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NA CO SE NAPŘÍKLAD MOHOU VAŠE DĚTI TĚŠIT? 

• každý den 
   večerní mini disco 
• tanec
• dětský aerobic   
• plážový fotbal
• gymnastika   
• jóga pro děti   
• výroba loutek

• malování na obličej
• tématická odpoledne
• petanque   
• výroba karnevalových masek
• stolní tenis   
• hry v bazénu
• plážový volejbal   
• honba za pokladem

VYBÍREJTE HOTELY OZNAČENÉ LOGEM MANGO CLUBU 
A ZAŽIJTE NOVOU DIMENZI DĚTSKÉ DOVOLENÉ!

MANGO CLUB
DOVOLENÁ PLNÁ ŠŤÁVY...

V MANGO CLUBU zažijete dovolenou plnou zábavy a her. 
Programy MANGO CLUBU jsou připraveny tak, aby se zabavily nejenom 
Vaše ratolesti - připojíte-li se, bude se bavit celá rodina. 
Chcete si odpočinout a věnovat se třeba zajímavé knize? 
V MANGO CLUBU připravuje pro děti od 4 do 15 let zábavu, 
dobrodružství i poznání zajistí proškolení čeští nebo slovenští animátoři.
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Uvedený program je pouze orientační. S podrobnou nabídkou aktivit pro děti se seznámíte v místě pobytu. Provoz klubu bude probíhat v období hlavní sezony, není-li uvedeno jinak.

JMÉNO – MENO – NÉV 

DATUM – DÁTUM – DATA

RAZÍTKO – PE�CIATKA – BÉLYEG
ˇ

OKLEVÉL

RAZÍTKO – PE�CIATKA – BÉLYEG

CESTOVNÍ PAS CESTOVNÝ PAS ÚTLEVÉL

www.exim.czwww.kartago.skwww.kartagotours.huwww.eximtours.pl
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PEXESOSOSO

www.eximtours.cz

eximtours.www.eximtours.cz

www.eximtours.

Den / Čas PONDĚLÍ ÚTERÝ STŘEDA ČTVRTEK PÁTEK SOBOTA NEDĚLE
Den místní kultury Mango 

club den
Olympijský 

den
Pirátský 

den
Volný 
den

Tropický 
den

Teens 
club

od 10.00
do 12.00

Jazykový 
mini kurz, 

kreslení vlajky

Výtvarné aktivity, 
malování 
na obličej

Trénink 
na sportovní 

soutěže

Výroba 
piriátských 

masek
Volný den Hry na pláži

Plážový volejbal, 
fotbal, výroba 

šperků / modelů

od 15.00 
do 17.00

Výroba vlastních 
suvenýrů z lokál-

ních surovin

Soutěž 
o Mangáčka

Sportovní 
klání

Pirátské 
dobrodružství 

– hledání pokladu
Volný den

Sportovní 
aktivity 

u bazénu

Modní 
přehlídka

od 20.00 
do 21.00 MINIDISKO MINIDISKO MINIDISKO MINIDISKO MINIDISKO MINIDISKO MINIDISKO

PROGRAM MANGO CLUBU

ODMĚNY
Každý malý cestovatel obdrží v destinaci od animátora Cestovní pas 
a herní plán, do kterého bude sbírat nálepky či razítka. Po obdržení 
určitého počtu nálepek či razítek získá některé z těchto odměn:
• Pexeso
• Plážový slaměný klobouček
• Plážový míč
• Plovací kruh
Nebo si také může na památku z dovolené zakoupit tričko 
či plyšového Mangáčka.

Při odjezdu dostane DIPLOM každé dítě.
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MANGO CLUB
Hymna Mango Clubu 
Mango je tvůj kamarád

Dětský úsměv, dětskou radost
zajistit je velká starost
tělo hnědé barvy budeš mít

Na pláži si fotbal dáme
dětské masky uděláme
a pak s piráty se budeš bít

Refrén:
Těš se na nás, pojď si hrát 
Mango je tvůj kamarád
Na rodiče zapomeň
užij si príma den

Těš se na nás, pojď si hrát
Mango club ten má tě rád
Rychlými špunty to zapijem
Šipky, jóga, vodní polo
na parketu nejsi sólo
prožiješ si s námi správnou show

Uvidíte kouzelníka
zaujme i gymnastika
s EXIMtours jeď na dovolenou

Refrén:
Těš se na nás, pojď si hrát 
Mango je tvůj kamarád
Na rodiče zapomeň
užij si príma den

Těš se na nás, pojď si hrát
Mango club ten má tě rád
Rychlými špunty to zapijem.

Destinace hotel
Řecko – Kos Akti Kalimera Kos
Řecko – Kos Marebello Beach Resort
Řecko – Kréta Almyra Hotel & Village
Řecko – Kréta Dessole Dolphin Bay
Řecko – Kréta Club Calimera Sirens Beach
Řecko – Kréta Sunshine Crete Beach
Řecko – Rhodos COOEE Lindos Royal
Řecko – Rhodos Dessole Lippia Golf Resort
Tunisko – Djerba Club Calimera Yati Beach 
Tunisko – Djerba Dar Djerba Zahra 
Tunisko – Pevnina Nour Palace
Tunisko – Pevnina Riviera 
Turecko – Antalya Club Calimera Serra Palace
Turecko – Antalya Marti Myra
Turecko – Antalya Pegasos Club
Turecko – Antalya Pegasos Royal & Resort
Turecko – Bodrum Bodrum Imperial
Turecko – Kusadasi Maxima Bay

Destinace hotel
Albánie Fafa Grand Blue
Bulharsko – Burgas DAS Club Sunny Beach
Bulharsko – Varna Kaliakria Resort
Egypt – Hurghada Caribbean World
Egypt – Hurghada Mirage Bay
Egypt – Hurghada Prima Life Makadi Resort & Spa
Egypt – Marsa Alam Brayka Bay Reef + Royal Brayka Beach
Egypt – Marsa Alam Marina Beach Resort
Egypt – Marsa Alam Sentido Oriental Dream
Egypt – Sharm El Sheikh Monte Carlo Sharm Resort
Itálie – Kalábrie Scoglio della Galea
Itálie – Sardinie Bagaglino Resort La Plage Noire
Kapverdy – ostrov Sal OA Belorizonte
Maroko – Saidia Iberostar Saidia
Řecko – Attika Kinetta beach Resort & SPA
Řecko – Korfu Roda Beach Resort & SPA

LÉTO 2019
HOTELY S MANGO CLUBEM
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4 VLNY SLEV, 
KTERÉ SI MŮŽETE CHYTIT

sleva 
až 

31%
až **

23 900 Kč

sleva 
až

33%
až *

25 300 Kč

sleva 
až

29%
až **

19 600 Kč

sleva 
až

35%
až *

30 700 Kč

*) platí pro hotel Laguna Beach Alya – rodinný pokoj (Turecká riviéra)
**) platí pro hotel Jaz at the beach Tour Khalef (Tunisko)

Cestujete s dětmi?
  1. HLEDEJTE U HOTELŮ OZNAČENÍ DÍTĚ ZCELA ZDARMA.
Nabídku lze využít ve vybraných hotelech a ve vybraných termínech 
(bližší informace najdete v popisu hotelu nebo u vašeho prodejce).  Platí pro 1 dítě 
ubytované na pokoji se 2 dospělými osobami cestujícími za základní katalogovou cenu. 
Neplatí pro časově zvýhodněné ceny.

 2. HLEDEJTE U HOTELŮ OZNAČENÍ DÍTĚ ZA LETENKU.
Nabídku lze využít ve vybraných hotelech a ve vybraných termínech (bližší informace 
najdete v popisu hotelu nebo u vašeho prodejce).  Platí pro děti ubytované na pokoji 
se 2 dospělými osobami. Tuto nabídku je možné kombinovat se sníženou cenou 
zájezdu v rámci včasného nákupu.

vlna slev
za včasný nákup
do 31. 1. 2019

vlna slev
za včasný nákup
do 28. 2. 2019

vlna slev
za včasný nákup
do 31. 12. 2018

vlna slev
za včasný nákup
do 31. 3. 2019

**

**

*

**
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SLEVY
Záleží jen na vás, kolik 

bude vaše dovolená stát.                                                      
Přijďte včas a ušetříte!

Chyťte si nejvýhodnější slevu 
při včasném nákupu zájezdu!

Stačí, když uhradíte zálohu pouze 1 500 Kč.
Získejte parkování u letiště 

za zvýhodněnou cenu!

Využijte i dalších výhod včasného 
nákupu zájezdu do 31. 3. 2019

 ZVÝHODNĚNÁ ZÁLOHA POUZE 1 500 KČ / OSOBA
  Platí pro vybrané lety – viz. informace v úvodu každé destinace. 
 Podrobné podmínky a informace naleznete ve Všeobecných podmínkách 
 účasti na zájezdech, bod 3.
  SLEVA 50 % NA CESTOVÁNÍ V TRAVEL PLUS COMFORT 
 Platí pro držitele zákaznických karet do vyčerpání kapacity 
 na letech na Kapverdy a do Senegalu.
  ZMĚNA ZÁJEZDU ZCELA ZDARMA
 Váš zájezd změníme zcela zdarma do 10 dnů před odletem. 
 Podrobné informace ve Všeobecných podmínkách účasti na zájezdech, bod 6.
  PRIORITNÍ MÍSTO ZDARMA
 Platí pro držitele zákaznických karet na vybraných charterových letech 
 do vyčerpání kapacity – viz. informace v úvodu destinace.
  PARKOVÁNÍ ZA ZVÝHODNĚNÉ CENY
   Při objednání zájezdu do 31. 3. 2019 ZVÝHODNĚNÁ CENA parkování.
 Bližší informace v části „Parkování“.

Upozornění: 
Ceny uvedené v tomto katalogu nelze kombinovat se žádnými dalšími slevami a nabídkami neuvedenými na této 
dvoustraně. Držitelé zákaznických karet mohou k těmto cenám využít fi nanční bonus ze zákaznické karty. Nabídka 
„Dítě zcela zdarma“ platí pouze v případě využití základní katalogové ceny, nelze využít se zvýhodněnou cenou 
platnou pro 1., 2., 3. a 4. vlnu slev za včasný nákup.
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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.

UVODNI strany leto 2019_KATALOG 2_Recko_v2ok.indd   9 4.1.2019   13:17:32



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.

1

Silné mezinárodní 
zázemí

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

Srozumitelné 
pojistné podmínky

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

2 3

4

5

6

9

7 8

10
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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.

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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Parkování přímo na letišti

Letiště Václava Havla Praha
Všechny odlety naší CK se uskutečňují 
z Terminálu 1 nebo 2. 
Aktuální informace o letišti Praha: 
www.prg.aero, infolinka: 220 111 888
Aktuální informace o dopravě v Praze: 
www.dpp.cz, infolinka: 296 191 817

Letiště Brno Tuřany
Aktuální informace o letišti Brno: 
www.airport-brno.cz, infolinka: 545 521 310
Aktuální informace o dopravě v Brně: 
www.dpmb.cz, infolinka tel.: 543 174 317

Letiště Leoše Janáčka Ostrava – Mošnov
Aktuální informace o letišti Ostrava: 
www.airport-ostrava.cz, 
infolinka: 597 471 136
Aktuální informace o dopravě v Ostravě: 
www.dpo.cz, infolinka: 597 608 508

REZERVACI VAŠEHO PARKOVÁNÍ 
PROVEĎTE SOUČASNĚ 
SE SEPSÁNÍM SMLOUVY 
O ZÁJEZDU.

Informace 
o letištích

Dní SMART COMFORT
8  1 190 Kč  1 600 Kč 
9  1 350 Kč  1 700 Kč 
10  1 490 Kč  1 800 Kč 
11  1 590 Kč  2 000 Kč 
12  1 690 Kč  2 100 Kč 
13  1 790 Kč  2 150 Kč 
14  1 850 Kč  2 200 Kč 
15  1 900 Kč  2 250 Kč 
16  1 950 Kč  2 300 Kč 
17  2 000 Kč  2 400 Kč 

Dní Cena
8  800 Kč 
9  1 000 Kč 
10  1 100 Kč 
11  1 200 Kč 
12  1 200 Kč 
13  1 400 Kč 
14  1 500 Kč 
15  1 500 Kč 
16  1 700 Kč 

Dní Cena
8  600 Kč 
9  600 Kč 
10  900 Kč 
11  900 Kč 
12  900 Kč 
13  900 Kč 
14  1 100 Kč 
15  1 100 Kč 
16  1 100 Kč 

Parkování 
Praha

Parkování 
Brno

Parkování 
Ostrava

PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ VOZIDLA PŘÍMO 
NA LETIŠTI V PRAZE. 

PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ 
VOZIDLA PŘÍMO 
NA LETIŠTI BRNO-TUŘANY.

PARKOVÁNÍ PRO OSOBNÍ 
VOZIDLA PŘÍMO NA LETIŠTI 
OSTRAVA MOŠNOV.

AKTUALIZOVANÉ CENY PARKOVÁNÍ NAJDETE NA: WWW.EXIMTOURS.CZ /PARKOVANI-NA-LETISTI

*Ceny jsou platné k datu vydání katalogu

Ceník parkovného je platný pro katalog LÉTO 2019*
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Ceny jsou uvedeny včetně DPH za parkování jednoho osobního vozu na max. 16 dní.
Ceny jsou platné k datu vydání katalogu.
Parkování musí být objednáno při podpisu Smlouvy o zájezdu.

Parkování
u letiště 

Airparking 
Buštěhrad

Dní Cena

1-9 800 Kč
10-12 1 090 Kč
13-16 1 290 Kč

Parkování 
u letiště

I.J.M. 
– Transport

Dní Cena

7-8 630 Kč
9-10 700 Kč
11-12 780 Kč

13 860 Kč
14-15 1 030 Kč

16 1 160 Kč

Parkování 
u letiště 

– Parkování 
U Karlose

Dní Cena

7-9 600 Kč
10-12 750 Kč
13-16 850 Kč

Parkování u letiště Brno Tuřany 

Parkování u letiště Leoše Janáčka Ostrava Mošnov

AIR PARKING PRAHA (D7, EXIT 7)
Kladenská 72, Buštěhrad, okres Kladno
GPS: 50°9'1.541"N, 14°11'53.016"E
Tel.: +420 602 369 191, +420 602 719 196, +420 605 298 743

Nejlevnější parkování u Letiště Václava Havla Praha.

I.J.M – TRANSPORT S.R.O. 
Kaštanova 70, 620 00 Brno. Sjezd z dálnice 196 B.
GPS: +49° 9' 32.57"N, +16° 38' 24.37"E. 
Tel.: +420 604 907 657 nebo +420 731 173 534
E-mail: sedlackova@ijmtransport.cz, kosikova@ijmtransport.cz

Hlídané parkování jen 5 minut od letiště Brno – Tuřany.

KAREL HEZKÝ – PARKOVÁNÍ U KARLOSE 
Mošnov 742 51 (roh křižovatky ul. Průmyslová; ul. K Letišti)
Tel: +420 792 220 007

Hlídané parkování jen 5 minut od letiště Ostrava – Mošnov

vlna slev 
Zvýhodněné parkování při 
objednávce zájezdu do 31. 12. 2018

Parkování u letiště

Zvýhodněné 
parkování 

ZVÝHODNĚNÉ PARKOVÁNÍ U LETIŠŤ V PRAZE, BRNĚ A OSTRAVĚ EXKLUZIVNĚ PRO KLIENTY 
ZÁJEZDŮ POŘÁDANÝCH CK EXIM TOURS A.S. Z KATALOGU LÉTO 2019.

Klienti si zakoupí parkování zároveň se svým zájezdem přímo u svého prodejce a po příjezdu na parkoviště se prokáží komplexním odbavením,  ve kterém bude uvedeno 
„parking”, jméno parkoviště a telefonní číslo parkoviště.  

Parkování u Letiště Václava Havla Praha 

vlna slev 
Zvýhodněné parkování při 
objednávce zájezdu do 31. 1. 2019

399 Kč

vlna slev 
Zvýhodněné parkování při 
objednávce zájezdu do 28. 2. 2019

vlna slev 
Zvýhodněné parkování při 
objednávce zájezdu do 31. 3. 2019

599 Kč

Ceník platný od 1. 4. 2019

199 Kč 599 Kč
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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

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

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. 

Darkový Poukaz 2016_PrintOK.indd   1 15.10.2015   17:01:00

www.eximtours.cz

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
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz
Dárkový poukaz

call centrum 841 115 115

číslo

datum vystavení 

vystavil

podmínky pro uplatnění poukazu

omezení uplatnění

v hodnotě

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.

UVODNI strany leto 2019_KATALOG 2_Recko_v2ok.indd   14 4.1.2019   13:17:46



15

PRO PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ LETU 

VÁM NABÍZÍME MOŽNOST 

DOKOUPIT JIŽ PŘI REZERVACI 

ZÁJEZDU OBČERSTVENÍ, 

JEHOŽ KONKRÉTNÍ NABÍDKU 

NALEZNETE NA TÉTO STRÁNCE. 

V úvodu každé destinace naleznete 
informaci o servisu, který je na 
konkrétních letech k dispozici.

Servis na palubě

Buy 
on Board

Již při rezervaci zájezdu si můžete zakoupit níže uvedené občerstvení. 
Další základní občerstvení (nápoje a cukrovinky) si můžete zakoupit 
v průběhu letu přímo na palubě.

Full Meal
V průběhu letu dostanete kompletní teplé jídlo a nealko nápoj. 
Další základní občerstvení (nápoje a cukrovniky) 
si můžete zakoupit v průběhu letu přímo na palubě. 

