávno zrekonstruovaný hotel se nachází přímo u  písečné 
pláže oceněné modrou vlajkou v  jedné z nejkrásnějších zátok 
v oblasti Alanya. Jedná se o sesterský hotel Saphir Hotel & Villas 
a nabízí velké množství aktivit ke strávení volného času. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: Konakli 500 m
vzdálenost od nákupních možností: Konakli 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV, minibar (při příjezdu neal-
ko nápoje a voda, každý den doplňován vodou), Wi-fi  (zdarma), trezor 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s  obsluhou, 
6 barů, Wi-Fi (zdarma), internetová kavárna (za poplatek), diskotéka, 
salon krásy, 3 konferenční místnosti, TV koutek, 2 bazény (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, skluzavky, SPA centrum, 
směnárna, minimarket
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenisový kurt (lekce za poplatek), sauna, pára, 
šipky, volejbal, basketbal, fi tness, stolní tenis, plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, kulečník, pronájem aut, 
jízda na koni, turecké lázně, SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive PLUS

i l o n í p q v w x y é / á

Saphir Hotel & Villas ****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > ALANYA

Udržovaný hotel byl vystavěn u pláže pyšnící se modrou vlajkou 
na ploše 55 000 m2. Hostům nabízí ubytování v hlavní budově 
a ve vilách. Volný čas lze trávit v jednom ze tří venkovních ba-
zénů v rozlehlé svěží zahradě s palmami nebo se hosté mohou 
zapojit do každodenních animačních programů.  

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj v hlavní budově: 1-12-11-112-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 110 km
vzdálenost od centra: Konakli 500 m
vzdálenost od nákupních možností: Konakli 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV, minibar (při příjezdu neal-
ko nápoje a voda), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s  obsluhou, 
6 barů, Wi-Fi (zdarma), internetová kavárna (za poplatek), diskotéka, 
kadeřnictví, 2 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), krytý 
bazén, skluzavky (3 u bazénu, 2 na molu na pláži), SPA centrum (za po-
platek), dětské hřiště, 2 konferenční místnosti, směnárna, minimarket 
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, molo, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), 
sauna, pára, šipky, minifotbal, volejbal, basketbal, fi tness, stolní tenis, 
plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, kulečník, půjčovna aut, 
SPA centrum, turecké lázně,
Stravování v ceně
All Inclusive PLUS

i l o n í p q v w x y é / á

H Ú Ë Ó

H Ú Ë Ó

CENA OD

14 890 Kč

CENA OD

13 190 Kč
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Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 28. 2. 19)

květen červen září říjen listopad
11 890 12 590 12 190 11 890 11 890

Cena za osobu v DP od 
(při objednání do 30. 4. 19)

květen červen září říjen listopad
12 290 14 490 13 890 12 190 12 190

Elysee Hotel ****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > ALANYA

Příjemný hotel Elysee se nachází přímo v centru Alanye. Z ně-
kterých pokojů se naskýtá výhled na staré opevnění hradu, pří-
stav nebo Červenou věž, které se rozkládají na protější straně 
zálivu. Jen pár kroků odsud - za místní komunikací - najdete 
známou Keykubátovu pláž s tyrkysovým mořem.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže (za místní komunikací)
vzdálenost od letiště: 130 km
vzdálenost od centra: Alanya 3,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
minibar (za poplatek), trezor (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, Tv místnost, kon-
ferenční místnost, směnárna, minimarket, SPA centrum, kadeřník
Pláž
písčitá, přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
šipky, boccia, stolní tenis, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, sauna, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

h l m í p q y é á

Top Hotel ****

TURECKO > TURECKÁ RIVIÉRA > ALANYA

Příjemný kvalitní hotel s  plně rekonstruovanými, pohodlnými 
pokoji, nacházející se v  oblasti Incekum. Hotel je vzdálen 24 
kilometrů od samého centra Alanye, které je lehce přístupné 
místními minibusy, tzv. dolmuši. Hotel je určen spíše pro klid-
nější dovolenou klientům středního věku.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Avsallar 2 km / Alanya 24 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním pří-
jmem, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, plážový bar, Wi-Fi na recepci (zdar-
ma), minimarket, kadeřnictví (za poplatek), doktor (za poplatek), 
konferenční místnost, bazén s oddělenou částí pro děti (lehátka a slu-
nečníky zdarma), skluzavky
Pláž
písčitá, zpevněná, vstup s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, turecké lázně (procedury za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, tenisový kurt, billiard, herna, sauna, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive h l m í p q w y é /

H Ë Ó Ï

H Ú Ë Ó

CENA OD

12 190 Kč

CENA OD

11 890 Kč

i l o n í p q v w x y é / á

i l o n í p q v w x y é / á
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ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen „VOP“ 
nebo „Všeobecné podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy 
pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS a. s., IČO 453 12 974, 
se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané 
v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, 
oddíl B, vložka 7557 (dále jen „EXIM TOURS“ nebo „cestovní 
kancelář EXIM TOURS“).
Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy 
o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří EXIM 
TOURS a jsou platné a účinné od 1. 8. 2018.
Zákazníkem je osoba, která má v úmyslu uzavřít nebo uzavře 
s cestovní kanceláří EXIM TOURS smlouvu o zájezdu, nebo oso-
ba, v jejíž prospěch byla smlouva o zájezdu uzavřena, anebo 
osoba, které byla smlouva postoupena. Smluvní strany sjedná-
vají, že uzavře-li zákazník smlouvu o zájezdu ve prospěch třetí 
osoby a třetí osoba takto nabyté právo dle smlouvy o zájezdu 
odmítne, bude plněno osobě, která smlouvu o zájezdu uzavře-
la, nedohodne-li se cestovní kancelář EXIM TOURS a zákazník 
jinak.
Bude-li smlouva o zájezdu uzavřena v jiné než písemné formě, 
cestovní kancelář EXIM TOURS vystaví zákazníkovi bezprostřed-
ně po uzavření takové smlouvy o  zájezdu písemný doklad 
o uzavření smlouvy o zájezdu (potvrzení o zájezdu) v souladu 
§ 2525 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, v platném znění 
(dále jen „občanský zákoník“).
Příslušná ustanovení Všeobecných podmínek, týkající se in-
formací obsažených ve smlouvě o zájezdu, se na potvrzení  
o zájezdu užijí analogicky.