Hot meal 350 Kč 1× kompletní teplé jídlo + 1× nealko nápoj

Cold meal 300 Kč 1× kompletní studené jídlo + 1× nealko nápoj

Child meal 200 Kč Kuřecí řízek, šťouchané brambory, sladká mrkvička, 
brokolice, dětské pití, ovocné pyré, sýr, krekry, brumík

Kuřecí řízky malé 0,5 kg 300 Kč Řízky jsou podávany s přílohou (okurka, rajče, chléb)

Kuřecí řízky velké 1 kg 400 Kč Řízky jsou podávany s přílohou (okurka, rajče, chléb)

Vepřové řízky malé 0,5 kg 400 Kč Řízky jsou podávany s přílohou (okurka, rajče, chléb)

Vepřové řízky velké 1 kg 600 Kč Řízky jsou podávany s přílohou (okurka, rajče, chléb)

Kanapky 20 ks 350 Kč

Chlebíčky 6 ks 250 Kč Obložené chlebíčky (uzený losos, šunka-sýr, herkules)

Minidezerty 12 ks 350 Kč Čokoládové košíčky s krémem a ovocem

Sekt – brut 0,70 l 300 Kč

Červené víno 0,75 l 250 Kč Sv. Helena Chardonay

Bílé víno 0,75 l 250 Kč OPI Malbec

Nabídka nadstandardního cateringu na letech s leteckou společností Smartwings*

Přehled služeb poskytovaných na letech s leteckou společností Smartwings

Změna typu produktu vyhrazena. U některých typů letadel může být z důvodu absence ohřevného 
zařízení teplá strava nahrazena stravou studenou.

Změna typu produktu vyhrazena. Uváděné ceny jsou za 1 pokrm/nápoj v jednom směru cesty. 
* Konkrétní nabídku naleznete na www.eximtours.cz v sekci „Servis na palubě”.
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Komfortní cestování

Travel Plus Comfort
Na většině našich charterových letů nabízíme mož-
nost objednání nadstandardní služby Travel Plus 
Comfort, která zahrnuje možnost využití VIP salón-
ku před odletem na letištích v Praze, Brně a Ostravě 
(v závislosti na otevírací době salónku), vyšší úroveň 
servisu na palubě (rozšířený catering a  větší výběr 
nápojů) a o 9 kg navýšený váhový limit zapsaných za-
vazadel. Při letech na Kapverdy a do Senegalu navíc 
pro vaše pohodlí neobsazujeme vedlejší/prostřední 
sedadlo (viz nákres rozmístění sedaček). Tuto službu 
si můžete zakoupit za cenu od 2 990 Kč. Konkrétní 
cenu naleznete na straně 21 tohoto katalogu.

VIP salónek
Unikněte hektickému prostředí a v klidu před vaším 
odletem relaxujte. Na váš odlet můžete čekat na le-
tištích v Praze, v Brně či v Ostravě v klidu a komfortu 
VIP salónku MENZIES a využít jeho nadstandardních 
služeb (v závislosti na otevírací době salónku). Salón-
ky jsou vám k dispozici nejdříve 2 hodiny před vaším 
odletem. Tuto službu si můžete zarezervovat již při 
objednávce vašeho zájezdu za 870 Kč. Pro cestující 
se službou Travel Plus Comfort je tato služba posky-
tována zdarma.

Vyberte si vaše prioritní místo v letadle
Rádi sedíte v  přední části letadla, u  okénka nebo si 
chcete dopřát více místa na nohy u  nouzových vý-
chodů? Zarezervujte si již při objednávce vaše prio-
ritní místo. Bližší informace o  cestovních třídách na 
konkrétních letadlech naleznete v  úvodu do každé 
destinace.

Priority Seat
Vyberte si místo v  letadle dle vašeho přání (pouze 
u vybraných letů). Tato služba je zpoplatněna částkou 
600 (cena je uvedena za obě cesty). Vaši sedačku 
si vyberte dle schématu uvedeného pro jednotlivé 
lety a její číslo uveďte již při rezervaci vašeho zájez-
du. Priotity seat nelze rezervovat u  exitů (XL seat) 
a v předních řadách určených pro cestující se službou 
Travel plus Comfort.

XL seat
Chcete-li více pohodlí, můžete si již při objednávce 
vašeho zájezdu zarezervovat místa u nouzových vý-
chodů. Tato služba je zpolatněna částkou 1 000 Kč 
(cena je uvedena za obě cesty). Cestovní kancelář 

upozorňuje, že sedačky u nouzových východů mohou 
být obsazeny pouze osobami přiměřeně zdatnými 
a silnými, aby mohly v případě vzniku nouzové situa-
ce plně spolupracovat s palubním personálem a plnit 
jeho pokyny. Sedačky nesmí být obsazovány dětmi, 
osobami jakkoliv tělesně či mentálně postiženými, 
starými či fyzicky slabými či jinak nezpůsobilými 
(např. z důvodu požití alkoholu, omezené hybnosti či 
agresivity nebo protože jejich doprava vyžaduje pro-
dlužovací pás). Osoby na těchto sedadlech musí být 
čeští rodilí mluvčí. Cestující na sedačkách u  nouzo-
vých východů nesmí mít u sebe pod sedadlem žádná 
palubní zavazadla, a to ani ta nejmenší (všechna je-
jich palubní zavazadla musí být bez výjimky uložena 
ve schránkách k tomu určených). 
Pokud cestující, kteří si zarezervují tyto sedačky ne-
budou splňovat podmínky pro dopravu na místech 
u  nouzových východů, mohou být odbavovacím či 
palubním personálem posazeni na jiná místa. Upo-
zorňujeme na to, že sedadla u  nouzových východů 
nejsou ve většině případů polohovatelná a  mívají 
pevné područky. U těchto míst také může být místo 

standardního okénka pouze nouzový průzor. Tato spe-
cifika sedaček u nouzových východů nejsou důvodem 
ke kompenzaci částky uhrazené za rezervaci místa 
nebo změnu místa při nástupu do letadla.

Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi
Rodiny s malými dětmi mohou na letištích v  Praze, 
Brně a Ostravě využít služby přednostního odbavení. 
Jedna z odbavovacích přepážek u všech charterových 
letů bude vždy označena jako přednostní pro rodiny 
s malými dětmi.

Odbavená zavazadla
Povolená váha odbaveného zavazadla je 23 kg na 
osobu. Na letech se společností TVS/SW nelze sčítat 
váhy zavazadel v rámci rodiny či spolucestujících.  
V případě vyšší váhy zavazadla je nutné uhradit 
příplatek za kufr do 32 kg. Přeprava slunečníků je 
zpoplatněna.

Pouze na letech se společností Smartwings.

PRO VAŠE POHODLÍ A VYŠŠÍ 

KOMFORT CESTOVÁNÍ MŮŽETE 

VYUŽÍT NĚKTERÉ ZE SLUŽEB 

NABÍZENÝCH NAŠÍ CESTOVNÍ 

KANCELÁŘÍ.

Leťte 
komfortně
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Okamžité ověření okolností problému 
s letem a následně nároku na kompenzaci 
či dodatečných nákladů.

Součástí služby EXIM Travel Asistent je také aktiv-
ní asistence v případě problémů se zavazadly 
(rozbité, poškozené, nedoručené zavazadlo).

Zajištění oprávněné kompenzace 
u vybraných aerolinií i do 1 týdne 
od přijetí žádosti.

Asistence k získání tzv. péče (občerstvení, hotel, 
transfer, plnohodnotné jídlo, komunikace atd.)  
a následná regrese nákladů na letecké společnosti.

Speciální asistenční linka výhradně pro klienty 
EXIM TOURS, která je klientům 
k dispozici non-stop.

 On-line sledování průběhu vyřízení žádosti 
v klientské sekci C2C, díky níž máte přehled 
o průběhu zajištění kompenzace.

EXIM Travel Asistent – „Vy letíte, my se staráme“

EXIM TRAVEL ASISTENT

Díky službě EXIM Travel Asistent získá náš klient 
podporu pro ty nejvypjatější okamžiky na letišti  
od nejsilnějšího partnera v oboru s mnohaletými 
zkušenostmi, celosvětovou působností a výborný-
mi referencemi v cestovním ruchu.

„Jste na letišti, máte aktuálně problém?  
Zavolejte nám! Jsme tu společně s EXIM TOURS  

pro Vás! Vy letíte, my se staráme.“

ZA VELICE VÝHODNOU CENU 

49 KČ/OSOBA 
VE SPOLUPRÁCI S CLICK2CLAIM 

NABÍZÍME NAŠIM KLIENTŮM SLUŽBU 

EXIM TRAVEL ASISTENT, KTERÁ 

VÁM POMŮŽE PŘI ŘEŠENÍ 

NEPRAVIDELNOSTÍ S LETECKÝMI 

SPOLEČNOSTMI.

You fly we care

CO VŠECHNO V SOBĚ PRODUKT EXIM TRAVEL ASISTENT OBSAHUJE?

Podrobné informace k této službě získáte u vašeho prodejce, na www.eximtours.cz nebo na www.click2claim.eu. 
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Letenky na 
pravidelných linkách

Korporátní servis 
– komplexní služby cestovního ruchu

Letenky – rezervace a obratem vystavení letenek 
a do celého světa
 využíváme globální rezervační systém AMADEUS
 nalezení optimálního trasování a ceny
 speciální a korporátní tarify
 časová efektivita – nabídka spojení a alternativ ve velmi krátkém čase
 evidence členství v rámci Frequent Flyer programů 

   pronájem salonku na Letišti Václava Havla Praha

Ubytování – hotelové ubytování kdekoliv na světě 
   předplacená služba, cestující se prokazuje voucherem
    zajištění konferenčních prostor vč. vybavení 

Zajištění privátních letů – business jets a charterové lety

Transfery a Rent a Car

Zprostředkování železničních a autobusových jízdenek 
v kombinaci s rezervací ubytování

Incentivní programy
   incentiva je velmi populární způsob odměňování a motivace

Zajištění služeb v Praze a ČR pro vaše obchodní partnery

Smluvní spolupráce, nastavení individuálních podmínek

Poradenství v oblasti cestovního ruchu
Profesionální servis

PRO FIREMNÍ KLIENTELU, INSTITUCE, SPORTOVNÍ KLUBY, SDRUŽENÍ A JINÉ SUBJEKTY
VÍME, ŽE MÁTE DOST SVÝCH STAROSTÍ, A PROTO VEŠKERÉ ZÁLEŽITOSTI, SPOJENÉ S VAŠÍ OBCHODNÍ CESTOU, 

NECHTE NA NÁS. MY VÁM CESTU NAPLÁNUJEME A ZAJISTÍME PŘESNĚ NA MÍRU.
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Prodej letenek
tel: 241 090 783, 241 093 210, letenky@exim.cz

Všechny služby 
na jednom místě

SERVIS PRO NAŠE ZÁKAZNÍKY MÁ PRIVÁTNÍ 
CHARAKTER S INDIVIDUÁLNÍ PÉČÍ

Rezervace a prodej letenek do celého světa na pravidelných linkách 
a low cost dopravcích
   vyhledání optimálního spojení dle požadavků klienta
 zaslání nabídky a případná doporučení alternativ
 vystavení elektronických letenek a zaslání na e-mailovou adresu

Rezervace hotelového ubytování v cílových destinacích po celém světě
 nabídka nejvýhodnějšího ubytování kategorií 2 * – 5 *
 výhodné ceny – výrazná úspora oproti ofi ciálním pultovým cenám 
 služba je předplacena – ubytování na základě voucheru 

Rent a car - pronájem automobilů od renomovaných společností
   předplacený pronájem vozu

Zajištění transferů v kombinaci s hotelovým ubytováním

Nadstandardní servis

Cestovní zdravotní pojištění a pojištění storna letenky a jednotlivých služeb 

Doplňkové služby

Cesty na míru
   vycházíme vstříc vašim individuálním požadavkům a přáním. Nenechte se omezovat 

katalogově zpracovanými nabídkami a nechte si ušít cestu, přímo vám na míru.

Centrála EXIM TOURS 
je oficiálním akreditovaným IATA agentem,
člen Mezinárodní asociace leteckých dopravců
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Makety letadel
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WC

WC

nouzový východ řady 15 a 16křídlo

křídlo

Maketa letadla 
Boeing B737-800

Itálie – Ischia, Sardinie, Sicílie, Kalábrie
Řecko – Korfu, Kos, Kréta, Lefkáda, Rhodos, Zakynthos
Tunisko – Djerba, Monastir

Na této straně naleznete makety k nejčastěji po-
užívaným letadlům. 

Změna typu letadla je vyhrazena. 

Aktuální letový řád bude uveden ve vašich Po-
kynech na cestu, které obdržíte cca 7 dní před 
odletem. 

Přestože cestovní kanceláře a letecké společ-
nosti činí vše pro dodržení smluvně stanove-
ných letových řádů, zvýšená opatření k posílení 
bezpečnosti letecké přepravy a přísná pravidla 
pro dodržování všech technických a organizač-
ních postupů předepsaných v letecké přepravě 
způsobují, že změny letových řádů (někdy i na 
poslední chvíli) jsou stále běžnější. O jakýchkoliv 
případných změnách budete informováni bezod-
kladně, jakmile o nich bude cestovní kancelář 
vyrozuměna. 

Váš letový řád si můžete ověřit i v sekci „Ově-
ření rezervace“ na www.eximtours.cz (nutno 
zadat rezervační číslo, uvedené na smlouvě  
o zájezdu). Předběžné časy odletu a příletu  
naleznete již nyní na www.eximtours.cz u kon-
krétního termínu zájezdu.
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Prodej letenek
NABÍZÍME VÁM PRODEJ LETENEK DO VYBRANÝCH 
DESTINACÍ, KAM EXIM TOURS A.S. OPERUJE SVÉ LETY.

Termíny jednotlivých letů naleznete na www.eximtours.cz nebo u vašeho prodejce.     
*cena je uvedena včetně seatingu     
** platí pouze pro držitele zákaznických karet CK EXIM TOURS a.s. při nákupu zájezdu do 31. 3. 2019 a do vyčerpání kapacity
*** včetně transferu na ostrov Ischia 

Destinace – LÉTO 2019 Cílové 
letiště

Odlety 
v ČR z

Cena 
zpáteční 
letenky

Příplatek za 
Travel Plus 

Comfort

Cena 
zpáteční 
letenky

Příplatek za 
Travel Plus 
Comfort * Sleva 50 % 

z Travel Plus 
Comfort **

Servis 
na palubě

běžné termíny

termíny zahrnující: 
19. 4., 20.4., 21. 4., 
22. 4., 1. 5., 8. 5., 
5. 7., 28. 10. 2019

Albánie – Tirana TIA P 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Bulharsko – Burgas BOJ P, B, O 5 990 Kč 2 990 Kč 8 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Bulharsko – Varna VAR P, B, O 5 990 Kč 2 990 Kč 8 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Egypt – Hurghada HRG P, B, O 8 990 Kč 2 990 Kč 11 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Egypt – Marsa Alam RMF P, B, O 8 990 Kč 2 990 Kč 11 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Egypt – Sharm El Sheikh SSH P 8 990 Kč 2 990 Kč 11 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Itálie – Sardinie (Alghero) AHO P 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Itálie – Kalábrie SUF P 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Itálie – Sicílie CTA P 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Itálie – Neapol*** NAP P 8 990 Kč 2 990 Kč 11 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Kapverdy – Boa Vista BVC P 12 990 Kč 4 990 Kč * 15 990 Kč 5 990 Kč * ANO Full meal
Kapverdy – Sal SID P 12 990 Kč 4 990 Kč * 15 990 Kč 5 990 Kč * ANO Full meal
Maroko – Saidia OUD P 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Portugalsko – Madeira FNC P 9 990 Kč 2 990 Kč 12 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Řecko – Athény ATH P 6 990 Kč nelze 9 990 Kč nelze NE Meal
Řecko – Korfu CFU P, B, O 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Řecko – Kos KGS P, B, O 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Řecko – Kréta HER P, B, O 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Řecko – Lefkada (Preveza) PVK P, B 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Řecko – Rhodos RHO P, B, O 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Řecko – Zakynthos ZTH P, B, O 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Senegal – Dakar DSS P 15 990 Kč 4 990 Kč * 18 990 Kč 5 990 Kč * ANO Full meal
Severní Kypr – Larnaca LCA P 8 990 Kč 2 990 Kč 11 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Španělsko – Mallorca PMI P, B, O 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Tunisko – Monastir MIR P, B, O 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Tunisko – Djerba DJE P, B, O 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Turecko – Antalya AYT P, B, O 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Turecko – Bodrum BJV P 6 990 Kč 2 990 Kč 9 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Turecko – Dalaman (Marmaris) DLM P 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board
Turecko – Izmir (Kusadasi) ADB P 7 990 Kč 2 990 Kč 10 990 Kč 3 990 Kč NE Buy on Board

Itálie – Ischia, Sardinie, Sicílie, Kalábrie
Řecko – Korfu, Kos, Kréta, Lefkáda, Rhodos, Zakynthos
Tunisko – Djerba, Monastir
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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 se  Smart Wings nelze zavazadla slu-
čovat). V  případě, že vaše zavazadlo překročí po-
volenou 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 skutečnost 
s  dostatečným předstihem vašemu prodejci, který 
prověří možnost jejich přepravy. Přeprava takových 
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  odjez-
du 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.

UVODNI strany leto 2019_KATALOG 2_Recko_v2ok.indd   23 4.1.2019   13:18:22



24

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.

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 zdarma” platí jedno dítě 
do dovršení vyznačeného věku ubytované na pokoji 
se dvěma dospělými pouze speciální cenu za letenku, 
která je uvedena i s příslušným věkem v tabulce „dítě 
zdarma” v úvodu katalogu. V některých hotelech mo-
hou tuto nabídku využít i děti cestující s jedním rodi-
čem. Tato nabídka může u některých hotelů platit pou-
ze u některých termínů odletů – podrobnosti naleznete 
na www.eximtours.cz. Dítě platí pouze zvýhodněnou 
cenu letenky, cestovní pojištění, případně vízum a po-
bytové taxy. 
Při objednávce zájezdu v termínu do 31. 3. 2019 může-
te u vybraných zájezdů využít speciální nabídky, kdy 
vaše dítě může v doprovodu 2 dospělých osob platících 
základní cenu cestovat zcela zdarma (neplatí ani spe-
ciální cenu letenky, platí pouze pojištění a víza, jsou-
-li vyžadována). Další služby (tj. ubytování, stravování 
a  služby delegáta) poskytuje cestovní kancelář EXIM 
TOURS a.s. zdarma v základním rozsahu, který je u kaž-
dého hotelu uveden. Případné doplatky za polopenzi, 
plnou penzi, výhled na moře apod. hradí dítě ve stej-
ném rozsahu jako dospělí, pokud není uvedeno jinak. 
V  případě, že dítě cestuje za speciální cenu letenky, 
nemůže čerpat žádné další slevy. Při využití této na-
bídky mohou spolucestující osoby využít nabídky slev 
vypsaných v tomto katalogu. 
Dítě do dovršení dvou let platí většinou pouze jedno-
rázový manipulační poplatek 1 290 Kč a nemá nárok 
na místo v  letadle, lůžko a  stravu. Dítě do dovršení 
2 let musí hradit vízum (pokud je vyžadováno). Upo-
zorňujeme na skutečnost, že některé hotely 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 
či slevy. Uvedeným věkem se rozumí stáří dítěte, jež 
nesmí dovršit v den návratu do ČR, tj. dítě do 2 let ne-
smí 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.

Ostatní slevy 
Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. nabízí klientům 
rozsáhlý systém slev. Podrobnosti o  těchto slevách 
naleznete na úvodních stranách tohoto katalogu. Sle-
vy nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno 
jinak.

Důležité informace

Slevy, výhody, bonusy 
a služby zdarma

Obecné podmínky pro uplatnění platí pro všech-
ny slevy, výhody, bonusy a služby zdarma uve-
dené v tomto katalogu nebo vyplývající ze všech 
probíhajících marketingových akcí nebo jiných 
smluvních závazků.

  sleva za včasný nákup – v období platnosti slev za 
včasný nákup jsou ceny uváděné na www.exim-
tours.cz a v rezervačním systému naší cestovní 
kanceláře ponížené již o aktuálně platnou slevu 
za včasný nákup.

  pokud není uvedeno jinak, tak není možná vzá-
jemná kombinace slev, výhod, bonusů, a služeb 
zdarma.

  všechny slevy, výhody a bonusy je možné uplat-
nit pouze z ceny řádně platících dospělých osob. 
Všechny slevy, výhody, bonusy a služby zdarma 

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

je nutné nárokovat před podpisem smlouvy o zá-
jezdu.

  žádnou ze slev nelze uznat se zpětnou platností 
  slevy nelze uplatnit na prodej samostatných lete-

nek či prodej samostatného ubytování

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

Mimořádné 
nabídky

Obsazenost 
pokojů
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Použité symboly a ikony
Novinka
v nabídce

Bez stravy

Stravování: 
snídaně

Stravování: 
polopenze

Stravování: 
plná penze

Stravování: 
plná penze PLUS

Stravování: 
All inclusive

Stravování: 
All inclusive PLUS

a

b

c

d

f

g

h

i

j

L

l

m

n

o

p

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 větší 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

Vodní sporty

Potápění

Golf

Bazén

Tobogán

Tenis

Wi-Fi připojení

Tělocvična nebo
posilovna

Stravování: 
All inclusive ULTRA

Bezlepková strava

Hotel na pláži

Pokoje s výhledem
na moře

Internet

Wellness

Dítě zdarma

Dítě za letenku

Pouze 
pro dospělé

Rodinná 
dovolená

Hotel 
vhodný pro 
handicapované
Česky mluvící
průvodce

s

r

t

u

v

y

x

z

/

é

w

í

á

K

P

Dítě za cenu letenky 
v doprovodu 
dospělé osobyS

T

V

Y

Z

U

\

[

4
HOT
BAZÉN
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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.
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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.
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Aby vás nic nepřekvapilo….
Cestovní kancelář EXIM TOURS a. s. věnuje vý-
běru destinací a hotelů vysokou pozornost. 
Všechny hotely pečlivě vybíráme ve spolupráci 
se zahraničními partnery a na základě znalosti 
místních poměrů. Klasifikace 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 může-
te setkat v různých destinacích se zcela odlišným 
standardem a nabídkou stravování. 

ABY VÁS NIC NEPŘEKVAPILO, 
SHRNULI JSME NĚKTERÁ SPECIFIKA 
V HLAVNÍCH DESTINACÍCH,  
ZE KTERÝCH MŮŽETE V NABÍDCE 
CESTOVNÍ KANCELÁŘE  
EXIM TOURS A. S. VYBÍRAT.

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, 
křesťanských i islámských. Nádherný je výlet na Sa-
haru, 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 jíd-
lem je kuskus na mnoho způsobů. Na stole se často 
objevuje skopové, jehněčí, kozí a drůbeží maso.
Teploty jsou zejména během hlavní sezony vysoké, 
je třeba dodržovat pitný režim, používat opalova-
cí krémy a  nevystavovat se dlouhodobě slunečním 
paprskům. 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  ob-
dobí listopad až březen mají stejný čas jako u  nás 
a v období duben až říjen je tam o hodinu méně. 

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. Přispí-
vá k tomu nepochybně velmi příznivé klima, které je 
stabilní 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 omezenější nabídkou sortimentu u snídaní. I když 
máte v  hotelu program All Inclusive, nevynechejte 
návštěvu některé z místních taveren – většina hote-
lů sice nabízí klientům i  řeckou stravu, nic se však 
nevyrovná musace, kterou uvařila majitelka taverny 
s pomocí rodiny.
Velkou předností Řecka je, že se jedná o jednu z nej-

bezpečnějších destinací z  celé Evropy. Je možné si 
zapůjčit auto a pohybovat se volně a bezpečně kde-
koliv a v kterýkoliv čas po celé zemi. Od 1. 1. 2018 je 
v  Řecku zavedena povinná turistická taxa, která se 
platí přímo v hotelech – její výše je závislá na oficiální 
kategorii hotelu.

Itálie
Itálie je destinací, která je určena zejména pro klien-
telu vyhledávající jednak přírodní a historické krásy, 
ale také strávení dovolené uprostřed přátelské, 
prázdninové a neformální atmosféry.
Hotely jsou v porovnání s jinými destinacemi jedno-
dušší a  střízlivě vybavené. Především resorty typu 
„villaggio“ jsou vyhledávané mimo jiné i pro výraz-
nější animační programy, které mohou být i hlasitější, 
vzhledem k italskému temperamentu. Ve většině ho-
telů v Itálii je vybírána tzv. pobytová taxa, tedy turis-
tický poplatek pro ubytované hosty. Pobytová 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 
snídají méně, nabídka snídaní je spíše jednodušší, 
převažuje pečivo sladké i  slané. I  v  hotelech vyšší 
kategorie se velmi zřídka setkáte s  teplou bufeto-
vou snídaní. Základní potravinou Itálie jsou těstovi-
ny, naleznete je v  nejrůznějších podobách na jídel-
níčku všech hotelů, a  to denně.  Pro našince méně 
obvyklou záležitostí může být stolování více lidí 
u jednoho většího – často kulatého - stolu (většinou 
pro 6-10 lidí), což je v  Itálii velmi běžné a oblíbené. 
Italové jsou společenští a rádi se i během času oběda 
či večeře seznamují a komunikují s novými přáteli.
Italové jsou velmi hrdí na svou řeč a neradi se učí ci-
zím jazykům. I v hotelových resortech se tedy setkáte 
s velmi omezenou jazykovou vybaveností personálu. 
Ve veřejně přístupných bazénech může být vyžadová-
no používání koupací čepice. V termálních bazénech 
je použití koupací čepice povinné (lze za poplatek 
zakoupit na místě) a koupání zde není doporučováno 
dětem do 12 let.
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Děti zdarma
V následující tabulce naleznete přehled ubytovacích kapacit s nabídkou dětí zdarma nebo za letenku a další informace, které rodinám s dětmi ulehčí výběr 
jejich dovolené. Při objednávce zájezdu v termínu do 31. 3. 2019 můžete u vybraných zájezdů využít speciální nabídky, kdy vaše dítě může v doprovodu  
2 dospělých osob platících základní cenu cestovat zcela zdarma (neplatí ani speciální cenu letenky, platí pouze pojištění a víza, jsou–li vyžadována). Na tuto 
nabídku lze provádět rezervaci na maximálně 24 hodin. Další služby (tj. ubytování, stravování a služby delegáta) poskytuje cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. 
zdarma v základním rozsahu, který je u každého hotelu uveden. Případné doplatky za polopenzi, plnou penzi, výhled na moře apod. hradí dítě ve stejném 
rozsahu jako dospělí, pokud není uvedeno jinak. Při zakoupení zájezdu po 31. 3. 2019 nebo v případě zájmu o využití zvýhodněných cen za včasný nákup 
hradí dítě v tabulce uvedenou cenu letenky.

S

TUNISKO – PEVNINA
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Concorde Marco Polo **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 42
Bahia Beach **** AI 2-13 let 7 990 Kč NE NE NE 43
Houda Yasmine Hammamet **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 44
Safa *** Al 2–15 let 7 990 Kč NE ANO ANO 44
Vincci Marillia **** Al 2–7 let 7 990 Kč NE NE NE 45
Samira Club SPA & Aquapark *** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 46
Club Novostar Dar Khayam *** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 47
Novostar Premium Bel Azur Thalaso & Bungalows **** Al 2-4 let 7 990 Kč NE NE NE 47
Vincci Nozha Beach **** Al 2–7 let 7 990 Kč NE ANO NE 49
COOEE Club President Aqua Flipper *** Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 50
Paradis Palace **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 52
Kheops *** Al 2–14 let 7 990 Kč NE ANO ANO 53
Byzance *** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 53
Concorde Green Park Palace ***** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 55
lti Bellevue Park **** UAI 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 57
Riviera **** AI 2–12 let 7 990 Kč ANO ANO ANO 58
El Mouradi Club Kantaoui **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 60
Royal Jinene **** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE NE 60
Golf Residence **** PP 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 61
Jinene Resort *** Al 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 61
Mövenpick ***** Al 2–7 let 7 990 Kč NE NE NE 62
Sousse Palace ***** AI 2–6 let 7 990 Kč NE NE NE 64
Tej Marhaba **** Al 2–14 let 7 990 Kč NE ANO ANO 65
Marhaba Neptune **** Al 2–6 let 7 990 Kč NE ANO NE 65
Riadh Palms **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 66
Marhaba Resort **** Al 2–6 let 7 990 Kč NE ANO NE 68
Marhaba Club **** Al 2–6 let 7 990 Kč NE ANO NE 68
Marhaba Royal Salem **** Al 2–6 let 7 990 Kč NE ANO NE 69
Thalassa Sousse Resort & Aquapark **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 70
El Ksar Resort **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 71
Marabout ***+ Al 2–6 let 7 990 Kč NE ANO ANO 72
Sentido Rosa Beach **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 75
Ruspina **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 76
Regency & SPA **** Al 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 77
Shems Holiday Village *** AI 2-13 let 7 990 Kč NE NE ANO 78
Houda Golf & Beach Club *** AI 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 79
Rosa Rivage **** AI 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 80
Neptunia Beach *** AI 2-6 let 7 990 Kč NE ANO ANO 81
Caribbean Magic Monastir **** AI 2–14 let 7 990 Kč NE ANO ANO 81
Eden Club *** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO NE 82
Les Palmiers *** PP 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 82
Mahdia Palace ***** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 84
Nour Palace ***** Al 2–12 let 7 990 Kč ANO ANO ANO 86
lti Mahdia Beach **** Al 2-13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 88
One El Mansour Mahdia **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 89
Thapsus **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 90
Caribbean Magic Mahdia **** Al 2–15 let 7 990 Kč NE ANO ANO 91
Thalassa Mahdia Aqua Park **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 92
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Děti zdarma S
TUNISKO – DJERBA

hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 
klub

skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Royal Garden Palace ***** Al 2–7 let 7 990 Kč NE NE NE 99
Vincci Djerba Resort **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 100
El Mouradi Djerba Menzel **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE ANO NE 101
lti Djerba Plaza Thalasso & SPA **** AI 2–6 let 7 990 Kč NE NE NE 101
SunConnect Aqua Resort **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO NE 102
Club Calimera Yati Beach **** UAl 2–12 let 7 990 Kč ANO ANO NE 104
Palm Azur **** Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO NE 106
Vincci Helios Beach **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 108
Riadh Meninx **** Al 2–6 let 7 990 Kč NE ANO NE 109
COOEE Hari Club Beach Resort Djerba **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 110
Dar Djerba Zahra **** AI 2–12 let 7 990 Kč ANO NE ANO 112
Venice Beach *** Al 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 114
Miramar Petit Palais Djerba *** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 114
Joya Paradise **** AI 2-12 let 7 990 Kč NE NE ANO 115
Sun Club *** Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO NE 115
Dar Djerba Narjess **** Al 2–6 let 7 990 Kč NE NE ANO 116
Zephir hotel & SPA **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 117
Zita Beach Resort **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 117
Eden Star **** Al 2–5 let 7 990 Kč NE NE NE 118
Oasis Marine *** Al 2–5 let 7 990 Kč NE NE ANO 118
Club Lella Meriam **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 119
Diana Beach *** Al 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 120
Sangho Club Zarzis *** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 121

ITÁLIE – KALÁBRIE
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Scoglio della Galea **** AI 2–13 let 6 990 Kč ANO NE NE 366-367
Nausicaa Village ***+ SOAI 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 368-369
Blue Bay Resort **** PLP+ 2–14 let 6 990 Kč NE NE ANO 370
Baia della Sirene Beach Village **** SOAI 2–13 let 6 990 Kč NE NE ANO 372
Villaggio Sayonara *** AI 2–13 let 6 990 Kč NE NE ANO 375
LABRANDA Rocca Nettuno Tropea **** AI 2-18 let 6 990 Kč NE NE ANO 363
Orizzonte Blu *** PP 2-8 let 6 990 Kč NE NE ANO 375
Scoglio del Leone **** PP+ 2-7 let 6 990 Kč NE NE NE 373

ITÁLIE – SICÍLIE
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Hilton Giardini Naxos ***** SN 2–6 let 6 990 Kč NE NE NE 381
Parc hotels **** PP 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 382
ELI hotel **** PP+ 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 385
Sant Alphio Garden Hotel **** SN 2–8 let 6 990 Kč NE NE NE 388
Caesar Palace **** PP 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 389
Le Dune Beach Club **** UAI 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 387
TH Capo Calava *** SOAI 2–15 let 6 990 Kč NE NE NE 386

ITÁLIE – SARDINIE
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Club Esse Roccaruja **** PP+ 2–6 let 6 990 Kč NE NE NE 416
Club Esse Sporting **** PP+ 2–6 let 6 990 Kč NE NE NE 417
Bagaglino Resort La Plage Noire **** AI light 2–13 let 6 990 Kč ANO NE ANO 418-419
Le Tonnare Family Club **** PP+ 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 420-421
Rina **** SN 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 415
Sportvillage Badesi **** SOAI 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 422

ITÁLIE – ISCHIA
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Aurora Terme **** PP 2–6 let 8 990 Kč NE NE NE 400
Santa Maria *** PP 2–12 let 8 990 Kč NE NE NE 405

Děti zdarma-katalog 2-_leto 2019_v2.indd   30 7.1.2019   11:28:12



31

ŘECKO – KRÉTA
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Petra Mare ****+ AI 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 129
Tylissos Beach Hotel **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 130
Almyra Hotel & Village **** AI 2–12 let 7 990 Kč ANO NE ANO 131
Sunshine Crete Village **** AI 2–15 let 7 990 Kč NE NE ANO 132
Sunshine Crete Beach **** AI 2–15 let 7 990 Kč ANO ANO ANO 133
Dessole Blue Star Resort **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 134
Blue Marine Resort ***** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 137
Miramare **** PP/AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 138
Club Calimera Sirens Beach ****+ AI 2–14 let 7 990 Kč ANO NE ANO 142
Dessole Malia Beach **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 143
Triton Hotel *** SOAI/AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 144
Alexander Beach ***** SN/PP/PLP 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 145
Sentido Blue Sea Beach ***** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 146
Stalis Hotel ***+ PP/AI 2–14 let 7 990 Kč NE NE NE 147
Mediterraneo **** AI 2–14 let 7 990 Kč NE ANO ANO 151
King Minos Palace **** PP/PLP 2–7 let 7 990 Kč NE NE NE 152
Imperial Belvedere **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 153
Royal Belvedere **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 154
Star Beach **** AI 2–14 let 7 990 Kč NE ANO ANO 155
Hersonissos Palace **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 156
Hersonisos Maris **** PP 2–4 let 7 990 Kč NE NE ANO 157
Hersonissos Village **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 158
Semiramis Village ***+ AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 159
Palmera Beach *** PP 2–6 let 7 990 Kč NE NE NE 160
Aldemar Royal Mare ***** PP/AI/UAI 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 161
Annabelle Beach Resort ***** AI 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 162
Serita Beach ***** AI 2–15 let 7 990 Kč NE ANO ANO 163
Bella Beach ***** AI 2–6 let 7 990 Kč NE NE ANO 164
Lyttos Beach **** AI 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 165
Oceanis Heights View *** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 166
Stella Palace ***** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 168
Stella Village *** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 169
Aphrodite Beach **** AI 2–11 let 7 990 Kč NE NE NE 171
Aphrodite Beach – annex b. Apollo **** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 172
Club Lyda *** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 173
Arina Beach **** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 175
Erato *** PP 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 176
Neptuno Beach **** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 177
Creta Beach **** AI 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 178
Dessole Dolphin Bay **** AI 2–12 let 7 990 Kč ANO ANO ANO 180
Marilena ***+ AI 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 181
Castro *** PP 2–13 let 7 990 Kč NE NE NE 182
Athina *** PP 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 183
Bali Beach *** AI 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 184
Jo–An Beach **** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 185
Adele Beach **** AI 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 186
Kathrin Beach *** PP 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 187
Kriti Beach ****+ PP/PLP 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 188
Kyma Suites Beach Hotel ****+ PP/PLP 2–7 let 7 990 Kč NE NE NE 189
Minos Hotel **** SN/PP/PLP 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 190
Jo–An Palace **** PP 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 192
Mythos Palace ***** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 193
Happy Days Beach **** PP/AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 194
Vantaris Beach **** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 195
Eliros Mare **** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 196
Vantaris Palace **** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 197
Kavros Beach *** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 199
Kavros Garden *** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 200
Vantaris Garden *** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 201
Vantaris Corner *** PP/AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 202
Georgipoulis Resort ***** PP/AI 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 203
Anemos Luxury Grand ***** PP/PLP 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 204
Pilot Beach Resort ***** PP/PLP 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 205
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Děti zdarma S
ŘECKO – KORFU

hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 
klub

skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Mayor Pelekas Monastery ***** PP/AI 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 255
Marbella Corfu ***** PP/UAI 2–12 let 6 990 Kč NE ANO ANO 257
Roda Beach Resort & SPA ****+ AI 2–15 let 6 990 Kč ANO ANO ANO 259
lti Grand Glyfada ****+ AI 2–14 let 6 990 Kč NE NE NE 260
Blue Princess Beach **** AI 2–13 let 6 990 Kč NE NE ANO 261
Mare Blue Beach Resort **** AI 2–13 let 6 990 Kč NE NE ANO 262
Saint George Palace **** AI 2–13 let 6 990 Kč NE NE ANO 263
Elea Beach **** AI 2–7 let 6 990 Kč NE NE ANO 265
Sunshine Corfu **** AI 2–13 let 6 990 Kč NE NE ANO 266
Aeolos Beach **** AI 2–6 let 6 990 Kč NE NE ANO 267
Primasol Ionian Sun **** AI 2–14 let 6 990 Kč NE NE ANO 268
Mayor Capo di Corfu **** PP/AI 2–14 let 6 990 Kč NE ANO NE 270
Angela Beach *** AI 2–14 let 6 990 Kč NE NE ANO 271
Acharavi Beach **** PP 2–6 let 6 990 Kč NE NE ANO 272
Sea Bird *** PP 2–13 let 6 990 Kč NE NE ANO 275
Corfu Belvedere *** AI 2–14 let 6 990 Kč NE NE ANO 277
Livadi Nafsika *** AI 2–6 let 6 990 Kč NE NE NE 278
Nautilus *** PP/AI 2–7 let 6 990 Kč NE NE NE 279
Ipsos Beach *** SN 2–7 let 6 990 Kč NE NE NE 280