1. VZNIK A PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU
1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří EXIM TOURS a zákaz-
níkem vzniká na základě smlouvy o  zájezdu uzavřené mezi 
cestovní kanceláří EXIM TOURS a  zákazníkem, přičemž není-
-li smlouva o  zájezdu uzavřena písemnou formou, dochází 
k  uzavření smlouvy o  zájezdu okamžikem odeslání potvrze-
ní o zájezdu cestovní kanceláří EXIM TOURS či jí zmocněným 
zástupcem do e–mailové schránky zákazníka či na jeho ko-
respondenční adresu. Zákazník podpisem smlouvy o  zájez-
du, případně učiněním objednávky zájezdu (není–li smlouva 
o zájezdu uzavřena písemnou formou) potvrzuje, že se před 
uzavřením smlouvy o zájezdu seznámil s katalogem, případně 
dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, 
přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a zboží vyda-
nými příslušnou přepravní společností, která zajišťuje dopravu 
v  rámci smlouvy o  zájezdu (dále jen „Přepravní podmínky“) 
a případnými zvláštními podmínkami, které jsou nedílnou sou-
částí smlouvy o zájezdu.
1.2 Obsah smlouvy o  zájezdu je určen katalogem, případně 
dodatečnými nabídkami, těmito Všeobecnými podmínkami, 
Přepravními podmínkami a případnými zvláštními podmínkami 
přiloženými ke smlouvě o zájezdu.
1.3 V  otázkách neupravených smlouvou o  zájezdu, dodateč-
nými podmínkami, Všeobecnými podmínkami, Přepravními 
podmínkami, zvláštními podmínkami a jinými podmínkami při-
loženými ke smlouvě o zájezdu, tvořící její nedílnou součást, se 
smluvní vztah mezi EXIM TOURS a zákazníkem řídí příslušnými 
platnými právními předpisy České republiky, platnými právními 
předpisy Evropských společenství/Evropské unie a mezinárod-
ními smlouvami, kterými je Česká republika vázána.
1.4 V případě, že je ve smlouvě o zájezdu  uzavřené mezi EXIM 
TOURS a zákazníkem uvedeno, že se jedná o zájezd „na vy-
žádání“, pak smluvní vztah mezi zákazníkem a  EXIM TOURS 
vzniká a  smlouva o  zájezdu se stává účinnou uzavřením 
smlouvy o  zájezdu a  současně úhradou ceny zájezdu zákaz-
níkem. Smlouva o  zájezdu se v  takovém případě sjednává 
s rozvazovací podmínkou dle § 548 odst. 2 občanského záko-
níku. Rozvazovací podmínka je splněna v případě, že sjednaný 
zájezd není k dispozici z důvodu (i) ubytovacích kapacit, (ii) 
přepravních kapacit či (iii) jiné objektivní příčiny na straně EXIM 
TOURS. V případě naplnění rozvazovací podmínky EXIM TOURS 
nejpozději do sedmi dní od úhrady plné ceny zájezdu zákazní-
kovi oznámí či odešle oznámení o zániku smlouvy o zájezdu 
a bezodkladně mu vrátí uhrazené finanční prostředky v plné 
výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém přípa-
dě nemá nad rámec vrácených finančních prostředků nárok na 
jakoukoliv kompenzaci, slevu, náhradu škody či jiné plnění ze 
strany EXIM TOURS.

2. CENY ZÁJEZDŮ
2.1 Ceny zájezdů jsou konečné, zahrnují dopravu, ubytování 
v  základním typu pokoje dle popisu v katalogu a  stravování 

podle smlouvy o  zájezdu, případně program během zájez-
du a služby delegáta, není-li v popisu zájezdu či ve smlouvě  
o zájezdu uvedeno jinak.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1 Cena zájezdu je splatná před jeho poskytnutím, a to způ-
sobem sjednaným ve smlouvě o zájezdu. Jakákoliv platba dle 
smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem při-
psání příslušné částky na účet cestovní kanceláře EXIM TOURS 
vedený u  peněžního ústavu nebo zaplacením v  hotovosti 
ve značkové prodejně cestovní kanceláře EXIM TOURS, jejíž 
adresa je uvedena v  katalogu (aktualizace je zveřejněna na 
www.eximtours.cz) či v sídle EXIM TOURS případně u k tomu 
zplnomocněného obchodního zástupce EXIM TOURS. Při nedo-
držení stanoveného termínu úhrady zákazníkem má cestovní 
kancelář EXIM TOURS právo od smlouvy odstoupit a zákazník 
je povinen uhradit odstupné dle bodu 6.3, čímž není dotčeno 
právo EXIM TOURS na náhradu škody.
3.2 Není-li v bodu 3.3, 3.4, 3.5 nebo 3.6 uvedeno jinak, je část 
ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny zá-
jezdu je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část 
ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu.
3.3 V případě  uzavření smlouvy o zájezdu v režimu «first mi-
nute“  do 31. 3. 2019  je  část ceny zájezdu ve výši 1 500 Kč 
(+případné  pojistné) splatná při uzavření smlouvy zájezdu, 
část ceny zájezdu odpovídající maximálně 30 % z celkové ceny 
zájezdu je splatná do 10. 4. 2019, případně 65 dnů před zahá-
jením zájezdu (podle toho, co nastane dříve), a zbývající část 
ceny zájezdu je splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu.
3.4 V případě uzavření smlouvy o zájezdu, jejíž součástí je 
letecká doprava na pravidelných linkách, je část ceny zájezdu 
odpovídající maximálně 50 % z celkové ceny zájezdu splatná 
při uzavření smlouvy o zájezdu a zbývající část ceny zájezdu je 
splatná do 35 dnů před zahájením zájezdu.
3.5 V případě uzavření smlouvy o zájezdu „na vyžádání”, jejíž 
součástí je letecká doprava na pravidelných linkách, je část 
ceny zájezdu ve výši 1500 (+případné pojistné) při uzavření 
smlouvy o zájezdu, část ceny zájezdu odpovídající maximálně 
50% z celkové ceny zájezdu je splatná  nejpozději následující 
pracovní den po potvrzení smlouvy o zájezdu ze strany EXIM 
TOURS  a zbývající část ceny zájezdu je splatná do 35 dní před 
zahájením zájezdu.
3.6 Je-li smlouva o zájezdu uzavřena méně než 35 dnů před 
zahájením zájezdu, je celková cena zájezdu splatná při uza-
vření smlouvy o zájezdu, nedohodnou-li se EXIM TOURS se 
zákazníkem jinak. 

3.7 Poplatky za postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 6.8  
a  odstupné dle bodu 6.3) jsou splatné ihned.

4. PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
4.1 K základním právům zákazníka patří zejména:
a)   právo na řádné poskytnutí sjednaných a zaplacených slu-

žeb. Pokud bez zavinění cestovní kanceláře EXIM TOURS zá-
kazník dohodnuté služby nevyčerpá, nemá právo na jejich 
náhradu,

b)   právo požadovat dodatečné informace, pokud nebyly uve-
deny v  katalogu, nebo nebyly zákazníkovi sděleny jinak, 
které se týkají smluvně sjednaných a  zaplacených služeb 
a které jsou cestovní kanceláři EXIM TOURS známy,

c)   právo být seznámen se změnami zájezdu, rozsahu služeb 
a ceny,

d)  právo před zahájením čerpání služeb odstoupit od smlouvy 
o zájezdu za podmínek uvedených v článku 6,

e) právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu dle bodu 
6.8 
f)   právo na reklamaci v souladu s článkem 7,
g)   právo na ochranu osobních údajů, které uvádí ve smlouvě 

o zájezdu a v dalších dokumentech,
h)   právo obdržet spolu se smlouvou o zájezdu doklad o povin-

ném pojištění cestovní kanceláře pro případ jejího úpadku 
obsahující označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob 
oznámení pojistné události,

i)   právo na poskytnutí nejpozději 7 dní před zahájením zájez-
du dalších písemných podrobných informací o všech sku-
tečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou 
EXIM TOURS známy, pokud nejsou již obsaženy ve smlouvě 
o zájezdu nebo v katalogu, který byl zákazníkovi poskytnut.