ŘECKO – ATTIKA
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Alkyon Resort Hotel & SPA ***** AI 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 351
Kinetta Beach Resort & SPA ****+ AI 2–12 let 6 990 Kč ANO NE ANO 352
Kalamaki Beach **** PLP/PP 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 353
Pappas *** PLP/SOAl 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 354
Siagas Beach *** PLP/PP/SOAl 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 355

ŘECKO – ZAKYNTHOS
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Elegance Luxury Executive Suites ***** SN/PLP 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 311
Best Western Galaxy ****+ PLP/Al 2–12 let 6 990 Kč NE ANO ANO 312
Mediterranean Beach ****+ PLP 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 313
White Olive Premium Agios Sostis **** Al 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 314
White Olive Premium Laganas **** Al 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 316
Astir Palace **** SN/PLP/Al 2–7 let 6 990 Kč NE NE ANO 317
Astir Beach *** SN/PLP/Al 2–7 let 6 990 Kč NE NE NE 318
Zakantha Beach *** PLP 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 319
Palazzo di Zante ***+ Al 2–15 let 6 990 Kč NE ANO ANO 320
Zante Imperial beach ***+ Al 2–13 let 6 990 Kč NE ANO ANO 321
Locanda Beach **** Al 2–14 let 6 990 Kč NE NE NE 322
 The Bay Hotel & Suite **** PLP 2–6 let 6 990 Kč NE NE NE 323
 Tsamis Zante Hotel & SPA Resort **** Al 2–6 let 6 990 Kč NE NE NE 324

ŘECKO – LEFKÁDA
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Apollo *** PP 2–15 let 6 990 Kč NE NE ANO 334
Perigiali Beach Pension *** PP 2–15 let 6 990 Kč NE NE NE 335
Delfini *** PP/SOAl 2–12 let 6 990 Kč NE NE ANO 336
Kalias *** SN 2–8 let 6 990 Kč NE NE ANO 337
Kalypso *** SN 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 338
Nefeli *** SN 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 339
Odyssey **+ SN 2–12 let 6 990 Kč NE NE NE 340
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AI – All Inclusive | XAI – EXTRA All Inclusive | SOAI – SOFT All Inclusive | PAI – PREMIUM All Inclusive | UAI – ULTRA All Inclusive | PLP – plná penze | PP – polopenze | BS – bez stravy

ŘECKO – RHODOS
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

All Senses Nautica Blue Exclusive ***** Al 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 211
Filerimos Village **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 213
D´Andrea Mare Beach **** Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 214
Sunshine Rhodes **** Al 2–14 let 7 990 Kč NE ANO ANO 215
Oceanis **** Al 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 216
Oceanis Park **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 217
Avra Beach **** Al 2–6 let 7 990 Kč NE NE ANO 218
Amathus Beach ***** SN/PLP 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 219
Blue Sky Beach **** PLP 2–7 let 7 990 Kč NE NE NE 220
Virginia **** PLP/Al 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 222
Virginia *** Al 2–14 let 7 990 Kč NE NE NE 223
The Kresten Royal Villas & SPA ***** Al 2–15 let 7 990 Kč NE NE ANO 224
Kresten Palace **** PLP 2–15 let 7 990 Kč NE NE ANO 225
Calypso Beach **** Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 226
Dessole Olympos Beach Resort **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 227
Apollo Beach **** PLP/Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE NE 228
Grecian Fantasia Resort *** PLP 2–10 let 7 990 Kč NE NE ANO 229
Haniotis Studios BS 2–18 let 7 990 Kč NE NE ANO 230
Ladiko *** SN/PLP 2–7 let 7 990 Kč NE NE NE 230
Cathrin **** PLP 2–14 let 7 990 Kč NE NE NE 231
lti Asterias ****+ Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 232
Dessole Lippia Golf Resort **** Al 2–14 let 7 990 Kč ANO ANO ANO 234
Afandou Beach ***+ Al 2–15 let 7 990 Kč NE NE ANO 235
Marathon **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 236
Fantasy ***+ Al 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 237
Thalia ***+ Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 239
COOEE Lindos Royal **** Al 2–13 let 7 990 Kč ANO ANO ANO 240
Sunrise Beach **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 242
Sun Beach Lindos *** SOAL 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 243
Kamari Beach **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 244
Rodos Princess Beach  **** Al 2–12 let 7 990 Kč NE ANO ANO 246
Princess Sun **** Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 247
Atlantica Dreams Resort & Spa ***** Al 2–13 let 7 990 Kč NE ANO ANO 248
Zenith Seaside **** Al 2–13 let 7 990 Kč NE NE NE 249

ŘECKO – KOS
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky Mango 

klub
skluzavky
– tobogány

větší 
rodina strana

Astir Odysseus ***** PP/AI 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 288
Atlantica Porto Bello Royal ***** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 290
Apollon **** AI 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 292
Aeolos Beach **** PP/AI 2–7 let 7 990 Kč NE NE ANO 293
Caravia Beach ****+ AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 294
Ammos Resort **** AI 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 295
Princess of Kos **** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 297
Akti Kalimera Kos **** AI 2–15 let 7 990 Kč ANO NE ANO 298
Lagas Aegean Village **** PP 2–13 let 7 990 Kč NE NE NE 300
Ilios Hotel **** AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 301
Gaia Village ***+ AI 2–12 let 7 990 Kč NE NE ANO 302
Marebello Beach Resort ***+ AI 2–14 let 7 990 Kč ANO NE ANO 303
Summer Village *** AI 2–13 let 7 990 Kč NE NE ANO 304
Captain Pavlos *** AI 2–14 let 7 990 Kč NE NE ANO 305
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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 hlav-
ně 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 tu-
ristickou destinaci. Má dlouhé, poměrně členité pobřeží s výrazným Gá-
beským zálivem zvaným Malá Syrta a několika ostrovy, z nichž největší je 
Djerba. Mnoho turistů převážně z Evropy sem přijíždí zejména kvůli rela-
tivně nízkým cenám, teplému moři a četným památkám. Pobřeží s bílým 
pískem láká především návštěvníky, 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 pouštního západu slunce, určitě dá tomuto pří-
sloví za pravdu. 

V Tunisku je středomořské subtropické klima s horkými léty a mírnými 
zimami, během nichž spadne většina srážek. Ofi ciálním jazykem je arab-
ština, ale domluvíte se dobře i anglicky, německy, francouzsky a italsky. 
Z Tuniska si můžete přivézt kaftan, kožené výrobky a parfémy, ozdobné 
ptačí klece ze Sidi Bou Said, hrnčířské výrobky z Nabeulu, koberce a ko-
ření z  Kairouanu, předložky a „pouštní růže” z  Tozeuru, mořské houby 
ze Sfaxu a z ostrova 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 vlivem. Dobře chut-
ná 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 jí-
delních lístcích. Uvnitř tohoto pirohu je celé vejce, nadrobno nakrájená 
petrželka, cibule a brambor. Dalším oblíbeným jídlem je cous-cous, což je 
dušené skopové, drůbeží nebo rybí maso se zeleninou a vařenou semo-
linou, krupicí z tvrdé pšenice. Tuniské sladkosti se dělají hlavně z oříšků 
a medu. Pokud nemáte rádi cukroví, nabízí se vám široký výběr různých 
druhů čerstvého ovoce přímo ze stromů, které vám chuť sladkého zcela 
vynahradí. 
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 aromatickou místní kávu.
Hlavní město Tunis je nejlidnatějším a nejrušnějším městem Tuniska. Leží 
na severozápadním pobřeží Tuniska poblíž jezera Le Lac. Výstavba nové-
ho města začala v 19. století. Hlavní třída města je pojmenována podle 
Habiba Bourghiba, prvního prezidenta Tuniska. Lemují ji budovy, kde sídlí 
banky, obchodní fi rmy, vládní úřady a další instituce. Obytné čtvrti me-
tropole se nacházejí hlavně v severní části, směřují k parku Belveder.

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

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
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V ceně zájezdu není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 
599 Kč/pobyt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/
dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění nalezne-
te na úvodních stránkách katalogu), fakultativní 
služby, pobytová taxa splatná na hotelové re-
cepci 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
TUNISKO

Bližší informace o letech a letadlech včetně maket a rozmístění sedadel 
na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč/osoba/ let oběma směry 
pro běžné termíny a v termínech zahrnujících 1. 5., 8. 5., 5. 7., 28. 10. 2019 
za příplatek 3 990 Kč/osoba/ let oběma směry.

Servis na palubě: Buy On Board
(bližší informace o možnostech servisu na palubě naleznete v úvodních 
stránkách katalogu)

V ceně zájezdu zahrnuto
Letecká doprava v turistické třídě včetně le-
tištních a bezpečnostních poplatků, ubytování 
(v případě 8denního zájezdu na 7 nocí, v případě 
11denního zájezdu na 10 nocí, v případě 12den-
ního 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 cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb.

Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili 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 Tuniska a to u příslušného velvysla-
nectví nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen 
s vlastním cestovním pasem.
Občané ČR a SR, kteří cestují individuálně a mají 
koupenou pouze samostatnou letenku,  nemu-
sí 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 
vstupní 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 infor-
mujte u svého praktického lékaře.

HAMMAMET

NABEUL

CONCORDE MARCO POLO

NOVOSTAR PREMIUM BEL AZUR THALASSA
STEIGENBERGER MARHABA THALASO HAMMAMET

MONASTIR

MAHDIA

THAPSUS
MAHDIA PALACE

EL MOURADI MAHDIA
THALASSA MAHDIA AQUA PARK

IBEROSTAR ROYAL EL MANSOUR

ONE EL MANSOUR
EL BORJ

NOUR PALACE CARIBBEAN MAGIC MAHDIA

BAHIA BEACH

VINCCI MARILLIA
SAFA

PARADIS PALACE

IBEROSTAR AVERROES

BYZANCE

KHEOPS

GOLF RESIDENCE
EL MOURADI CLUB KANTAOUI
LTI BELLEVUE PARK

MARHABA PALACE

EL MOURADI PALACE
EL MOURADI PALM MARINA

IBEROSTAR DIAR EL ANDALOUS

CONCORDE GREEN PARK PALACE

RIVIERA

IBEROSTAR KANTAOUI BAY
THALASSA SOUSSE RESORT & AQUAPARK 

EL KSAR RESORT
MARABOUT

MOVENPICK RIADH PALMS

KARAWAN SOUSSE PALACETEJ MARHABA

SAMIRA CLUB SPA & AQUAPARK

COOEE CLUB PRESIDENT AQUA FLIPPER
VINCCI NOZHA BEACH

CLUB NOVOSTAR DAR KHAYAM

MARHABA RESORT

MARHABA BEACH
MARHABA ROYAL SALEM

JINENE RESORT / ROYAL JINENE

VO

EL JEM

MAHDIA

MONASTIR

SOUSSE

HAMMAMET

PORT EL KANTAOUI

NABEUL
TUNIS

SFAX

ROYAL THALASSA
MONASTIR SENTIDO

ROSA BEACH
LES PALMIERS
REGENCY & SPA

EDEN CLUB

CARIBBEAN MAGIC MONASTIR

EL MOURADI SKANES
HOUDA GOLF & BEACH CLUB 

RUSPINA

ROSA RIVAGE
NEPTUNIA BEACH

LIBERTY RESORT

HOUDA YASMINE HAMMAMET

TUNISKO

Informace o cenáchInformace o letech

Odlet z Počet dní Letový den Letecká spol. Typ letadla * Priority seat Travel Plus 
Comfort XL seat VIP Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání 
z destinace

Praha 8/15 úterý SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x

Praha 8/15 úterý Tunisair A319 Ano Ne Ano Ne Ne x x

Praha 8/15 pátek SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x

Praha 8/15 pátek SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x

Praha 8/15 sobota SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x

Praha 8/15 sobota SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x

Praha 8/15 neděle SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x
Praha 11/12 út/pá SW/TUN B737-800/A319 Ano Ne Ano Ne Ne x x
Praha 11/12 út/pá SW/TUN B737-800/A319 Ano Ne Ano Ne Ne x x
Brno 8/15 Pátek SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x
Brno 8/15 úterý Tunisair A319 Ano Ne Ano Ne Ne Ostrava x
Brno 11/12 út/pá SW/TUN B737-800/A319 Ano Ne Ano Ne Ne Ostrava x
Ostrava 8/15 úterý Tunisair A319 Ano Ne Ano Ne Ne x Brno
Ostrava 11/12 út/pá Tunisair A319 Ano Ne Ano Ne Ne x Brno

SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení *) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Umístění hotelů
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Hammamet
Město s  20  tisíci obyvateli leží 63  km jihový-
chodně od tuniské metropole na jihu poloostro-
va 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. Poetic-
ká představivost spatřuje ve tvaru poloostrova 
ruku, pohostinně podanou Evropě. Malebně 
položené městské letovisko v  závětří hornati-
ny Dorsale, nádherné písčité pláže, za nimiž se 
rozprostírají pomerančovníkové a citronovníko-
vé háje, objevili na přelomu století, tehdy ještě 
jako rybářskou vesničku, umělci a  spisovatelé 
jako Flaubert, Maupassant, Wilde, Gide, Klee. 
I  Sophii Lorenové učaroval. Magické středisko 
se stalo symbolem odpočinku a  uvolnění. Ani 
cizinecký ruch nenarušil klidný životní rytmus 
a půvab města se zahradami prosycenými vůní, 
plnými eukalyptů, palem a cypřišů, v nichž kon-
cem 60. let harmonicky vyrostly elegantní ho-
tely. Architektura zde už nesmí převýšit špičku 
cypřiše, tak zní poslední místní stavební norma. 
Na skalnatém mořském výběžku stojí staré 
islámské hradební město (medina) s  pevností 
(kasbah) z 15. století, z níž se otevírá úchvatný 
pohled na tyrkysově modré moře, blankytné 
nebe, zlaté slunce, bílé písky a  zelené palmy. 
V bludišti úzkých klikatých a částečně i zastře-
šených uliček slouží jedna jako souk (bazar). 
Město má dvě mešity, jednu z  15. a  druhou 
z  18. století. V  jižní hotelové zóně stojí mezi-
národní kulturní středisko Georgese Sébastiana, 
rumunského šlechtice a prvního milionáře, kte-

rý se zde ve 20. letech usadil. Pohodlný výlet na 
poloostrov Cap Bon nebo do Tunisu a  Kartága 
zabere jeden den. Odjet odtud a nepodniknout 
některou z možných cest do vnitrozemí by byla 
nenapravitelná chyba.
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 100  km, 
Enfi dha cca 70 km, Tunis cca 70 km

Sousse > Port el Kantaoui
Třetí největší tuniské město se 400 tisíci obyva-
teli leží kolem rušného rybářského a obchodního 
přístavu jižní části srpovitého Hammametského 
zálivu jen necelých 20 km od mezinárodního le-
tiště 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 provin-
cie. Islámský ribat, klášterní pevnost vojensky 
organizovaných mnichů, zde postavili Arabové 
jako součást dlouhé obranné linie. K posvátným 
patří malé krychlové stavby s  kopulí nazývané 
koubba nebo marabout, mauzolea s pozůstatky 
svatých. Stará, dokonale uchovaná medina u pří-
stavu s velkou mešitou, dominantní věží, majá-
kem, pevností a tržištěm tvoří kontrast staroby-
lých tradic s moderním městem. Okolní přírodní  
bohatství, vynikající kuchyně, kulturní programy 
a přitažlivé pláže proměnily Sousse v mezinárod-
ní přímořské středisko. Znovu musíme opakovat 
dvě slova, jež jsou pro dovolenou v Tunisku nej-
výstižnější: odpočinek a uvolnění. 
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 20 km, En-
fi dha cca 50 km, Tunis cca 140 km 

Monastir
Průmyslové přístavní město s  28  tisíci obyvateli 
má mezinárodní letiště a leží na špičce skalnatého 
poloostrova při nejjižnějším konci hammamet-
ského zálivu. Stojí zde malá hradební medina. 
V původní modlitebně je dnes muzeum s pravými 
poklady islámského umění. Město má univerzitu. 