4.2 K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a)   poskytnout cestovní kanceláři EXIM TOURS součinnost, která 

je zapotřebí k  řádnému zabezpečení a  poskytnutí služeb, 
zejména úplně a pravdivě uvádět údaje ve smlouvě o zájez-
du a předložit doklady požadované cestovní kanceláří EXIM 
TOURS pro zajištění zájezdu,

b)   zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled zletilého 
účastníka v  průběhu zájezdu; obdobně zajistit doprovod, 
dohled a potřebnou zdravotní péči u osob, jejichž zdravot-
ní stav to vyžaduje. Hodlá–li zákazník, který je starší 15 let 
a  mladší 18 let, uzavřít smlouvu o  zájezdu a  na základě 
ní čerpat služby bez doprovodu a  dohledu zákonného 
zástupce, je povinen předložit souhlas zákonného zástupce 
s takovým uzavřením smlouvy a čerpáním služeb,

c)   zaplatit cenu zájezdu v souladu s článkem 2. a 3.,
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d)   převzít od EXIM TOURS doklady potřebné pro čerpání služeb 
a dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, 
odjezdu apod.) se všemi požadovanými doklady, řádně si je 
překontrolovat,

e)   mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do pří-
slušných zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, 
doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je vyžadováno),

f)   dodržování pasových, celních, zdravotních (včetně očkova-
cích) a dalších předpisů země, do které cestuje, dodržová-
ní platné legislativy země pobytu a  respektování odlišné 
skladby obyvatelstva a  jiných kulturních zvyklostí. Zákaz-
ník je plně odpovědný za své jednání a chování v průbě-
hu zájezdu, eventuálně podnikání v  zahraničí bez vědomí 
EXIM TOURS. EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost za 
následky, které zákazník způsobil vlastní nezodpovědností. 
Veškeré náklady a důsledky, které vzniknou nedodržením 
tohoto ustanovení, nese zákazník,

g)   zaplatit dle uzavřené smlouvy o  zájezdu sjednanou cenu 
zájezdu a řídit se cestovními pokyny a ústními pokyny zá-
stupce EXIM TOURS,

h)   veškeré závady a  odchylky od sjednaných služeb rekla-
movat bezodkladně po jejich zjištění nejlépe na místě 
u  zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS a  poskytnout 
součinnost nezbytnou k  jejich odstranění, pro průkaznost 
doporučujeme oznámení provést písemnou formou,

i)   zdržet se jednání, které by mohlo ohrozit, poškodit nebo 
omezovat ostatní účastníky zájezdu, dodavatele služeb ces-
tovní kanceláře EXIM TOURS či ohrozit nebo poškodit jméno 
EXIM TOURS a/nebo jejího zástupce (eventuálně delegáta),

j)   uhradit škodu, kterou způsobil např. v dopravním prostřed-
ku nebo ubytovacím a  jiném zařízení, kde čerpal služby, 
zajištěné dle smlouvy o zájezdu,

k)   dodržovat pravidla slušného chování, hygieny, nerušit, neo-
mezovat atd. ostatní zákazníky či osoby.

l)  dbát o  řádné a  včasné uplatnění případných nároků vůči 
dodavatelům služeb,

m)  řídit se pokyny zástupce cestovní kanceláře EXIM TOURS či 
jiné osoby určené cestovní kanceláří EXIM TOURS, dodržovat 
stanovený program a dodržovat předpisy platné v navštíve-
né zemi, včetně předpisů dopravců a ubytovatelů.

n)  zákazníkovi se doporučuje ověřit si 24 hodin před odletem 
letové časy na tel. čísle +420 255 787 787 nebo +420 241 090 
711 nebo na www.eximtours.cz 

4.3 K  základním povinnostem zákazníka - právnické osoby dále 
patří:
a)   seznámit osoby, v  jejichž prospěch byla smlouva o zájez-

du uzavřena, s  těmito Všeobecnými podmínkami, jakož 
i s veškerými dalšími informacemi, které od cestovní kance-
láře EXIM TOURS obdrží 

b)   zabezpečit, aby osoby, v jejichž prospěch byla smlouva o zá-
jezdu uzavřena, plnily povinnosti zákazníků, které vyžadují 
jejich součinnost a jejichž nositelem může být jen jednotlivý 
účastník,

c)  určit vedoucího skupiny v případě, kdy podle dohody s EXIM 
TOURS není zajištěn doprovod průvodcem EXIM TOURS. Tento 
vedoucí organizačně zabezpečuje řádné poskytnutí služeb 
od dodavatelů a dbá na plnění programu služeb.

5. ZMĚNY DOHODNUTÝCH SLUŽEB A JEJICH PRÁVNÍ 
DŮSLEDKY, RUŠENÍ ZÁJEZDU
5.1  EXIM TOURS si, ve smyslu ust. § 2531 odst. 1 občanského 
zákoníku, vyhrazuje právo k  provedení nepodstatných změn 
smlouvy o zájezdu, které budou zákazníkovi oznámeny v tex-
tové podobě jasným a srozumitelným způsobem. Nepodstatné 
změny smlouvy o zájezdu nezakládají právo zákazníka na od-
stoupení od smlouvy o zájezdu.
5.2 Nutí-li vnější okolnosti EXIM TOURS podstatně změnit ně-
kterou z hlavních náležitostí cestovních služeb nebo nemůže-
-li EXIM TOURS splnit zvláštní požadavky zákazníka (sjednané 
ve smlouvě o zájezdu), může zákazník návrh přijmout nebo 
může od smlouvy o zájezdu odstoupit ve lhůtě 5 dnů (není-li 
v konkrétním případě ze strany EXIM TOURS stanovena lhůta 
delší), která musí skončit před zahájením zájezdu, aniž by mu-
sel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Společně 
s předložením návrhu na změnu závazku předloží EXIM TOURS 
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 zájez-
du, 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, lhůta, během níž může 
pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu a výše odstupného 
mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. 
Dojde-li v důsledku změny smlouvy o zájezdu dle tohoto bodu 

ke snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník právo na 
přiměřenou slevu. 
5.3 Cestovní kancelář EXIM TOURS může zájezd zrušit, jestli-
že nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků uvedeného 
u jednotlivých zájezdů a za podmínky, že tuto skutečnost zá-
kazníkovi oznámila: 
a)   dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 

déle než šest dní, 
b)   sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 

dva až šest dní, 
c)   čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest 

trvajících méně než dva dny 
Cestovní kancelář EXIM TOURS může dále zájezd zrušit, pokud jí 
v plnění závazku brání nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a 
zrušení zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu 
ještě před zahájením zájezdu. Dojde-li ke zrušení zájezdu dle 
tohoto bodu a odstoupení od smlouvy, EXIM TOURS vrátí zákaz-
níkovi veškeré uhrazené platby za zájezd, nevzniká jí však vůči 
zákazníkovi povinnost k náhradě škody.

6. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, ODSTUPNÉ, POSTOU-
PENÍ SMLOUVY
6.1  Zákazník může před zahájením zájezdu od smlouvy  
o zájezdu odstoupit vždy, avšak EXIM TOURS jen tehdy, byl-li 
zájezd zrušen (bod 5.3), anebo porušil-li zákazník svou povin-
nost (bod 4.2). Účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastá-
vají doručením oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
Vyjma důvodů odstoupení od smlouvy o zájezdu uvedených  
v bodu 6.2 je zákazník povinen uhradit EXIM TOURS, v souvis-
losti s odstoupením, odstupné podle bodu 6.3. Při odstoupe-
ní od smlouvy o zájezdu je EXIM TOURS povinna zákazníkovi 
bezodkladně, nejpozději do 14 dnů po ukončení závazků ze 
smlouvy, vrátit veškeré platby uhrazené zákazníkem, snížené 
o případné odstupné.
6.2 Zákazník, v souvislosti s odstoupením, není povinen platit 
EXIM TOURS odstupné dle bodu 6.3 v těchto případech:
a)   vnější okolnosti nutí EXIM TOURS podstatně změnit někte-

rou z hlavních náležitostí cestovních služeb (bod 5.2); 
b)   EXIM TOURS 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 pře-
pravu osob do místa určení cesty nebo pobytu;

d)   EXIM TOURS odstoupila od smlouvy o zájezdu z důvodu zru-
šení zájezdu dle bodu 5.3

6.3 Není-li důvodem odstoupení od smlouvy o zájezdu žádný 
z důvodů uvedených v bodu 6.2, je zákazník povinen zaplatit 
cestovní kanceláři EXIM TOURS odstupné ve výši (neplatí pro 
lety na pravidelných linkách):
–  do 65. dne před odletem – 1 500 Kč za osobu
–  od 64. dne do 30. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-

dy, nejméně však 30 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 29. dne do 21. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-
dy, nejméně však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-
dy, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-
dy, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 90 % z  konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–  od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník 
nenastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedosta-
ví se k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu 
cestovního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy 
nebo z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. 
d) a  e), skutečně vzniklé náklady, nejméně však  
100 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu.

Pro lety na pravidelných linkách je stanovené odstupné platné 
od okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu:
–   do 21. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, nejméně 

však 50 % z konečné ceny sjednané smlouvou o zájezdu
–   od 20. dne do 15. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-

dy, nejméně však 70 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–   od 14. dne do 7. dne před odletem skutečně vzniklé nákla-
dy, nejméně však 80 % z konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–   od 6. dne do 3. dne před odletem skutečně vzniklé náklady, 
nejméně však 90 % z  konečné ceny sjednané smlouvou 
o zájezdu

–   od 2. dne před odletem a dále v případech, kdy zákazník ne-
nastoupí na zájezd, zruší zájezd v den odletu, nedostaví se 

k odletu, nebo odlet zmešká, či nevyčerpá-li službu cestov-
ního ruchu bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo 
z důvodu, že nesplnil povinnost dle bodu 4. 2 písm. d) a e), 
skutečně vzniklé náklady, nejméně však 100 % z konečné 
ceny sjednané smlouvou o zájezdu.

6.4 EXIM TOURS má právo jednostranně započíst odstupné  
proti pohledávce zákazníka z titulu nároku na vrácení zálohy 
nebo zaplacené ceny zájezdu.
6.5 Konečnou cenou se rozumí cena zájezdu, tj. souhrn základ-
ní ceny, povinných příplatků a zákazníkem zakoupených fakul-
tativních služeb, a u jednotlivých služeb prodejní cena.
6.6 Skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady 
EXIM TOURS a  smluvně sjednané nebo právním předpisem 
stanovené náhrady tuzemským a  zahraničním dodavatelům 
služeb.
6.7 Při určení počtu dnů pro výpočet odstupného se do 
stanoveného počtu dnů započítává den, kdy nastaly účinky 
odstoupení od smlouvy. Do počtu dnů se nezapočítává den 
odjezdu, odletu nebo nástupu na příslušný zájezd, pobyt apod.
6.8 Právo zákazníka na postoupení smlouvy o zájezdu:
Splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, může jí zá-
kazník smlouvu o zájezdu postoupit. Změna v osobě zákazníka 
je vůči EXIM TOURS účinná, doručí-li jí zákazník včas oznámení 
o změně v osobě zákazníka v textové podobě spolu s prohlá-
šením 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. 
EXIM TOURS nebo zprostředkovatel prodeje zájezdu sdělí zá-
kazníkovi skutečné náklady spojené s postoupením smlouvy 
o zájezdu; tyto náklady nesmějí být nepřiměřené a nesmějí 
překročit náklady skutečně vynaložené na postoupení smlouvy 
o zájezdu, a tyto náklady zákazníkovi doloží. Zákazník a nový 
zákazník jsou zavázáni společně a nerozdílně k zaplacení do-
platku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákla-
dů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou v osobě zákaz-
níka vzniknou (zejména může jít o manipulační poplatek EXIM 
TOURS a poplatek za změnu letenky).
Nový zákazník bere na vědomí, že v případě změny osoby, kte-
rá dle původní smlouvy využívala speciální nabídku např. „dítě 
zdarma” či „slevu za včasný nákup“, ke které dochází až po ter-
mínu, do kterého bylo možno speciální nabídku uzavřít či slevu 
čerpat, není již možné tuto výhodu převést na nového zákaz-
níka. Tato speciální nabídka je po uplynutí stanovené doby vá-
zána výhradně na konkrétní osoby uvedené ve smlouvě, jimž 
byly výhody poskytnuty a výhody z ní plynoucí jsou po uplynutí 
stanovené doby nepřevoditelné na jiné osoby, tzn. že nový zá-
kazník vstupující do práv ze smlouvy o zájezdu je, vedle doda-
tečných nákladů, které EXIM TOURS v souvislosti se změnou 
v osobě zákazníka vznikly, povinen v  takovém případě před 
zahájením zájezdu uhradit rovněž rozdíl ceny zájezdu v době 
provedení změny a původně skutečně uhrazené ceny zájezdu . 
Měl-li původní zákazník zakoupeno pojištění zprostředkované 
cestovní kanceláři EXIM TOURS, nelze toto pojištění převést na 
nového zákazníka. 
6.9 V  případě nákupu zájezdů v  režimu „first moment” do  
31. 3. 2019 může zákazník provést bezplatnou změnu zájezdu 
do 10 dnů před odletem za následujících podmínek (neplatí na 
lety na pravidelných linkách):
–   nesmí dojít ke změně počtu účastníků zájezdu ani ke změně 

osob účastníků zájezdu
–   odlet na nový zájezd musí být ve stejném termínu jako od-

let na zájezd původní s tolerancí +/– 10 dní
–   délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka 

zájezdu původního
–   nový zájezd musí být v  minimálně stejné ceně sjednané 

v původní smlouvě o zájezdu
–   na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto 

ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době plat-
nosti slevy za včasný nákup)

–   nový zájezd se účtuje v plné základní ceně (zákazník nemá 
nárok na jakoukoliv slevu)