Letoviska
TUNISKO

Monastir – mauzoleum

Hammamet

Port el Kantaoui

Místní rodák a první tuniský prezident Bourguiba 
zde postavil rodinné mauzoleum s dvěma 25 me-
trů vysokými minarety. V  posledních letech se 
vzkvétající, útulný Monastir stal nejvyhledávaněj-
ším přímořským letoviskem. Hotelové komplexy 
se táhnou v délce několika kilometrů podél šumí-
cího moře s  nepřeplněnými písečnými plážemi. 
Místo s  podmanivým kouzlem vyvolává pocit 
bezpečí, klidu, míru a jasu. Naprosto ojedinělý až 
nebeský jas a mimořádná přírodní krása sem neu-
stále láká fi lmové režiséry. Zde se natáčely napří-
klad exteriéry seriálu „Ježíš Nazaretský” nebo fi lm 
„Dobyvatelé ztracené archy”. Zbývá jen ochutnat 
vyhlášenou tuniskou kuchyni, dopřát si sklenku 
ušlechtilého místního vína, plného sluneční jiskry, 
nebo si připít fíkovým brandy boukha. Návštěvník 
se s Monastirem jen nerad loučí a klade si otázku, 
byla-li to vše jen iluze či skutečnost?
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 10 km, En-
fi dha cca 72 km, Tunis cca 170 km

Mahdia
Mahdia je krásné rybářské městečko ležící asi 
210 km od hlavního města. V dějinách hrála dů-
ležitou roli na počátku 10. století, kdy se stala 
hlavním městem říše Fatimidů. Z moře u Mahdie 
byly vyloveny řecké bronzové a mramorové před-
měty, které tvoří v  současnosti unikátní sbírku 
národního muzeu v Tunisu. Dnešní Mahdia je cha-
rakteristická bílými budovami domů vystavěných 
v  tradičním maurském stylu, oblými kopulemi 
mešit a  štíhlými minarety. Zvláštní a  tajemnou 
tradicí městečka je každodenní lov místních ry-
bářů, kdy ještě za měsíčního svitu vyplouvají na 
svých loďkách s lucernami rozhodit do temného 
moře své sítě. Turistická zóna na pobřeží Mahdie 
nabízí svým návštěvníkům jedny z nejkrásnějších 
a  doposud nepřeplněných pláží s  jemným pís-
kem. V hotelích různých kategorií můžete prožít 
skutečně nezapomenutelnou dovolenou.
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 50 km, En-
fi dha cca 110 km, Tunis cca 225 km

Tunisko pevnina LETO_2019_v2.indd   37 4.1.2019   12:10:22



38

V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
Ty nejatraktivnější a nejžádanější si můžete 
zakoupit již při nákupu zájezdu v České re-
publice, s  podrobnou nabídkou fakultativ-
ních výletů se pak můžete seznámit v místě 
pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány 
v  optimální podobě místním poskytovate-
lem služeb. 

Sahara
(dvoudenní výlet)
Brzy ráno po snídani odjezd z hotelu. Cesta do 
El Djem, dále cesta pokračuje přes Sfax a Gabes, 
návštěva troglodytu v Matmatě, brány Sahary 
Douz, fakultativní projížďka na velbloudech. 
2. den pokračování přes vyschlé solné jezero 
Chott El Jerid – fotopauza, přestup na jeepy, nej-
větší duny Tuniska, kulisy z filmu Hvězdné války, 
nejkrásnější místo Tuniska horská oáza Chebika, 
pokračování do 4. nejdůležitějšího muslimského 
města Kairouan, proslulého též výrobou kober-
ců, přes města Metlaoui a Gafsa. 
Cena za osobu: 95 EUR

Tunis – Kartágo – Sidi Bou Said
Po snídani odjezd do hlavního města Tunisu, 
prohlídka starého města. Prohlídka římských 
Antoniových lázní (nejzachovalejší vykopávky), 
poté návštěva starobylého městečka Sidi Bou 
Said vystavěného v typickém romantickém stylu 
v modrobílé kombinaci. Avenue Habib Bourgui-
ba – moderní centrum hlavního města, největší 
tržnice v Tunisku. Návštěva Muzea Bardo – bo-

hatá sbírka exponátů, např. nejkrásnější římské 
mozaiky a vzácné předměty z punského období. 
Cena za osobu: 31 EUR

ZOO FRIGUIA 
Odjezd ráno po snídani. Vstup do areálu a show 
v ceně. Procházka ZOO, vystoupení s lachtany. 
V celém areálu možnost fotit zdarma, se zvířaty 
za příplatek, např. fotografie, jak si podáváte 
ruku s lachtanem. Projížďka na velbloudovi za 
cca 3 DT.
Cena za osobu: 22 EUR

Upozornění 
Minimální účast pro konání výletů je 6 osob. Fa-
kultativní výlety nepořádá EXIM TOURS a.s., ale 
místní poskytovatelé. Případné stížnost je nut-
né řešit neprodleně na místě. Výlety jsou  po-
řádány v doprovodu místního průvodce, není-li 
uvedeno jinak.

Fakultativní výlety 
TUNISKO > PEVNINA

Kairouan

 Berberské obydlí ve skalách

El Jem

Sidi Bou Said – pohled na přístav

Sahara
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PROGRAM OKRUHU

1. den: Praha – Tunisko
Odlet z Prahy, přílet do Tuniska, transfer do ho-
telu na úrovni 3*, ubytování a strava dle příletu 
do destinace.
2. den: Tunis – Kartágo – Sidi Bou Said
Po snídani odjezd do hlavního města Tunis. Pro-
hlídka města. Pokračování do Kartága a prohlíd-
ka archeologických vykopávek Římany zničené-
ho města a pozůstatků jeho přístavu. Návštěva 
pahorku Brysa. Po prohlídce Kartága návštěva 
romantické vesničky Sidi Bou Said. Ubytování 
a večeře v hotelu na úrovni 3*.
3. den: Monastir – Nabeul – Hammamet – 
Potr El Kantanoui – Sousse
Prohlídka města Nabeul spojená s  návštěvou 
keramické dílny, následuje přejezd do bývalého 
rybářského městečka Hammamet a  prohlídka 
jeho staré části. Přesun do malebného přístavu 
Port El Kantanoui, oběd a  ubytování v  Sousse 
v hotelu na úrovni 3*, návštěva mauzolea prv-
ního prezidenta Habiba Bourghibu v Monastiru, 
prohlídka staré části města. Večeře.
4. den: El Jem – Sfag – Djerba
Snídaně, odjezd. Prohlídka římského kolosea El 
Jem, jednoho z nejzachovalejších na světě. Po-
kračování okolo Sfagu a  oázy Gabes proslulou 
pěstováním henny. Poté plavba trajektem na 
ostrov Djerba, ubytování v hotelu na úrovni 3* 
a večeře.
5. den: Djerba – Matmaata – Douz
Po snídani odjezd z  ostrova Djerba "římskou 
dráhou". Pokračování do Matmaty, kde si pro-
hlédnete unikátní Berberská obydlí. Fakultativ-
ně možnost projížďky na velbloudech v  píseč-
ných dunách u Douz. Ubytování a večeře.
6. den: Chott El Jerid – Tozeur
Přejezd přes nějvětší tuniské solné jezero Chott 
El Jerid se zastávkou na fotografování a pokra-
čování do Tozeur. Odpoledne fakultativní vy-

Tunis – Kartágo – Sidi Bou Said – Nabeul – Port El Kantanoui – Sousse – El Jem – Sfag – Djerba – Chott El Jerid– Tozeur 
– Kairouan

Poznávací okruh Tuniskem 
TUNISKO > PEVNINA

jížďka terénními vozy do horských oáz Chebika 
a Tamerza. Ubytování a večeře v Tozeur.
7. den: Tozeur – Kairouan – Sousse 
Po snídani odjezd do svatého města Kairou-
an, návštěva místního tržiště Souku a výrobny 
koberců, návštěva Velké Mešity v  Kairouanu. 
Transfer so Sousse, ubytování a večeře.
8. den: Sousse – Praha
Transfer na letiště, odlet do Prahy.

Upozornění
Změna programu vyhrazena. Minimální počet 
účastníků pro realizaci zájezdu je 10 osob. Maxi-
mální počet účastníků pro realizaci je 40 osob.

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

Tunisko pevnina LETO_2019_v2.indd   39 4.1.2019   12:10:36



40

PROGRAM OKRUHU

1. den: Praha – Tunisko
Odlet z Prahy, přílet do Tuniska, transfer do hotelu 
na úrovni 3*, ubytování a večeře.
2. den: Tunis – Kartágo – Sidi Bou Said
Po snídani odjezd do hlavního města Tunis. Pro-
hlídka města. Pokračování do Kartága a prohlíd-
ka archeologických vykopávek Římany zničené-
ho města a pozůstatků jeho přístavu. Návštěva  
pahorku Brysa. Po prohlídce Kartága návštěva  
romantické vesničky Sidi Bou Said. Ubytování  
a večeře v hotelu na úrovni 3*.
3. den: Monastir – Nabeul – Hammamet – 
Potr El Kantanoui – Sousse
Prohlídka města Nabeul spojená s  návštěvou 
keramické dílny, následuje přejezd do bývalého 
rybářského městečka Hammamet a  prohlídka 
jeho staré části. Přesun do malebného přístavu 
Port El Kantanoui, oběd a  ubytování v  Sousse 
v hotelu na úrovni 3*, návštěva mauzolea prv-
ního prezidenta Habiba Bourghibu v Monastiru, 
prohlídka staré části města. Večeře.
4. den: El Jem – Sfag – Djerba
Snídaně, odjezd. Prohlídka římského kolosea El 
Jem, jednoho z nejzachovalejších na světě. Pokra-
čování okolo Sfagu a  oázy Gabes proslulou pěs-
továním henny. Poté plavba trajektem na ostrov 
Djerba, ubytování v hotelu na úrovni 3* a večeře.
5. den: Djerba – Matmata – Douz
Po snídani odjezd z  ostrova Djerba "římskou 
dráhou". Pokračování do Matmaty, kde si pro-
hlédnete unikátní berberská obydlí. Fakultativ-
ně možnost projížďky na velbloudech v  píseč-
ných dunách u Douz. Ubytování a večeře.
6. den: Chott El Jerid – Tozeur
Přejezd přes nějvětší tuniské solné jezero Chott 
El Jerid se zastávkou na fotografování a pokra-
čování do Tozeur. Odpoledne fakultativní vy-
jížďka terénními vozy do horských oáz Chebika 
a Tamerza. Ubytování a večeře v Tozeur.

Monastir – Tunis – Kartágo – Sidi Bou Said – Nabeul – Port El Kantanoui  
– Sousse – El Jem – Sfag – Djerba – Chott El Jerid – Tozeur – Kairouan

Poznávací a pobytový okruh Tuniskem 
TUNISKO > PEVNINA

7. den: Tozeur – Kairouan – Sousse 
Po snídani odjezd do svatého města Kairou-
an, návštěva místního tržiště Souku a výrobny 
koberců, návštěva Velké Mešity v  Kairouanu. 
Transfer so Sousse, ubytování a večeře.
8. den: Sousse – Praha
Transfer na letiště, odlet do Prahy nebo pokra-
čování v pobytu ve vybraném hotelu.
8.–10. den: Sousse
Pobyt v  hotelu s AI, volné dny u  moře. Pobyt 
v hotelu s AI může být i na začátku programu, 
závisí dle termínu.
11.–12. den: Sousse – Praha 
Transfer z  hotelu na letiště v  Monastiru, odlet 
do Prahy.

V ceně zájezdu je zahrnuto
Letecká doprava v  turistické třídě včetně le-
tištních a  bezpečnostních poplatků, 7 noclehů 
ve 3* hotelech s  plnou penzí během okruhu  
a 4 noclehy pobyt v hotelu 4*, popsaný program 
s  výjimkou fakultativních služeb služby česky 
nebo slovensky hovořícího průvodce, transfe-
ry klimatizovaným autobusem, transfery z/na  
letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní 
kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.
V ceně zájezdu není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění  
599 Kč/pobyt/dospělá osoba a  349 Kč/pobyt/
dítě do 18 let, 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

Upozornění
Změna programu vyhrazena. Pobyt si můžete 
zvolit v  jakémkoliv hotelu z naší nabídky. Mini-
mální počet účastníků pro realizaci zájezdu je 
10 osob. Maximální počet účastníků pro realizaci 
je 40 osob.

El Jem

Berberská obydlí v Matmatě

TUNISKO

HAMMAMET

PORT EL KANTAOUI

EL JEM
KAIROUAN

MONASTIRSOUSSE

NABEUL
TUNIS

KARTAGO

SFAX

DJERBAGABES

MATMATA

TOZEUR

Kartágo

MAPKA OKRUHU

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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Port El Kantaoui Golf ClubCarthago Golf Club

Port El Kantaoui Golf Club

Na golfových hřištích v Tunisku vám rádi za-
jistíme komplexní golfové služby. V případě 
zájmu nás prosím neváhejte kontaktovat 
na telefonním čísle 255 787 787, nebo 
e-mailu: skupiny@exim.cz.

Golf v Tunisku
Dosažitelnost Tuniska, cca 2,5 hodiny letu, z něho 
dělá golfovou destinaci budoucnosti. První a nej-
starší golfové hřiště v Tunisku – Golf de Carthage 
Tunis bylo vybudované v roce 1927 renomovaným 
francouzským architektem Yves Bureau. Od té 
doby se v Tunisku vyrostlo vícero golfových hřišť 
vysoké úrovně co do kvality i služeb. Jsou projek-
tována světově proslulými golfovými architekty 
a patří mezi golfi sty k velmi žádaným a uznáva-
ným. Bývají umístěna poblíž hotelových kom-
plexů s  individuálním přístupem a  prvotřídním 
servisem. Hřiště jsou připravena vyzvat hráče 
všech úrovní, zajišťují kvalitní služby vybavených 
kluboven a rozlehlých rezortů s výběrem hotelů 
a dalších aktivit. 
Hlavně v zimních měsících bývá na zdejších gol-
fových hřištích velice rušno a doporučujeme za-
rezervovat si hrací časy předem. 
V naší nabídce hotelů najdete vícero hotelových 
komplexů s  nabídkou golfových služeb. Jsou 
označeny ikonou z.

Přehled golfových hřišť 
TUNISKO > PEVNINA

Hotel Počet jamek Délka (m) PAR HCP 
(dámy/pánové) Oblast

Yasmine Golf Club 18+9 6 162 / 1 216 m 72 / 30 36 / 36 www.golfyasmine.com

Citrus Golf Club 2 × 18+9 6 069 / 6 128 m 72 / 30 36 / 36 www.golfcitrus.com

Port El Kantaoui Golf Club 2 × 18 6 253 / 6 045 m 72 / 72 36 / 36 www.elkantaouigolf.com

Flamingo Golf Club 18 6 140 m 72 36 / 36 www.golffl amingo.com

Golf Palm Links 18+9 6 140 m 72 / 27 36 / 36 www.golf-palmlinks.com

Carthago Golf Course 18 4 524 m 66 36 / 36 www.golfcarthage.com

Residence Golf Course 18 6 451 m 72 28 / 36 www.theresidence.com
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 Kč

zálohu), krytý bazén, dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub
Pláž
písčitá, s pozvolným vstupem do moře, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní 
tenis, plážový volejbal, fi tness, aerobik, gym-
nastika, vodní gymnastika, vodní pólo, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness centrum, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex se službami na vysoké 
úrovni umístěný v  krásné zahradě. Areálu 
vévodí velký venkovní bazén s  vodotrys-
kem. Je situován přímo na široké písčité 
pláži s jemným pískem a s pozvolným vstu-
pem do vody. Nachází se v moderní oblasti 
Hammamet Yasmine, která nabízí možnost 
procházek v rozlehlém přístavu jachet, ale 
také návštěvu centra mediny, kde je mnoho 
obchůdků, kavárniček a restaurací. Asi pět 
kilometrů od hotelu je golfové hřiště Citrus 
a Yasmine. Doporučujeme náročnějším kli-
entům, kteří upřednostňují kvalitní servis. 
Rovněž pro milovníky golfu.