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU POMOC 
V NESNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
7.1 EXIM TOURS odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má po-
vinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník 
má možnost EXIM TOURS kontaktovat a účinně s ní komuniko-
vat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout 
vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese EXIM TOURS a. s., 
Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, na e-mailové ad-
rese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto 
účelu zřízené telefonní lince, která je v provozu 24 hodin denně 
a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o zájezdu. 
7.2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ru-
chu, zahrnutá do zájezdu, poskytována v souladu se smlouvou 
o zájezdu.
7.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout EXIM 
TOURS bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přimě-
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řenou lhůtu k odstranění vady, ledaže EXIM TOURS odmítne 
vadu odstranit nebo je zapotřebí okamžité nápravy. Zákazník 
má právo vytknout vadu rovněž prostřednictvím zprostředko-
vatele prodeje zájezdu. Má-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník 
bez zbytečného odkladu, má zákazník právo na slevu z ceny ve 
výši přiměřené rozsahu a trvání vady. EXIM TOURS a zákazník 
sjednávají, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na 
slevu trvá dva roky. 
7.4. EXIM TOURS odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, 
anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohle-
dem na rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. 
Neodstraní-li EXIM TOURS vadu v určené lhůtě, má zákazník 
právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytných 
nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od 
smlouvy o zájezdu bez zaplacení odstupného.
7.5. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, na-
bídne EXIM TOURS bez dodatečných nákladů pro zákazníka 
vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší ja-
kosti než jaká byla sjednána ve smlouvě o zájezdu, aby zájezd 
mohl pokračovat; to platí i v případech, kdy je návrat zákazníka 
do místa odjezdu uskutečněn jiným než sjednaným způso-
bem. Je-li navrhované náhradní řešení nižší jakosti než jakou 
určuje smlouva o zájezdu, poskytne EXIM TOURS zákazníkovi 
přiměřenou slevu. Zákazník může navrhované náhradní řešení 
odmítnout pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve 
smlouvě o zájezdu sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva 
přiměřená. V této situaci je EXIM TOURS povinna, pokud zájezd 
zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez zbytečného 
odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocen-
nou přepravu do místa odjezdu, nebo do jiného místa, na němž 
se smluvní strany dohodly.
7.6 Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby 
předcházel vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, 
EXIM TOURS a jejích obchodních partnerů.
7.7 EXIM TOURS odpovídá za škodu a újmu způsobenou tím, 
že ona nebo jiné osoby poskytující v rámci zájezdu jednotlivé 
služby cestovního ruchu porušili své povinnosti. Ani v  těchto 
případech však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena 
zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním 
služeb cestovního ruchu v  rámci zájezdu, nebo mimořádnou 
nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou ne-
závisle na vůli poskytovatele. EXIM TOURS a zákazník sjednáva-
jí, že promlčecí lhůta pro uplatnění práva zákazníka na náhradu 
škody trvá dva roky.
7.8 Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, 
omezení výše náhrady škody vzniklé porušením povinnosti 
ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí EXIM TOURS 
škodu jen do výše tohoto omezení. Povinnost EXIM TOURS hra-
dit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, 
s výjimkou zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví.
7.9 Cestovní kancelář EXIM TOURS nenese žádnou odpovědnost 
a  neručí za úroveň, cenu, případně vzniklou škodu u  služeb 
a akcí nesjednaných ve smlouvě o zájezdu, pořádaných jinými 
subjekty, které si zákazník objedná na místě samém u hotelu 
či jiné organizace. EXIM TOURS rovněž neodpovídá za škody 
a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které jsou předmětem 
smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na základě pojistné 
smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani takové 
škody a  majetkové újmy, které jsou z  rozsahu pojistného 
krytí výslovně vyňaty, pokud odpovědnost cestovní kanceláře 
EXIM TOURS není v těchto případech dána ze zákona. Dojde-li 
k okolnostem, jejichž vznik, průběh a následek není závislý na 
činnosti a postupu cestovní kanceláře EXIM TOURS (vis major) 
nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých 
zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené 
a cestovní kanceláří EXIM TOURS zabezpečené služby cestov-
ního ruchu, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu nebo slevu 
z ceny těchto služeb.
7.10 Práva a povinnosti zákazníka při přepravě cestujících a za-
vazadel se řídí Přepravními podmínkami přepravní společnosti 
zajišťující přepravu. Reklamaci zavazadel, odepření nástupu 
na palubu, změny třídy na nižší kategorii, zrušení či zpoždění 
letu se doporučuje uplatnit okamžitě po zjištění nejlépe přímo 
u  příslušné přepravující letecké společnosti. Pokud dojde ke 
škodě při přepravě, musí být tato skutečnost nahlášena nejlé-
pe ihned po příletu na příslušném místě na letišti, kde musí být 
sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro další jednání 
s leteckou společností.

8. POVINNÉ SMLUVNÍ POJIŠTĚNÍ
Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna po celou dobu své 
činnosti mít ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 159/99 
Sb., v platném znění, uzavřenu pojistnou smlouvu, na jejímž 
základě vzniká zákazníkovi právo na plnění v případech, kdy 
EXIM TOURS z důvodu svého úpadku:
a)   neposkytne zákazníkovi dopravu z místa pobytu v zahraničí 

do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
b)   nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu 

v případě, že se zájezd neuskutečnil, nebo
c)   nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu 

a  cenou částečně poskytnutého zájezdu v  případě, že se 
zájezd uskutečnil pouze zčásti.

Cestovní kancelář EXIM TOURS je povinna předat zákazníko-
vi doklad pojišťovny, obsahující název pojišťovny, podmínky 
pojištění a  způsob oznámení pojistné události V  případě, že 
zákazníkovi nebude poskytnuta doprava z místa pobytu v za-
hraničí zpět do České republiky, pokud je tato doprava součástí 
zájezdu, poskytne pojišťovna plnění zabezpečením dopravy 
z místa pobytu do ČR vč. nezbytného ubytování a stravování do 
doby odjezdu. Zajistí-li si zákazník dopravu včetně nezbytného 
ubytování a stravování na vlastní náklady, poskytne mu pojiš-
ťovna peněžní plnění pouze do výše, jakou by musela vynalo-
žit, pokud by dopravu, ubytování a stravování zajišťovala sama. 
Nároky zákazníka, které mu vznikly proti cestovní kanceláři 
v důsledku neplnění smlouvy o zájezdu, přecházejí na pojiš-
ťovnu, a to až do výše plnění, které mu pojišťovna poskytla.

9. POJIŠTĚNÍ ZÁKAZNÍKA
Zákazník má možnost si sjednat pojištění pro případ krytí ná-
kladů spojených s ukončením závazku ze smlouvy zákazníkem 
nebo nákladů na pomoc zahrnujících repatriaci v případě úrazu, 
nemoci nebo smrti. Sjednání tohoto pojištění EXIM TOURS do-
poručuje a zároveň zákazníkovi umožňuje sjednání odpovídají-
cího pojištění jejím prostřednictvím.

10. FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Cestovní kancelář EXIM TOURS nabízí při sjednání smlouvy 
o zájezdu možnost sjednat i fakultativní výlety. Ceny uvedené 
v katalogu jsou orientační a mohou se během sezóny měnit. 
Aktuální ceny jsou uvedeny na www.eximtours.cz.  
Výlety jsou pořádány v případě minimální účasti, která je uve-
dena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. Výle-
ty mohou být zrušeny z důvodů, jakými jsou například nepřízeň 
počasí, nedostatečný počet účastníků či vyšší moc. Nerealizace 
výletu nezakládá právo na slevu z ostatních služeb sjednaných 
smlouvou o  zájezdu. Upozorňujeme i na skutečnost, že pro-
gram výletu může být z objektivních důvodů změněn.
Doprovod fakultativního výletu česky nebo slovensky hovoří-
cím průvodcem je realizován v případě minimální účasti, která 
je uvedena v přehledu fakultativních výletů v katalogové části. 
V případě zrušení fakultativního výletu sjednaného smlouvou 
o zájezdu  se bod 6.3 užije obdobně.

11. DALŠÍ PODMÍNKY
Další podmínky mimo jiné blíže upravují obsah a  rozsah po-
skytovaných služeb sjednaných smlouvou o zájezdu a z toho 
plynoucí rozsah či omezení odpovědnosti cestovní kanceláře.
11.1 Servis a služby
Úroveň a  rychlost služeb poskytovaných personálem 
hotelů a  ostatních ubytovacích zařízení odpovídá místním 
zvyklostem a mentalitě obyvatelstva. Proto je nutné počítat 
mnohdy s  menší zkušeností a  určitou ležérností, ale na 
druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. 
Úroveň služeb vždy vychází především z místních podmínek 
a zejména při cestách do mimoevropských zemí nemusí vždy 
odpovídat standardům a očekáváním evropských cestovatelů. 
Upozorňujeme na skutečnost, že nabídka aktivit a  služeb 
poskytovaných hotelem zdarma či za poplatek platí v  době 
vydání katalogu a  rozhodnutím hotelu se může v  průběhu 
sezóny změnit. Aktuální informace cestovní kancelář EXIM 
TOURS uvádí na www.eximtours.cz.
Upozorňujeme, že při sníženém obsazení hotelu (např. v ob-
dobí před sezónou/po sezóně), může dojít rozhodnutím ho-
telu k omezení nabídky poskytovaných služeb pro volný čas 
a zábavu. Rovněž strava může být z tohoto důvodu podávána 
místo formou bufetu ve formě servírované. Za hlavní sezonu 
je považován měsíc červenec a srpen (není-li uvedeno jinak).
11.2 Hygiena
Kulturní hygienické zvyklosti jsou v  cílových zemích odlišné 
od tuzemských, tamní hygienické předpisy jsou mnohem 
tolerantnější. Totéž se týká i předpisů ve vztahu k životnímu 
prostředí.
11.3 Ubytování a doprava
Poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v  katalogu. 
Období před a po hlavní sezóně přináší vedle výhodných cen 
i skutečnost, že některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nej-
sou v provozu. V případech překnihování, ke kterému ve všech 
turistických oblastech příležitostně dochází, bude poskytnuto 
ubytování v ubytovacím zařízení stejné nebo vyšší kategorie. 
Upozorňujeme, že jsou rozdíly v kategorizaci hotelů mezi jed-
notlivými destinacemi. I v  komfortních hotelech jsou pokoje 
většinou jednoduše zařízeny. Vybavení, velikost a poloha po-
kojů (i stejné kategorie) nejsou vždy stejné. Ve většině ubyto-
vacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Může se stát, že ně-
které v tuzemsku užívané vybavení hotelového pokoje chybí, 
jedná se zpravidla o vybavení, které není na rozdíl od našich 