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 195 km
vzdálenost od centra: 
Yasmine 0,5 km / Hammamet 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
centrálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV se satelitním příjmem, minilednice, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou, lobby bar, barbecue bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se 
suvenýry, kadeřnictví, konferenční místnost, 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za h l m o í p u v w y z é á

Concorde Marco Polo ****

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET

S V [

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 590 16 590 - 21 190 16 590 - 18 490 18 490 - 19 590 17 990 - 19 590 16 690 - 17 990 16 690 - 21 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 590 12 890 - 15 290 12 890 - 14 290 14 290 - 15 090 13 890 - 15 090 12 990 - 13 890 12 990 - 15 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 890 13 190 - 15 690 13 190 - 14 590 14 590 - 15 490 14 190 - 15 490 13 290 - 14 190 13 290 - 15 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 190 13 490 - 15 990 13 490 - 14 990 14 990 - 15 790 14 590 - 15 790 13 590 - 14 590 13 590 - 15 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 090 13 990 - 16 590 13 990 - 15 490 15 490 - 16 290 15 090 - 16 290 13 990 - 15 090 13 990 - 16 690

 Hlavní restaurace: 07.30–10.00 snídaně for-
mou studeného i teplého bufetu, oběd 13.00–

14.30 formou bufetu, večeře 18.30–21.30 formou bohatého bufetu se 
širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce  a dezertů. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno, tvrdý alkohol (vše místní výroby, ro-
zlévané), filtrovaná káva a čaj.  Snack Bar: 15.00–17.00 káva a slad-
ké pečivo, párek v rohlíku, hamburger, salátový bufet  Plážový 
bar: 13.00–14.30 lehký oběd formou snacků a salátů, 10.00–17.30 ro-
zlévané nealkoholické nápoje a čepované pivo místní výroby  Lob-
by bar: 10.00–01.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, tvrdý alkohol 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva a čaj  Restaurace 
s obsluhou: 19.00–21.30, 2× týdně po předchozí rezervaci, italská 
(servírované menu) nebo asijská (servírované menu) Upozornění:
výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit 
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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 95 km / od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za 
poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (tuniská 
restaurace), barbecue (pouze v hlavní sezoně), hlavní bar, bar u bazénu 
(pouze v hlavní sezoně), maurská kavárna, Wi-Fi na pokoji, v hlavním 
baru a na recepci zdarma, obchod se suvenýry, bazén (lehátka, sluneč-
níky a matrace zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový kurt (bez osvětlení), 
plážový volejbal, lukostřelba, šipky, stolní tenis, pétanque, aerobic, 
fi tness, kajak, windsurfi ng, šlapadlo 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, wellness, sauna, kulečník, golf (10 km od hotelu), vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bohatých švédských stolů, během dne lehké občerstvení, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: Lze čerpat v místech a časech určeným hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

Luxusní, mezinárodní hotel se nachází přímo na písečné pláži u  promenády Hammamet 
Yasmine. V blízkosti hotelu se nachází zábavní park Carthageland. Po celé promenádě se na-
chází řada obchůdků se suvenýry, kaváren a restaurací. Můžete se také jen projít po přístavišti 
a vychutnat si atmosféru města. Doporučujeme náročnější klientele.

h l m o n í u v w y z é á

IBEROSTAR Averroes ****

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET 

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 690 Kč

S V [ 4

Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie, jak pro dospělé, 
tak i pro rodiny s dětmi, které ocení bohatý animační program.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m / od letiště: Monastir 100 km 
od centra: Hammamet 10 km / od nákupních možností: v okolí hotelu 
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelit-
ním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s obsluhou (1× 
za pobyt zdarma, rezervace nutná) 2 bary, připojení k  internetu (za 
poplatek), Wi-Fi v lobby (zdarma), směnárna, 3 bazény (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětský bazén, vnitřní bazén, dětské hřiště, miniklub 
(pro děti 4–12 let)
Pláž
písečná s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenis, plážový volejbal, aerobic, 
vodní gymnastika, boccia, lukostřelba, stolní tenis, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, masáže, sauna, vodní sporty na pláži, 18jamkové golfové 
hřiště cca 8 km od hotelu
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem

Hotel Bahia Beach se nachází v blízkosti centra města Yasmine Hammamet a od krásné píseč-
né pláže je necelých 150 metrů. Celodenní aktivity, tuniská pohostinnost a skvělé wellness 
centrum, vytváří z hotelu dokonalé místo ke strávení nezapomenutelné dovolené. Nedaleko 
od hotelu je k dispozici zábavní park Carthage Land, množství obchodů, restaurací a kaváren. 

a h o n í p v w y z é

Bahia Beach ****

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET 
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

10 990 Kč
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m, oddělená místní komunikací
vzdálenost od letiště: Monastir 100 km 
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m 
Ubytování
centrální klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním pří-
jmem, lednička (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vy-
soušeč vlasů), trezor (za poplatek/ vratná kauce), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, konferenční sál, hlavní restaurace, bar, kavár-
na, bar u bazénu, Wi-Fi na recepci, obchody, kadeřnictví, krytý bazén 
(mimo hlavní sezonu), terasa s lehátky a slunečníky, bazén s odděle-
nou částí pro děti, dětské hřiště, miniklub
Pláž
dlouhá písčitá, s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky 
zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, sportovní aktivity 
v rámci animačních programů, tenis (osvětlení za poplatek), stolní te-
nis, minigolf, petanque, basketbal, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, sauna, jacuzzi, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství nealkoholických 
nápojů a místních alkoholických nápojů. Upozornění: lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem.

Hotel se nachází v  centru letoviska Yasmine Hammamet, v  blízkosti jachtového přístavu. 
Dlouhá písčitá pláž, s pozvolným vstupem do moře, se od hotelu nachází pouze 300 metrů 
oddělená místní komunikací. Zábavní a nákupní centrum Carthage Land je vzdáleno cca jeden 
kilometr. Hotel Houda Yasmine nabízí dovolenou ve velmi srdečné a přátelské atmosféře. 

h í p u v w y z é

Houda Yasmine Hammamet ****

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET

Hotel má prostorné a  velmi jednoduše vybavené pokoje a  je 
vhodný pro rodiny s dětmi a pro nenáročnou klientelu. Uspokojí 
klienty, kteří mají rádi procházky podél moře ale i nakupování, 
zábavu a vodní radovánky.

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 100 km 
vzdálenost od centra: 500 m 
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelit-
ním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor na recep-
ci (za poplatek), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, obchod se suvenýry, 2 ba-
zény (1 bazén s tobogánem, lehátka a slunečníky zdarma), skluzavky
Pláž
písčitá, přístupná přes komunikaci, lehátka a slunečníky zdarma, chla-
dicí box s nealkoholickými nápoji
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, animační programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži, turecké lázně, sauna, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.30–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
jednoduchého bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů místní 
výroby (pivo, bílé a červené víno, v ceně není zahrnut tvrdý alkohol). 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Jednodušší hotel leží v centru Yasmine zóny, jižně od letoviska Hammamet. Od krásné písčité 
pláže je oddělen jen místní nefrekventovanou komunikací s kolonádou. Přímo naproti hotelu se 
nachází nedávno vybudovaná Medina, která je vhodným místem k nakupování i díky velkému 
množství atrakcí k pobavení dětí – například kolotoče, houpačky. 

h l m p u y é /

Safa ***

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

9 990 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 690 Kč
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, turecké lázně, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení. Neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických a vybraných alkoho-
lických nápojů místní výroby. Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

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 
(zdarma na recepci), 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 p u v y é á

Vincci Marillia ****

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET

S V [
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 290 15 290 - 15 990 15 990 - 18 190 18 490 - 20 990 18 990 - 20 990 15 990 - 18 990 15 290 - 15 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 790 11 790 - 12 290 12 290 - 13 790 13 990 - 15 790 14 390 - 15 790 12 290 - 14 390 11 790 - 12 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 990 11 990 - 12 590 12 590 - 14 090 14 290 - 16 090 14 690 - 16 090 12 590 - 14 690 11 990 - 12 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 290 12 290 - 12 890 12 890 - 14 490 14 690 - 16 490 14 990 - 16 490 12 890 - 14 990 12 290 - 12 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 690 12 690 - 13 290 13 290 - 14 990 15 190 - 17 090 15 590 - 17 090 13 290 - 15 590 12 690 - 13 290
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 490 Kč

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, sauna, kulečník, motorizované vodní 
sporty na pláži, golf (cca 3 km od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive

Klubový hotel Samira nabízí ubytování 
v  bungalovech je od centra města Ham-
mamet vzdálený asi 5 kilometrů, nachází 
se přímo na krásné písčité pláži v  klidné 
turistické oblasti. Nová část Yasmine Ham-
mamet se nachází nedaleko od hotelu a tři 
golfová hřiště jsou vzdálena asi 4 kilometry. 
Je postavený v maurském stylu a má ven-
kovní bazén a 5 skluzavek.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 100 km 
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, WC), minilednička 
(za poplatek) trezor na pokoji (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, bar, snack bar, maurská 
kavárna (za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdar-
ma), minimarket, bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový 
bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, tenisový kurt (osvětlení a  vybavení za 
poplatek), volejbal, tobogány, fi tness h l o í p u v w y z é / á

Samira Club SPA & Aquapark ***

TUNISKO > PEVNINA > YASMINE HAMMAMET

S V [ \ 4

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou stu-

deného i teplého bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 18.30–21.00 večeře formou bohatého bufe-
tu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů  Snack bar La Terrasse 
Snack: 10.00–24.00 pizza, salát, hamburger, ome-
lety Hlavní bar: 10.00 – 00.00 nealkoholické nápoje 
a alkoholické nápoje místní výroby  Plážový bar:
10.00 – 18.00 nealkoholické nápoje a alkoholické 
nápoje místní výroby Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání jsou určeny hotely a mohou 
se změnit 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 490 - 13 590 13 590 - 15 990 15 990 - 16 790 14 290 - 16 990 13 590 - 14 290 13 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 490 - 10 590 10 590 - 12 190 12 190 - 12 790 11 090 - 12 990 10 590 - 11 090 10 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 690 - 10 790 10 790 - 12 490 12 490 - 13 090 11 290 - 13 290 10 790 - 11 290 10 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 090 - 11 190 11 190 - 12 990 12 990 - 13 590 11 690 - 13 790 11 190 - 11 690 11 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 490 - 11 590 11 590 - 13 490 13 490 - 14 090 12 090 - 14 290 11 590 - 12 090 11 490
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vzdálené asi 5 kilometrů. Komfortní hotel je vhodný pro všech-
ny, kteří chtějí prožít aktivní dovolenou, ale také pro klienty 
toužící po relaxu a romantických procházkách pobřežní koloná-
dou. Doporučujeme i pro rodiny s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: Monastir 115 km
vzdálenost od centra: 2 km / od nákupních možností: 300 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV, led-
nička (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (rezer-
vace nutná) bar, snack bar, bar u bazénu, kavárna (za poplatek), Wi-Fi 
na recepci (zdarma), obchodní arkáda, kadeřnictví, konferenční míst-
nost, diskotéka (za poplatek), 2 bazény s oddělenou částí pro děti (le-
hátka a slunečníky zdarma), dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážové osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení a vybavení za 
poplatek), plážový volejbal, minigolf
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness BIO AZUR, golfové hřiště cca 5 km od hotelu, kulečník, fi t-
ness, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem

Hotelový komplex, skládající se z dvouposchoďového centrálního bloku a přízemních budov, 
leží přímo u písečné pláže v krásné zahradě s bujnou vegetací. Je součástí komplexu Azur (3 
hotely – Royal Azur, Bel Azur a Sol Azur). Do centra Hammametu se dostanete procházkou (cca 
15 minut) nebo taxíkem. Golfové hřiště, na které je zajištěná doprava zdarma, je od hotelu 

a h l o í u v w y z é á

Novostar Premium Bel Azur Thalassa & Bungalows ****

TUNISKO > PEVNINA > HAMMAMET

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 119 km 
vzdálenost od centra: Hammamet Yasmine 14 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se 
satelitním příjmem, lednička (na vyžádání, za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC), balkon, pokoj pro dospělé a 2 děti má 
přistýlku formou palandy
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou (1× 
za pobyt zdarma, rezervace nutná), lobby bar, snack bar, bar u  ba-
zénu, tobogán bar, maurská kavárna (za poplatek), Wi-Fi na recepci 
(zdarma), trezor (za poplatek), kadeřnictví, 2 konferenční místnosti, 
minimarket, obchod se suvenýry, diskotéka, dva bazény s tobogánem, 
bazén s oddělenou částí pro děti (lehátka a slunečníky zdarma), dět-
ský 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
animační a večerní programy, fi tness, aqua aerobic, aerobic, lukostřel-
ba, tenisový kurt (vybavení za poplatek), stolní tenis, minigolf
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, turecké lázně, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotelový resort v typicky arabském stylu, umístěný v krásné udržované zahradě poblíž jedné 
z nejkrásnějších pláží letoviska Hammamet. Nachází se mezi letovisky Hammamet a Nabeul. 
Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie, zvláště pro rodiny s dětmi.

a h l m o í p u v w y é / á

Club Novostar Dar Khayam ***

TUNISKO > PEVNINA > HAMMAMET

S V [ \ 4

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

14 090 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 990 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 090 Kč

(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, 
volejbal, fi tness, plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
thalasso centrum, salon krásy, kadeřnictví, 
kulečník, masáže, golfové hřiště (cca 3 km od 
hotelu), vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení. Neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických a vybraných alkoho-
lických nápojů místní výroby. Upozornění: Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Při 
večeři požadováno formální oblečení.

Luxusní hotel se nachází přímo u  písečné 
pláže. Služby na vysoké úrovni i  množství 
sportovních a  zábavních aktivit jsou záru-
kou příjemně strávené dovolené pro všech-
ny klienty. Hotel se skládá z hlavní budovy 
a přilehlých bungalovů.

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: 95 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezo-
na), telefon, TV se satelitním příjmem, minibar 
(voda a  nealkoholické nápoje), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
na pokoji (zdarma), většina pokojů má balkon 
nebo terasu
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou (italská, tuniská), středomořská 
restaurace (otevřená v červenci a v srpnu), lob-
by bar, snack bar, bar u bazénu, Wi-Fi na recepci 
(zdarma), obchod se suvenýry, konferenční 
místnost, obchodní arkáda, bazén se sladkou 
a slanou vodou (lehátka, slunečníky a matrace 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar, restaurace na pláži (otevřená od 
července do září)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
pravidelné animační programy, tenisový kurt a h l m o í u v w y z é á

Steigenberger Marhaba Thalasso Hammamet *****

TUNISKO > PEVNINA > HAMMAMET

V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 490 - 27 190 27 490 - 31 190 32 590 28 490 - 32 590 26 790 - 28 490 26 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 090 - 19 190 19 390 - 21 790 22 690 19 990 - 22 690 18 890 - 19 990 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 490 - 19 590 19 790 - 22 290 23 190 20 490 - 23 190 19 390 - 20 490 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 890 - 20 090 20 290 - 22 790 23 690 20 890 - 23 690 19 790 - 20 890 19 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 490 - 20 690 20 890 - 23 490 24 490 21 590 - 24 490 20 390 - 21 590 20 190
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 490 Kč

nis (osvětlení za poplatek), minigolf, vodní pólo, 
pétanque, šipky, vodní gymnastika
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, kulečník, elektronické 
hry, golf (cca 20 km od hotelu), vodní sporty 
na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel se nachází v severní části Hammame-
tu, nedaleko centra, kde je možnost navští-
vit proslulou pevnost z 10. století, ze které 
je poutavý výhled na široké okolí. Hotel je 
postaven v tradičním tuniském stylu s mo-
dernistickými prvky a  vybaven v  útulném 
noblesním stylu. Nachází se přímo u krásné 
písčité pláže a nabízí svým klientům služby 
na vysoké úrovni.

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 116 km
vzdálenost od centra: Hammamet 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se sa-
telitním příjmem, mini lednička (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (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, několik barů, maurská ka-
várna, společenská místnost, obchodní arkáda, 
konferenční místnost, kadeřnictví, bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma), bazén se skluzav-
kou, dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, pozvolný vstup do moře, lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, te- h l o p u v w y z é /

Vincci Nozha Beach ****

TUNISKO > PEVNINA > HAMMAMET

S V \V Z [

 Hlavní restaurace: 06.30–
10.00 snídaně formou studeného 

i teplého bufetu, pozdní snídaně 10.00–11.00, oběd 
12.30–14.30 formou bufetu, večeře 19.30– 21.30 
formou bohatého bufetu se širokým výběrem 
čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, tvrdý 
alkohol (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj  Snack Bar: 15.00–17.00 káva a sladké 
pečivo, párek v rohlíku, hamburger, salátový bufet
 Plážový bar: 12.30–16.00 lehký oběd formou 
snacků a salátů. 10.00–18.00 rozlévané nealko-
holické nápoje a čepované pivo místní výroby
 Lobby bar: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, tvrdý alkohol (vše místní výroby, ro-
zlévané), filtrovaná káva, čaj  Restaurace s ob-
sluhou: 19.30–22.00 dvakrát týdně po předchozí 
rezervaci, italská (servírované menu) nebo tuniská 
(servírované menu) Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání se mohou změnit 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 990 15 990 15 990 - 19 590 20 590 17 690 - 20 590 15 590 - 17 190 15 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 490 12 290 12 290 - 14 790 15 490 13 490 - 15 490 11 990 - 13 090 11 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 790 12 590 12 590 - 15 090 15 890 13 790 - 15 890 12 290 - 13 390 12 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 090 12 890 12 890 - 15 490 16 190 14 090 - 16 190 12 590 - 13 690 12 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 490 13 290 13 290 - 15 990 16 790 14 590 - 16 790 12 990 - 14 190 12 990
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Hotel se skládá z hlavní budovy a bungalo-
vů. Je obklopen krásnou zahradou. Od pí-
sečné pláže je vzdálený jen 50 metrů (přes 
promenádu). Naproti hotelu se nachází 
aquapark Flipper s  tobogány a  skluzav-
kami. Hotel je vhodný pro rodiny s dětmi. 
Nákupní možnosti a  historické centrum 
v  Hammametu je vzdáleno cca 7,5 km 
a  město Nabeul cca 5,5 km. Autobusová 
zastávka se nachází cca 500 m od hotelu. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:
1-11-112-1122-111-1112-1111
Bungalov:
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: Monastir 100 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 30 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), TV se satelitním příjmem, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u  bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), mi-
nimarket, trezor (za poplatek), bazén (lehátka 
a slunečníky za poplatek), dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma 
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a  vybavení za poplatek), mini-
golf, stolní tenis, aquapark Flipper(naproti hote-
lu, otevřen do 15. září)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty, kulečník, diskotéka
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, neomezené 
množství rozlévaných alkoholických a  nealko-
holických nápojů místní výroby. Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l í p u v w y é