zvyklostí podmíněno místní normou pro předmětnou kategorii 
ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany hote-
lu a cestovní kancelář EXIM TOURS na něj nemá vliv. Jednolůž-
kové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi malé 
a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvoulůž-
kovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžkový 
pokoj s  přistýlkou. Přistýlkou může být pohovka, rozkládací 
gauč, palanda nebo lehátko. Zahájením zájezdu se rozumí prv-
ní úkon vyplývající ze smlouvy o zájezdu, většinou odbavení 
u  přepážky letecké společnosti. Podle mezinárodních stan-
dardů musí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 ho- 
din (v některých případech již do 10.00 hodin), možnost na-
stěhování v den příjezdu je nejdříve po 14.00 hodině. Časný 
příjezd či pozdní odjezd neopravňují k delšímu používání poko-
je. Do celkového počtu nocí je započítána jedna noc v případě 
nočních letů i tehdy, je–li zákazník ubytován do 12.00 (poledne) 
následujícího dne. První a poslední den jsou určeny k přepravě 
a nejsou určeny k vlastní dovolené (v případě dálkových letů 
do destinací s  výrazným časovým posunem může doprava 
zasáhnout i do třetího dne zájezdu).
Délka pobytu na místě je přímo závislá na počtu uhrazených 
nocí, který je uvedený ve smlouvě. U kombinovaných a pozná-
vacích zájezdů je ubytování zajištěno v objednané kategorii dle 
momentální disponibility přímo na místě.
Rychle se rozvíjející cestovní ruch s  sebou přináší stavební 
činnost, na kterou nemá cestovní kancelář EXIM TOURS vliv. 
Stavební činnost se neomezuje pouze na mimo sezónní měsí-
ce a staveniště vznikají velmi rychle prakticky ze dne na den, 
nebo je stavební činnost po delší přestávce obnovena. Velká 
část hotelů má celoroční provoz a tudíž zajištění údržby či re-
konstrukce nemůže být zajišťováno v období mimo provoz ho-
telu. V těchto případech nelze mít vždy při knihování nejaktu-
álnější zprávy o stavební činnosti. Absolutní klid v turistických 
centrech nenajdete. K dovolené patří i večerní zábava a bary, 
restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. 
Také stavební styl umožňuje zvukovou prostupnost mezi jed-
notlivými místnostmi.
11.4 Klimatizace/topení
Tato zařízení najdete pouze v hotelech, kde je toto přímo uve-
deno v  popisu. V  mnoha případech je klimatizace ovládána 
centrálně a její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela 
závisí na rozhodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pou-
ze několik hodin denně nebo pouze v hlavní sezóně.
11.5 Stravování a nápoje
V  hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy obohace-
né o místní prvky. Převažuje zelenina a různé saláty. Způsob 
stravování je uveden u popisu každého hotelu. Kontinentální 
(evropská) snídaně se většinou skládá z kávy a čaje, pečiva, 
másla a zavařeniny nebo sýra. Salám a vajíčka jsou výjimkou. 
Snídaně podávaná formou bufetu znamená volnou konzumaci 
z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména místním 
zvyklostem. Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, různé 
sladké koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše 
opět podle kategorie hotelu. V hotelech nižší a střední kate-
gorie může být nabídka omezená pouze na některé z uvede-
ných položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, střída-
vě obohaceno o sýr, salám nebo vejce). Večeře je buď menu 
s  obsluhou, výběr z  několika chodů a  saláty formou bufetu, 
nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět odpovídá 
kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém hotelu můžeme 
v mnoha případech očekávat pouze jedno teplé hlavní jídlo. 
I v případě, kdy je snídaně a večeře podávána formou bufetu 
se může stát, že některá jídla jsou s částečnou obsluhou.
Nápoje nikde nejsou zahrnuty v  ceně, není-li uvedeno jinak 
– např. v hotelech s programem „all inclusive”. Rozsah, sorti-
ment, místa a doba čerpání programu „all inclusive”jsou určo-
vány vnitřními směrnicemi hotelu a budete s nimi seznámeni 
po příletu do vašeho hotelu. U ubytování s možností vlastního 
vaření jsou k dispozici kuchyňky či kuchyňské kouty vybavené 
většinou dvouvařičem a ledničkou. Kuchyňské vybavení, které 
je k dispozici, se skládá pouze ze základního nádobí. Nemůže-
te tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. Upozorňujeme na 
skutečnost, že mohou chybět např. otvíráky konzerv či nádobí 
na vaření nemusí být v dostatečném množství. Pokojový mini-
bar není součástí „all inclusive“. Bývá naplněn na základě po-
žadavku klienta a veškeré zkonzumované nápoje či potraviny 
z minibaru podléhají přímé úhradě.
U každého zájezdu je uveden počet uhrazených noclehů. Po-
čtu noclehů odpovídá i nárok na stravování, přičemž některá 
strava může být nahrazena balíčkem či pozdní jednoduchou 
večeří. Stravování začíná a končí společně s ubytovacími služ-
bami, první stravu můžete tedy obdržet nejdříve po 14. hodině 
a poslední nejpozději ve 12.00 hodin. Současně upozorňujeme 
na skutečnost, že klienti ubytovaní v jedné ubytovací jednotce 
musí vždy čerpat shodný systém stravování.
11.6 Pláže
Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží 
z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných 
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důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů 
změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků ni-
kde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, 
že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje 
o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen 
orientační, zejména u rozsáhlých hotelových komplexů. Větši-
na pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy 
často hlučnému, obyvatelstvu.
11.7 Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít 
v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí 
především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu ho-
telu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuš-
těno pouze v určitém období – bazén nemusí být vyhříván po 
celé zimní období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/fil-
tračním zařízením, a proto musí být při vyšších teplotách bazén 
vypuštěn a vyčištěn. Je tedy nutné počítat s tím, že může být 
bazén po určitou dobu mimo provoz. Počet lehátek a sluneč-
níků u bazénu neodpovídá nikde kapacitě hotelu. Rozhodnutí 
o  provozní době bazénu je zcela v  kompetenci ubytovacího 
zařízení.
11.8 Voda a elektrické napětí
Ve většině cílových zemí se nedoporučuje používat vodu z vo-
dovodu k pití a vaření. Vodu k těmto účelům Vám doporučuje-
me zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. V hotelech 
se solárním topením teče občas vlažná voda. V  některých 
zemích může docházet i  k  opakovaným (krátkodobým) vý-
padkům elektrické energie a v zásobování vodou. S  tím pak 
samozřejmě souvisí i  výpadek klimatizace. Elektrické napětí 
a elektrické zásuvky ne vždy odpovídají českým normám.
11.9 Hmyz
K  přímořským zemím patří i  všudypřítomný hmyz. Přes in-
tenzivní snahy hoteliérů a místních úřadů se může v určitých 
obdobích hmyz vyskytovat i v prostorách hotelu. Nedoporučuje 
se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny.
11.10 Víza a pasy
V  případě, že hostitelská země vyžaduje víza a  pokud je to 
sjednáno, zajišťuje víza cestovní kancelář EXIM TOURS pouze 
pro držitele pasu České republiky, a to po předložení dokumen-
tů požadovaných příslušným zastupitelským úřadem. Rozhod-
nutí o udělení víza není v kompetenci cestovní kanceláře EXIM 
TOURS, která udělení víza při jejím vyřizování nemůže garanto-
vat. Držitelé cestovních dokladů jiných států jsou povinni zajis-
tit si sami potřebné doklady a náležitosti k cestě u příslušného 
velvyslanectví nebo konzulátu. Veškeré náklady a  důsledky, 
které vzniknou nedodržením tohoto ustanovení, nese zákaz-
ník. Upozorňujeme, že většina států vyžaduje, aby cestovní pas 
byl platný dalších 6 měsíců od doby opuštění země.
11.11 Mango Club
V  hotelech označených v  katalogu logem Mango Clubu jsou 
k dispozici česky nebo slovensky mluvící animátoři s nabídkou 
aktivit pro děti od 4 do 15 let. S podrobným programem akti-
vit se seznámíte v místě pobytu. Provoz klubu bude probíhat 
v období hlavní sezóny, není–li uvedeno jinak. Upozorňujeme 
na možnost změny provozního období klubu (např. z důvodu 
malé obsazenosti hotelu českými klienty).

12. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
EXIM TOURS informuje zákazníka, že v souladu s ustanovením 
§ 14 zákona 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném 
znění, je subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů Česká obchodní Inspekce na adrese Česká obchodní 
inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 
120 00 Praha 2, adr@coi.cz, https://adr.coi.cz.

13. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZÁKAZNÍKŮ
13.1 Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS zpracovává 
osob- ní údaje, které zákazník poskytl či poskytne EXIM TOURS 
v souvislosti s jednáním o smlouvě o zájezdu či jiné smlouvě 
mezi zákazníkem a EXIM TOURS, jejím uzavřením a plněním, 
a dále osobní údaje, které EXIM TOURS shromáždí v souvislosti 
s poskytováním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány 
budou zejména identifikační a  kontaktní údaje zákazníka 
a  další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné 
v souvislosti s jejím plněním. 
13.2 Pokud zákazník sdělí EXIM TOURS informace týkající se 
jeho zdravotního stavu, bere na vědomí a uzavřením smlouvy 
s  EXIM TOURS výslovně souhlasí s  tím, že EXIM TOURS bude 
takové citlivé osobní údaje zpracovávat v souladu s tímto čl. 13, 
konkrétně k účelům podle článku 13.6(a) a 13.6(b).
13.3 EXIM TOURS při zpracování osobních údajů zákazníků do-
držuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení 
Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v  souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních úda-
jů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života 
zákazníků. 

13.4 Zákazník není podle žádného obecně závazného právního 
předpisu povinen poskytnout EXIM TOURS své osobní údaje; 
poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí 
osobních údajů však nemůže být uzavřena ani plněna smlouva 
o zájezdu či jiná smlouva uzavřená mezi zákazníkem a EXIM 
TOURS. 
13.5 EXIM TOURS bude zpracovávat osobní údaje zákazníka 
automatizovaně v  rámci elektronické databáze i  manuálně 
v listinné podobě. 
13.6 Osobní údaje zákazníka bude EXIM TOURS zpracovávat 
pouze k následujícím účelům:
a)   poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících 

na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;
b)   ochrana práv a právem chráněných zájmů EXIM TOURS, ze-

jména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků EXIM 
TOURS na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR; 

c)   dodržení právní povinnosti EXIM TOURS stanovené obecně 
závazným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. 
c) GDPR (např. povinnost EXIM TOURS uchovávat daňové do-
klady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

d)   marketingové a  obchodní účely na základě čl. 6 odst.  
1 písm. f) GDPR z  důvodu existence oprávněného zájmu 
EXIM TOURS. Zpracování pro marketingové a obchodní účely 
zahrnuje též zpracování osobních údajů zákazníka pro vydá-
ní a vedení zákaznické karty EXIM TOURS, která umožňuje 
čerpání věrnostních slev.