COOEE Club President Aqua Flipper ***

TUNISKO > PEVNINA > HAMMAMET

S V [ 4
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 890 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 490 - 15 790 15 990 - 18 190 18 490 - 28 990 16 490 - 19 590 15 790 - 16 490 15 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 890 - 11 790 11 890 - 13 290 13 490 - 20 390 12 190 - 14 290 11 690 - 12 190 11 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 090 - 11 990 12 190 - 13 590 13 790 - 20 790 12 490 - 14 590 11 990 - 12 490 11 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 390 - 12 290 12 490 - 13 890 14 090 - 21 290 12 790 - 14 890 12 290 - 12 790 12 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 990 - 12 890 13 090 - 14 690 14 890 - 22 590 13 390 - 15 690 12 890 - 13 390 12 790
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

13 090 Kč

kurt, lukostřelba, volejbal, minifotbal, stolní te-
nis, vodní pólo, aerobic, vodní gymnastika
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, wellness, sauna, masáže, vodní sporty 
na pláži
Stravování v ceně
All inclusive

Hotel Paradis Palace se nachází 7 kilomet-
rů od centra města Hammamet, nedaleko 
golfových hřišť a  přímo u  krásné písečné 
pláže. Je situovaný v krásné palmové zahra-
dě a kromě hlavní budovy poskytuje pokoje 
i v bungalovech. Pro klienty je k dispozici 
tobogán u venkovního bazénu. Hotel dopo-
ručujeme všem věkovým kategoriím.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 105 km 
vzdálenost od centra: Hammamet 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 6 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV se satelitním příjmem, minibar (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za popla-
tek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Bungalov, Pokoj s  výhle-
dem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 bary, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, 
konferenční místnost, bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma, plážové osušky za zálohu), dětský 
bazén, tobogán, dětské hřiště, miniklub (pro 
děti 5–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážové 
osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový a h l m o í p u v w y é /

Paradis Palace ****

TUNISKO > PEVNINA > HAMMAMET

S V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 190 16 690 - 17 090 17 190 - 18 690 19 190 - 20 090 17 490 - 20 090 16 390 - 17 490 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 090 13 490 - 13 790 13 890 - 14 990 15 390 - 16 090 14 090 - 16 090 13 290 - 14 090 12 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 390 13 790 - 14 090 14 190 - 15 390 15 790 - 16 490 14 390 - 16 490 13 590 - 14 390 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 890 14 290 - 14 590 14 690 - 15 890 16 290 - 17 090 14 890 - 17 090 13 990 - 14 890 13 690

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou stu-

deného i teplého bufetu  Beach Barbecue a Casa 
Dei Pirati: 10.00–11.00 pozdní snídaně  Hlavní 
restaurace: 12.30–14.00 formou bufetu se širokým 
výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce 
a dezertů  Beach Barbecues a Casa de Pira-
ti: 15.30–17.00 odpolední snack – sladké a slané 
pečivo  Hlavní restaurace: 18.30–21.00 formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, tvrdý alkohol 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva a čaj
 Eden bar: 10.00–00.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, tvrdý alkohol (vše místní výroby, ro-
zlévané), filtrovaná káva a čaj Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit 

All Inclusive
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Menší hotel v  klidné a  upravené části turistického letoviska 
Nabeul. V blízkosti hotelu se nachází hlavní promenáda s pěší 
zónou, několika obchody a  kavárnami. Hotel uspokojí méně 
náročné klienty, kteří upřednostňují pobyt v  rezidenční části 
letoviska oproti rušným turistickým zónám.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: Monastir 125 km 
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrální klimatizace (hlavní sezóna), telefon, TV se satelitním pří-
jmem, lednička (na vyžádání, za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, kavárna, snack bar, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), trezor na recepci (za poplatek), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén, miniklub, směnárna, diskotéka
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné animační a večerní programy, stolní tenis, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, sauna, masáže, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem. h í p u v y é á

Byzance ***

TUNISKO > PEVNINA > NABEUL

Nejstarší a velmi jednoduchý hotel, vystavěný v tradičním arab-
ském stylu s  moderními prvky. Hotel je obklopen rozlehlou 
zahradou, ve které se nachází olympijský bazén. Nachází se ne-
daleko turistického centra Nabeul a je vhodný pro nenáročnou 
klientelu. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m / vzdálenost od letiště: Monastir 125 km 
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním příjmem, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), trezor na recepci (za poplatek), většina poko-
jů má terasu nebo balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, maurská kavárna, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), obchodní arkáda, bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), tobogán
Pláž
písčitá s kamenitým vstupem, lehátka a slunečníky (zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, animační programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a místních alkoholických nápojů. Upozor-
nění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem. h l í p u é /

Kheops ***

TUNISKO > PEVNINA > NABEUL

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 190 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

9 590 Kč
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-1112-1111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 11-112-1122-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 30 km
vzdálenost od centra: Port El Kantaoui 2 km / Sousse 9 km
vzdálenost od nákupních možností: v blízkosti hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se sate-
litním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, lobby 
bar, bar u bazénu, kavárna, noční klub, Wi-Fi v lobby (zdarma), bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), vnitřní bazén, dětský 
bazén, dětské hřiště, mini klub (pro děti 5–12 let)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky (zdarma), 
plážové osušky (za zálohu), snack bar na pláži
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, plážový volejbal, stolní tenis, 
tenisový kurt, minigolf, aerobik, fi tness, pétanque, šipky, lukostřelba, 
šachy, basketbal, vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, sauna, masáže, kulečník, golf (v blízkosti hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel El Mouradi Palace se nachází v  oblasti Port El Kantaoui, nedaleko jachtového přístavu 
a v těsné blízkosti golfového hřiště. Tento hotelový komplex je postavený v klasickém arabském 
stylu a svým hostům nabízí thalasso-terapeutické centrum, bazén a mořskou vodou. Leží přímo 
u krásné písčité pláže, od které je oddělený zahradou a je určený pro náročnější klientelu.

a h l m o í v w z é á

El Mouradi Palace ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE > PORT EL KANTAOUI

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezóna), telefon, TV se satelit-
ním příjmem, minibar, trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s obsluhou (nut-
ná rezervace 24 hodin předem), 2 bary, kavárna, obchod se suvenýry, 
konferenční místnost, 2 bazény (lehátka a slunečník zdarma, plážové 
osušky za zálohu), bar u bazénu, připojení k internetu (za poplatek), 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub (pro 
děti 5–12 let)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky (zdarma), 
plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, minigolf, aerobic, šipky, lukostřelba, volejbal, 
stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fi tness, kulečník, 36jamkové golfové hřiště (2  km), vodní sporty na 
pláži, sauna, masáže, turecké koupele
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Tento komfortní hotel postavený ve španělsko-maurském stylu se nachází v oblasti Port El 
Kantaoui, přímo u písčité, mírně se svažující pláže. Přístav port El Kantaoui se nachází asi čtyři 
kilometry od hotelu. Historické centrum střediska Sousse s medinou zapsanou na seznamu 
světového dědictví UNESCO, je vzdálené cca 10 kilometrů od hotelu.

a h l m o í u v w y z é á

El Mouradi Palm Marina *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE > PORT EL KANTAOUI

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 490 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 Kč

Tunisko pevnina LETO_2019_v2.indd   54 4.1.2019   12:12:07



55

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 190 Kč

stolní tenis, plážový volejbal, fitness, lukostřel-
ba, boccia, vodní gymnastika, aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
Thalasso centrum, golf 36 jamek vedle hotelu, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Concorde Green Park Palace je nový luxusní 
hotel ležící v rozlehlé zahradě, přímo u pís-
čité pláže, nedaleko přístavu Port El Kanta-
oui. Pro vysokou kvalitu nabízených služeb 
je vhodnou volbou ke strávení nezapome-
nutelné dovolené pro klienty všech katego-
rií i náročnější klientelu a milovníky golfu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: Monastir 30 km 
vzdálenost od centra: Port El Kantaoui 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezóna), 
telefon, TV se satelitním příjmem, minibar (na-
plněn vodou a nealko nápoji), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi 
(zdarma), trezor (zdarma), set pro přípravu čaje 
a kávy, 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 (tuniská, rybí nutné rezer-
vovat 24 hodin předem), několik barů, obchod 
se suvenýry, konferenční místnost, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén, krytý bazén, dětské 
hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážové 
osušky (za zálohu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisové 
kurty (sportovní vybavení za vratnou kauci), h l m o í p u v w y z é

Concorde Green Park Palace *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

S V Y [

 Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou stu-

deného i teplého bufetu, oběd 13.00–14.30 formou 
bufetu, večeře 18.30–21.30 formou bohatého bufe-
tu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, tvrdý alkohol (vše místní výro-
by, rozlévané), filtrovaná káva a čaj  Snack Bar: 
15.00–17.00 káva a sladké pečivo, párek v rohlí-
ku, hamburger, salátový bufet  Plážový bar: 
13.00–14.30 lehký oběd formou snacků a salátů, 
10.00–17.30 rozlévané nealkoholické nápoje 
a čepované pivo místní výroby  Lobby bar: 
10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, tvrdý 
alkohol (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva a čaj  Restaurace s obsluhou: 19.00–21.30, 
2× týdně po předchozí rezervaci, rybí (servírované 
menu), tuniská (servírované menu), gastronomická 
(servírované menu) Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání se mohou změnit 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 790 19 190 - 25 590 19 190 - 20 590 20 590 - 22 890 20 990 - 22 890 19 990 - 20 990 19 990 - 26 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 190 14 190 - 17 690 14 790 - 15 790 15 790 - 17 490 16 090 - 17 490 15 390 - 16 090 14 190 - 20 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 590 14 490 - 18 090 15 090 - 16 190 16 190 - 17 890 16 490 - 17 890 15 690 - 16 490 14 490 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 990 14 790 - 18 490 15 490 - 16 590 16 590 - 18 290 16 790 - 18 290 16 090 - 16 790 14 790 - 21 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 990 15 590 - 19 590 15 990 - 17 090 17 090 - 18 990 17 390 - 18 990 16 590 - 17 390 15 590 - 22 190
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: Monastir 30 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrální klimatizace (hlavní sezóna), TV se satelitním příjmem, mini-
bar (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, set pro přípravu čaje a kávy, balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (tu-
niská, asijská rezervace nutná), Wi-Fi na recepci (zdarma), lobby bar, 
bar u bazénu, obchodní arkáda, kadeřnictví, 3 konferenční místnosti, 
2 bazény (slunečníky, lehátka a osušky zdarma), dětský bazén, krytý 
bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky (zdarma), plážové osušky (za vratnou 
kauci), bar na pláži (pouze v hlavní sezoně)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
thalasso centrum, hammam, sauna, masáže, vodní sporty na pláži, 
jízda na koních, golf Port El Kantaoui
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby 
Upozornění: Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Při ve-
čeři požadováno formální oblečení.

IBEROSTAR je komfortní hotel ležící u písčité pláže v blízkosti přístavu jachet Port El Kantaoui, 
kam se dostanete příjemnou procházkou podél moře za asi 40 minut. Tento luxusní hotel se 
službami na vysoké úrovni uspokojí i potřeby náročnější klientely.

h l o n í u v y z é á

IBEROSTAR Kantauoi Bay *****

TUNISKO > PEVNINA > PORT EL KANTAOUI - SOUSSE

Obsazenost pokojů

Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: Monastir 30 km
vzdálenost od centra: Port El Kantaoui 1,5 km 
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním 
příjmem, minibar (1 láhev vody každý den), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s obsluhou (tu-
niská, italská 1× za pobyt zdarma, nutná rezervace předem), lobby bar, 
snack bar, maurská kavárna, Wi-Fi v celém komplexu (zdarma), obchod-
ní arkáda, 2 bazény z toho 1 bazén relaxační (lehátka, slunečníky a mat-
race zdarma, osušky za vratnou kauci), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za vratnou kau-
ci, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový kurt, plážový volejbal, 
lukostřelba, šipky, stolní tenis, pétanque, aerobic, sauna, fi tness, ne-
motorizované vodní sporty
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, wellness, golf (nedaleko od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bohatých bufetových stolů, během dne lehké občerstvení, neome-
zené množství rozlévaných nealkoholických a  alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem. Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

Komplex se rozprostírá v krásné zahradě a leží přímo u písčité pláže nedaleko přístavu Port El Kanta-
oui, kam se můžete vydat za zábavou. Resort, vystavěný v typickém arabském stylu, nabízí širokou 
škálu aktivit pro klienty všech věkových kategorií. Komplex představuje ideální volbu pro strávení 
příjemné, ničím nerušené rodinné dovolené. 

h l m o n í u v w y z é á

IBEROSTAR Diar El Andalous *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE > PORT EL KANTAOUI 

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 990 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 390 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 690 Kč

SPA centrum, jacuzzi, masáže, kadeřnictví, ham-
mam, vodní sporty na pláži, golf (vzdálen 2 km 
od hotelu)
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, 
pozdní snídaně, obědy a večeře formou bohaté-
ho bufetu, odpolední káva se zákusky, neome-
zené množství rozlévaných nealkoholických ná-
pojů a místních alkoholických nápojů. 24 hodin 
lze čerpat pouze nápoje. Upozornění: Lze čerpat 
v  místech a  časech určených hotelem. Během 
večeře je vyžadováno formální oblečení (u pánů 
dlouhé kalhoty).

Elegantní hotel je situován přímo u  písčité 
pláže, přibližně čtyři kilometry od malého 
přístavu Port El Kantaoui a dva kilometry od 
golfového hřiště. V blízkosti hotelu jsou ob-
chůdky a restaurace. Hotel uspokojí i nároč-
nější klienty a je vhodným místem i ke strá-
vení příjemné dovolené pro rodiny s dětmi.

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: 35 km
vzdálenost od centra: Port El Kantaoui 3,3 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (hlavní sezó-
na), telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), minibar, trezor na pokoji, balkon 
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, restaurace s  obsluhou (1× za pobyt zdar-
ma, po předchozí rezervaci), bar, bar u bazénu, 
maurská kavárna (za poplatek), Wi-Fi na recepci 
(zdarma), obchod se suvenýry, bazén (lehátka, 
slunečníky, matrace a  osušky zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky, matrace a  osušky 
zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt (osvětlení a  vybavení za popla-
tek), fi tness, volejbal, aerobic, stolní tenis, šip-
ky, lukostřelba, kulečník 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek j l m o í p u v w y é á

lti Bellevue Park *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE> PORT EL KANTAOUI 

S W Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s ULTRA All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 790 18 790 - 21 390 21 890 - 22 290 22 390 - 25 490 22 790 - 25 490 21 990 - 22 390 21 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 690 13 690 - 15 390 15 690 - 16 290 16 390 - 18 490 16 690 - 18 490 15 790 - 16 090 15 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 13 990 - 15 790 16 090 - 16 690 16 790 - 18 990 17 090 - 18 990 16 090 - 16 390 16 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 290 14 290 - 16 090 16 390 - 17 090 17 190 - 19 390 17 490 - 19 390 16 490 - 16 790 16 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 790 14 790 - 16 590 16 990 - 17 690 17 790 - 19 990 17 990 - 19 990 16 990 - 17 390 16 990
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Oblíbený hotelový komplex se nachází 
v  blízkosti 36jamkového golfového hřiště 
a centra Port El Kantaoui, ve kterém se na-
chází přístav jachet, zábavný park, obchody 
a restaurace. Díky výborné poloze a posky-
tovaných službám je hotel vhodný i pro ná-
ročnější klientelu.

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: 170 m
vzdálenost od letiště: Monastir 30 km
vzdálenost od centra: 
Port El Kantaoui: 1,5 km / Sousse 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se sa-
telitním příjmem, lednička (zdarma), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji (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, několik barů, snack bar, 
maurská kavárna, Wi-Fi na recepci, bazén s to-
bogány, dětský bazén, krytý bazén, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky za 
kauci, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, šipky, minigolf, fi tness, plážový volejbal, 
tenisový kurt
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, sauna, masáže, wellness centrum, 
hammam, salon krásy, golf (300 m od hotelu), 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snída-
ně, obědy a  večeře formou bufetových stolů, 
během dne lehké občerstvení, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a  alko-
holických nápojů místní výroby. Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

h m o í p u v w y z é / á

Riviera ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE> PORT EL KANTAOUI 

S V \ 4
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 790 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 890 13 890 - 14 390 14 390 - 16 190 16 490 - 18 790 16 490 - 18 790 14 290 - 16 490 14 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 790 10 790 - 11 090 11 090 - 12 390 12 590 - 14 190 12 590 - 14 190 10 990 - 12 590 11 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 990 10 990 - 11 390 11 390 - 12 690 12 890 - 14 590 12 890 - 14 590 11 290 - 12 890 11 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 290 11 290 - 11 690 11 690 - 12 990 13 190 - 14 890 13 190 - 14 890 11 590 - 13 190 11 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 690 11 690 - 12 090 12 090 - 13 390 13 690 - 15 390 13 690 - 15 390 11 990 - 13 690 11 990
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Bungalov: 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 35 km / od centra: Sousse 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v blízkosti hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezóna), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička (za poplatek), trezor na 
recepci (za poplatek), většina pokojů má balkon nebo terasu
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (1× za 
pobyt po předchozí rezervaci), Wi-fi  na recepci (zdarma), lobby bar, 
bar, bar u bazénu, maurská kavárna, noční club (za poplatek), 2 ba-
zény (lehátka a slunečníky zdarma, matrace za poplatek, osušky za 
zálohu), dětský bazén, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, matrace za poplatek, osušky za 
zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, tenisové kurty (rake-
ty za depozit a osvětlení za poplatek), lukostřelba, pétanque, šipky, stolní 
tenis, minigolf, plážový volejbal, vodní pólo, aerobic, vodní gymnastika
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
motorizované vodní sporty, golfové hřiště (cca 2 km od hotelu), fi t-
ness, masáže, sauna
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem

Hotel El Mouradi Club Kantaoui se nachází v krásné zahradě přímo u písčité pláže. Hotelo-
vý komplex se skládá z hlavních budov a bungalovů. Příjemný hotel je vhodný pro všechny 
 klienty. K dispozici je široká nabídka sportovních aktivit. Klienti, kteří chtějí v klidu relaxovat, 
mohou vyzkoušet saunu nebo masáže. Svou polohou je vhodný i pro milovníky golfu.

a h l í p u v w z é á

El Mouradi Club El Kantaoui ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE>PORT EL KANTAOUI 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 26 km
vzdálenost od centra: Port El Kantaoui 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se 
satelitní příjmem, lednička (na vyžádání, za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, pizzerie, maurská kavár-
na, bar u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, TV 
sál, bazén s oddělenou částí pro děti (lehátka a slunečníky zdarma, 
matrace za poplatek), dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, plážový volejbal, tenisový kurt 
(tenisové rakety za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, sauna, fi tness, vodní sporty na pláži, golf (cca 6 km 
od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem Hotel Royal Jinene je spolu s hotelem Jinene situovaný ve společné zahradě u soukromé pláže. 