13.7 Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která 
je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na 
výše uvedené:
a)   k účelu podle článku 13.6(a) budou osobní údaje zákazníků 

zpracovávány do zániku závazků z příslušné smlouvy o zá-
jezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a  EXIM 
TOURS;

b)   k  účelu podle článku 13.6(b) budou osobní údaje zpraco-
vávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po 
zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník 
v uvedené době zahájí proti EXIM TOURS soudní, správní či 
jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu  
3 kalendářních měsíců od jeho ukončení; 

c)   k  účelu podle článku 13.6(c) budou osobní údaje zpraco-
vávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti EXIM 
TOURS; a

d)   k účelu podle článku 13.6(d) budou osobní údaje zpracová-
vány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s tako-
vým zpracováním. 

13.8 Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalen-
dářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle člán-
ku 13.7, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel 
jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizovány. Anonymizací 
osobního údaje se rozumí odstranění identifikátorů (všech či 
některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nená-
vratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace 
v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter 
osobního údaje. 
13.9 Za účelem uvedeným v článku 13.6(a) bude EXIM TOURS 
v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím 
osobám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby 
nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito 
příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpra-
covávat jako správci odpovídající za prováděné zpracování. 
Zejména se jedná o následující kategorie příjemců:
a)   provozovatel zařízení, ve kterém má být zákazník ubytován; 
b)   poskytovatel služeb letecké přepravy;
c)   pojišťovna spolupracující s EXIM TOURS, pokud byla se zá-

kazníkem sjednána služba cestovní pojištění;
d)   zastupitelský úřad cizího státu, pokud byla se zákazníkem 

sjednána služba zajištění víza;
e)    poskytovatel dalších služeb, které si zákazník objednal 

(např. pronájem aut, rezervace parkování apod.). 
13.10 Osobní údaje zákazníka mohou být dále v  nezbytném 
rozsahu předávány zpracovateli, se kterým EXIM TOURS uzavřel 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o oso-
by odlišné od zaměstnanců EXIM TOURS, které zákazníkům po-
skytují delegátský servis, a obchodní zástupce EXIM TOURS. Na 
základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje 
zákazníka sdíleny v rámci skupiny EXIM, a to pro vnitřní admi-
nistrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové 
skupiny podle recitálu 48 GDPR. Skupinou EXIM se pro účely 
těchto VOP rozumí společnost EXIM HOLDING a.s. a její dceřiné 
společnosti v České republice i v zahraničí a dále společnost 
DER Touristik Group GmbH a  její dceřiné společnosti v  rámci 
Spolkové republiky Německo i v zahraničí. 
13.11 Zákazník bere na vědomí, že EXIM TOURS může jeho 
osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci 
(např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stano-
vených obecně závaznými právními předpisy. 
13.12 Při zpracování osobních údajů podle č. 13.9 a 13.10 bude 
docházet k předávání osobních údajů do třetích zemí, ve kte-

rých si zákazník objednal ubytování či poskytnutí jiné služby. 
EXIM TOURS vyvine maximální úsilí, aby bylo zajištěno bez-
pečné předání osobních údajů a jejich důvěrnost při předávání 
do třetí země. Zákazník nicméně bere na vědomí, že pokud si 
objedná zájezd, pobyt či jiné služby cestovního ruchu v zemi 
mimo Evropskou unii či Evropský hospodářský prostor, ve 
vztahu ke které neexistuje rozhodnutí Evropské komise podle  
čl. 45 odst. 3 GDPR, budou jeho osobní údaje předány do dané 
třetí země příslušnému správci podle čl. 13.9 těchto podmínek. 
Uzavřením smlouvy s EXIM TOURS zákazník výslovně souhla-
sí s tím, že osobní údaje budou do dané třetí země předány 
i v  případě, že nejsou poskytovány vhodné záruky podle čl. 
46 GDPR, a nelze tedy zaručit řádnou a odpovídající ochranu 
předávaných osobních údajů. 
13.13 Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
celou řadu práv, včetně práva požadovat od EXIM TOURS přístup 
ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich 
opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), 
popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18).
Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplat-
nit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených  
v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti provádě-
nému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob-
ních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: 
peceozakazniky@exim.cz. 
13.14 Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje 
zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit 
se na EXIM TOURS s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude 
žádost zákazníka shledána oprávněnou, EXIM TOURS neprodle-
ně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka 
podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů. 
13.15 Objednávkou zájezdu a případně uzavřením smlouvy  
o zájezdu či jiné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a EXIM 
TOURS, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, 
že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů 
uvedenými v tomto článku 13. V případě, že zákazník uzavírá 
smlouvu i ve prospěch třetí osoby, potvrzuje, že je oprávněn 
poskytnout EXIM TOURS její osobní údaje a že tato osoba byla 
seznámena s informacemi o zpracování jejích osobních údajů 
podle tohoto článku 13.

14. NEPLATNOST JEDNOTLIVÝCH USTANOVENÍ
Je–li nebo stane–li se kterékoli ustanovení smlouvy o zájezdu, 
těchto Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek nebo 
jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu, ne-
platným nebo nevymahatelným, nebude tím dotčena platnost 
ani vymahatelnost kteréhokoli jiného ustanovení smlouvy 
o  zájezdu, Všeobecných podmínek, Přepravních podmínek 
nebo jiných podmínek, které tvoří součást smlouvy o zájezdu.

15. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
15.1 Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na zájezdy pořádané 
cestovní kanceláří EXIM TOURS. Odchylná ujednání ve smlou-
vě o  zájezdu nebo ve zvláštních podmínkách přiložených ke 
smlouvě o  zájezdu mají přednost před zněním Všeobecných 
podmínek. 
15.2 Zákazník potvrzuje podpisem smlouvy o zájezdu, případ-
ně učiněním objednávky zájezdu (není–li smlouva o  zájezdu 
uzavřena písemnou formou), že jsou mu Všeobecné pod-
mínky, katalog cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. s platným 
ceníkem (event. písemná dodatečná nabídka zájezdů) s uve-
dením hlavních charakteristických znaků ubytovacího místa, 
polohy, kategorie a stupně vybavenosti ubytování, Přepravní 
podmínky a případné zvláštní podmínky, které jsou nedílnou 
součástí smlouvy o zájezdu známy, rozumí jim, souhlasí s nimi 
a v plném rozsahu je přijímá. Veškeré údaje a pokyny obsažené 
v těchto listinách odpovídají informacím známým v době tisku 
a  EXIM TOURS si vyhrazuje právo jejich změny. Pokud dojde 
ke změnám uvedených skutečností, cestovní kancelář EXIM 
TOURS přijme taková vhodná opatření, aby byl zákazník se 
změnami seznámen již v době nabídky služeb. U smluv o zá-
jezdu již uzavřených cestovní kancelář EXIM TOURS informuje 
zákazníka vhodným způsobem o těchto změnách ve lhůtách 
stanovených právními předpisy nebo těmito Všeobecnými 
podmínkami s důsledky z toho vyplývajícími. Cestovní kancelář 
EXIM TOURS si vyhrazuje právo na tiskové chyby.
Aktuální informace známé cestovní kanceláři EXIM TOURS jsou 
uvedeny na internetových stránkách www.eximtours.cz.
 

Přejeme vám šťastný výběr zájezdu 
z naší široké nabídky a prožití příjemné, 

ničím nerušené dovolené.
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