Nachází se mezi centrem města Sousse a jachtovým přístavem Port El Kantaoui. Díky své po-
loze a nabízeným službám je vhodným místem pro klienty upřednostňující aktivní dovolenou, 
sportovní vyžití či procházky po pláži.

h l o í p u v w y z é á

Royal Jinene ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 390 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 890 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 490 Kč

S Z 4

S V Z [

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: Monastir 25 km 
vzdálenost od centra: Port El Kantaoui 400 m / Sousse 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m 
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack bar, lobby bar, americ-
ký bar, bar u bazénu, pizzerie, maurská kavárna, obchod se suvenýry, 
bazén, (lehátka, slunečníky a  matrace za poplatek), dětský bazén, 
miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  matrace za poplatek, plážový bar (za 
poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, animační programy, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
turecké lázně, sauna, jacuzzi, masáže, kadeřnictví, kulečník, golf 
v blízkosti hotelu (500 m), wellness
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Příjemný hotelový komplex nacházejí se 400 metrů od nádherného jachtového přístavu Port 
El Kantaoui. V blízkosti hotelu je golfové hřiště a rovněž aquapark. Hotel doporučujeme pro 
nenáročnou klientelu. Na písčitou pláž vás od hotelu zdarma doveze bryčka.

d o p u v y z é

Golf Residence ****

TUNISKO > PEVNINA > PORT EL KANTAOUI

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 26 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se 
satelitním příjmem, lednička (na vyžádání, za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC), trezor na recepci (za poplatek), 3 a 4 
lůžkové pokoje – není k dispozici balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, pizzerie, maurská kavár-
na, bar u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, TV 
sál, bazén s dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma, matrace za 
poplatek), dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, matrace za poplatek, plážový bar 
(pouze nealkoholické nápoje)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, minigolf, stolní tenis, plážový 
volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisové kurty, kulečník, masáže, sauna, fi tness, vodní sporty na pláži, 
golf (cca 6 km od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Jednoduchý hotelový komplex je spolu s hotelem Royal Jinene situovaný přímo na pláži mezi 
centrem města Sousse a jachtovým přístavem Port El Kantaoui. Hotel je určen pro nenáročnou 
klientelu.

h l o í p q u v w y z é á

Jinene Resort ***

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

9 590 Kč
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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: 25 km
vzdálenost od centra: 3 km 
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, mini-
lednička (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 bary, kavárna, Wi-Fi na re-
cepci (zdarma), směnárna, obchod, kadeřnictví, konferenční místnost, 
diskotéka, 2 venkovní bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), krytý 
bazén, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, minigolf, 2 tenisové kurty, fi tness, sauna, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kulečník, vířivka, golfové hřiště (cca 3 km od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00 zahrnuje snídaně, obědy formou bufetu 
a večeře formou švédských stolů, během dne lehké občerstvení, ne-
omezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a  místních 
alkoholických nápojů. Upozornění: lze čerpat v místech a časech ur-
čených hotelem.

Luxusní hotelový komplex se nachází ve městě Port El Kantaoui a nabízí maximální komfort 
pro strávení příjemné dovolené. Hotel leží přímo u písečné pláže s jemným pískem a pozvol-
ným vstupem do moře. Oblíbené turistické středisko Sousse, s historickými památkami a ná-
kupními možnostmi, se nachází asi 10 kilometrů od hotelu.

a h l m í u v w y z é á

Marhaba Palace *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE – PORT EL KANTAOUI 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: Monastir 22 km
vzdálenost od centra: 2 km / od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, LCD 
TV se satelitním příjmem, minibar (naplnění za poplatek), trezor na 
pokoji (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou ( ja-
ponská, španělská – jednou za pobyt zdarma v rámci AI), lobby bar, 
maurská kavárna, snack bar, bar u bazénu, Wi-Fi v hotelovém areálu 
(zdarma), konferenční místnost, 3 bazény (lehátka a slunečníky zdar-
ma) z  toho 1 bazén se slanou vodou, dětský bazén, dětské hřiště, 
dětský klub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky (za zálohu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, vodní gymnastika, jóga, fi tness, sauna ve fi tness clubu
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, salon krásy, wellness centrum (thalassoterapie, turecké láz-
ně), golf – cca 10 km od hotelu v Port El Kantaoui, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Luxusní hotelový komplex leží přímo na krásné pláži s jemným pískem. Nachází se v krásné pal-
mové zahradě, vybízející k odpočinku. Svou polohou je rovněž ideální k návštěvě typické arabské 
mediny, která leží cca 30 minut pěší chůze. Hotel je rovněž skvělou volbou nejen pro milovníky 
nočního života, ale i pro rodiny s dětmi a klienty všech věkových kategorií.

h l m o í p u y z é á

Mövenpick Resort & Marine Spa Sousse *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 290 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 690 Kč

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, salon krásy, sauna, pára, masáže, 
jacuzzi, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a místních alkoho-
lických nápojů. Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit.

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), tre-
zor (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

Jaz at the beach Tour Khalef *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

V Z [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 390 - 25 390 25 790 - 28 990 28 990 - 30 990 29 590 - 30 990 22 890 - 29 590 22 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 890 - 17 090 17 390 - 19 290 19 290 - 20 490 19 690 - 20 490 15 690 - 19 690 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 290 - 17 490 17 790 - 19 690 19 690 - 20 890 20 090 - 20 890 15 990 - 20 090 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 090 - 18 390 18 590 - 20 690 20 690 - 21 990 21 090 - 21 990 16 690 - 21 090 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 590 - 18 890 19 190 - 21 390 21 390 - 22 690 21 790 - 22 690 17 290 - 21 790 17 290
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 990 Kč

Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, hammam, 18jamkové golfové 
hřiště (cca 7 km od hotelu), vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení. Neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických a  vybraných alko-
holických nápojů místní výroby. Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání se mohou 
změnit

Pětihvězdičkový hotel, nacházející se v sa-
motném srdci centra města Sousse, je situ-
ován na veřejné pláži, jen 50 metrů od nej-
bližší nákupní oblasti. Hosté si budou moci 
odpočinout na pláži, anebo navštívit Medinu 
v historickém centru města, která je zapsa-
ná na seznamu světového dědictví UNESCO. 
Ve městě naleznete množství muzeí, kasín, 
výborných restaurací, sportovních zařízení, 
trendy bary a novinčních klubů. Tento skvělý 
hotel nabízí komfortní ubytování, kulinářské 
speciality a špičkové služby, které uspokojí 
potřeby všech klientů.

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: 15 km
vzdálenost od centra: 1 km 
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezo-
na), telefon, TV se satelitním příjmem, lednička 
(zdarma), trezor (zdarma), vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, směnárna, hlavní restau-
race, 1 restaurace s obsluhou (rezervace nutná), 
Wi-Fi na recepci (zdarma), 2 bary, snack bar, 
maurská kavárna, konferenční místnost, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), krytý bazén, 
dětský bazén
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky za zálohu a h m o í p v y z é á

Sousse Palace *****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

S V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 290 18 690 - 20 990 18 290 - 20 990 17 390 - 18 290 16 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 890 14 190 - 15 790 13 890 - 15 790 13 290 - 13 890 12 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 190 14 490 - 16 090 14 190 - 16 090 13 590 - 14 190 13 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 490 14 790 - 16 490 14 490 - 16 490 13 890 - 14 490 13 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 990 15 290 - 17 090 14 990 - 17 090 14 390 - 14 990 13 990
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: Monastir 20 km 
vzdálenost od centra: centrum 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu cca 150 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelit-
ním příjmem, lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, snack bar, maur-
ská kavárna, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, tobogán
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky (zdarma), plážový bar (v sezóně)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, stolní tenis, aqua aerobik
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Během večeře je 
vyžadováno formální oblečení. V  samotném srdci Sousse upoutá pozornost městský hotel Tej Marhaba. Hotelový komplex 

s možností ubytování v hlavní budově a přilehlých bungalovech. Má ideální polohu pro obje-
vování perly Sahelu, jak bývá město Sousse nazýváno. V okolí nákupní centra, romantické ka-
várny, zábavní možnosti. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie, páry a rodiny s dětmi.

h í p u y é /

Tej Marhaba ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

Hotel doporučujeme všem kategoriím, ale i rodinám s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelit-
ním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar u  bazénu, lobby bar 
v Marhaba Club, maurská kavárna(za poplatek), bazén (lehátka a slu-
nečníky zdarma), vnitřní bazén (vyhřívaný pouze v  zimním období), 
dětský bazén, tobogán, dětské hřiště
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a slunečníky zdarma, plážové 
osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, pétanque, šipky, vodní pólo, minifotbal, minigolf, 
plážový volejbal, tenis během dne
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, služby wellness centra
Stravování v ceně
All Inclusive: 9.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a  večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství místních 
rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem

Hotel Marhaba Neptune je součástí hotelového komplexu Marhaba Resort. Leží přímo na pláži 
a je obklopený krásnou palmovou zahradou. Svou polohou je ideální na procházky do centra 
města, které se nachází jen cca 30 minut chůze. V okolí naleznete obchody, restaurace a kavár-
ny. Oblíbený komplex v krásné zahradě je vhodným místem pro odpočinek. 

a h l o u v w y é /

Marhaba Neptune ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 190 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

12 590 Kč

S V Z [
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Rozlehlý hotel leží přímo na jedné z  nej-
krásnějších písčitých pláži Tuniska a neda-
leko centra města, do kterého se pohodlně 
dostanete procházkou cca 15 minut. Hotel 
má pěknou, vkusně upravenou zahradu, 
která obklopuje krásný bazén. Ideální po-
loha hotelu poskytuje výborné podmínky 
pro nakupování a  rušný život. Vhodné pro 
všechny věkové kategorie. 

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 24 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička (za 
poplatek, na vyžádání), Wi-Fi na pokoji (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), ve většině pokojů trezor na 
pokoji (za poplatek), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou (1× za pobyt zdarma, nutná 
rezervace), maurská kavárna, bar, snack bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, diskotéka, krytý bazén, dětský ba-
zén, bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma, 
plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, animační pro-
gramy, fi tness, sauna, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, salon krásy, Wellness a SPA, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 09.00–24.00 zahrnuje snídaně, 
pozdní snídaně a obědy formou bufetu a veče-
ře formou švédských stolů, během dne lehké 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a  místních alkoholic-
kých nápojů. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. h l m o n í p u y é á

Riadh Palms ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

S V Z [ 4
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 590 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 890 14 290 - 15 390 15 590 - 17 790 17 990 15 890 - 17 990 15 590 14 290 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 090 11 590 - 12 490 12 690 - 14 490 14 590 12 890 - 14 590 12 690 11 590 - 12 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 390 11 890 - 12 790 12 990 - 14 790 14 990 13 190 - 14 990 12 990 11 890 - 12 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 690 12 190 - 13 090 13 290 - 15 190 15 290 13 590 - 15 290 13 290 12 190 - 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 190 12 590 - 13 590 13 790 - 15 690 15 890 13 990 - 15 890 13 790 12 590 - 13 790
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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: Monastir 25 km 
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů za zálohu), trezor na 
recepci (za poplatek), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, maurská kavárna, bar, snack 
bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, bazén s integro-
vaným brouzdalištěm (lehátka a  slunečníky zdarma), krytý bazén, 
tobogán, dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní tenis, sauna nebo turec-
ké lázně (1× za pobyt zdarma)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, golfové hřiště (cca 6 km od hotelu), vodní sporty na 
pláži
Stravování v ceně
All Inclusive:@ 9.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství místních 
rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem

Hotelový komplex leží přímo na pláži a je obklopený krásnou palmovou zahradou. Od cent-
ra města je vzdálený cca 30 minut chůze. V okolí naleznete obchody a restaurace. Oblíbený 
komplex je díky svému umístění v rozlehlé zahradě vhodným místem pro odpočinek. Hotelový 
areál je nejzelenější v celém Sousse. Doporučujeme rodinám s dětmi.

h l o í p u w y z é / á

Marhaba Resort ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-113-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-113-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV, miniled-
nička (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor na re-
cepci (za poplatek a vratnou zálohu), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar u  bazénu, lobby bar, 
maurská kavárna (za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se 
suvenýry, konferenční místnost, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), 
vnitřní bazén (vyhřívaný pouze v zimním období), dětský bazén, to-
bogán, dětské hřiště
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a slunečníky zdarma, plážové 
osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, pétanque, šipky, vodní pólo, minigolf, minifotbal, 
plážový volejbal, tenis během dne
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, služby wellness centra, fi tness, sauna
Stravování v ceně
All Inclusive: 9.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a  večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství místních 
rozlévaných alkoholických a nealkoholických nápojů Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem

Hotel Marhaba Club leží přímo na pláži a je obklopený krásnou palmovou zahradou. Svou polo-
hou je ideální na procházky do centra města, které se nachází jen cca 30 minut chůze. V okolí 
naleznete obchody, restaurace a  kavárny. Oblíbený komplex v  krásné zahradě je vhodným 
místem pro odpočinek. Hotel doporučujeme všem věkovým kategoriím, ale i rodinám s dětmi.

a h l m o í p u v w y é / á

Marhaba Club ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 890 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

12 090 Kč

Tunisko pevnina LETO_2019_v2.indd   68 4.1.2019   12:15:03



69

V [

S V [ \

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 satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, 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, restaurace s obsluhou, bar, 
snack bar, bar u bazénu, maurská kavárna, obchod se suvenýry, Wi-Fi 
na recepci a v areálu (zdarma), krytý bazén, bazén (lehátka a sluneč-
níky 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
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 09.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby.  
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

Marhaba Beach leží přímo u dlouhé písčité pláže, obklopen krásnou udržovanou palmovou za-
hradou, je tím pravým místem pro strávení nezapomenutelné dovolené. Tento hotel se nachází 
v klidné části mezi městy Sousse a Port El Kantaoui. 

h l m o í u v w y é á

Marhaba Beach ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

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: 5 km 
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (hlavní sezóna), mini lednička, te-
lefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), 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,lobby bar, snack bar, bar 
u bazénu, noční klub, kavárna, obchod se suvenýry, kadeřnictví, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), internetová kavárna, 2 bazény (lehátka a sluneč-
níky zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, bazén s  tobogánem 
(červen – říjen), vnitřní bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, plážový volejbal, minigolf, stol-
ní tenis, šipky, basketball, mini fotbalové hřiště, pára
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fi tness, sauna, hammam, masáže, tenisový kurt, welness
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, neomezené množství rozlévaných alkoholických a nealkoho-
lických nápojů místní výroby. Upozornění: lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem.

Hotelový komplex skládající se ze 2 hlavních budov je obklopen krásnou palmovou zahradou, 
přímo u písečné pláže. Od centra města je vzdálený cca 5 km, kam se dostaneme příjemnou 
procházkou nebo taxi. V okolí hotelu naleznete různé obchůdky a restaurace. Tento oblíbený 
resort doporučujeme všem věkovým kategoriím i rodinám s dětmi. 

a h l o í p u v w y é /

Marhaba Royal Salem ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 490 Kč

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisové 
kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), volej-
bal, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, kulečník, golf v  blízkosti hotelu 
(cca 5 km), fi tness, sauna, masáže, salon krásy, 
vodní sporty (250 m od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne snack, neo-
mezené množství rozlévaných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní výroby. Upozornění: 
lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel se nachází přímo u  dlouhé písčité 
pláže, v pěkné zahradě s velkým členitým 
bazénem s tobogánem ve středu komplexu. 
Areál tvoří hlavní budova a  bungalovy. Je 
situován 20 kilometrů od letiště v Monasti-
ru, mezi městy Port El Kantaoui a Sousse. 
Doporučujeme všem věkovým kategoriím 
a také rodinám s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 20 km 
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička (za 
poplatek, na vyžádání), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na po-
koji (za poplatek), balkon či terasa v některých 
pokojích
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 4  re-
staurace s obsluhou (1× za pobyt v rámci All Inclu-
sive zdarma, po předchozí rezervaci), maurská 
kavárna, lobby bar, americký bar, bar u bazénu, 
Wi-Fi na recepci (za poplatek), minimarket, ob-
chod se suvenýry, 2 bazény (lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za vratnou kauci), 1 krytý bazén, 
dětský bazén, aquapark s 25 skluzavkami a 8 ba-
zény, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
vratnou kauci, plážový bar h l o í p u v w y z é / á

Thalassa Sousse Resort & Aquapark ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

S U V Z \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s all inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 890 16 890 - 18 290 18 490 - 19 490 19 690 - 21 590 19 690 - 21 590 16 990 - 19 690 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 490 12 490 - 13 390 13 490 - 14 190 14 290 - 15 490 14 290 - 15 490 12 490 - 14 290 12 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 790 12 790 - 13 690 13 790 - 14 490 14 590 - 15 890 14 590 - 15 890 12 790 - 14 590 12 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 090 13 090 - 13 990 14 090 - 14 790 14 990 - 16 190 14 990 - 16 190 13 090 - 14 990 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 490 13 490 - 14 490 14 590 - 15 290 15 490 - 16 790 15 490 - 16 790 13 590 - 15 490 13 590
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S U V Z \ 4
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 390 Kč

kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní 
tenis, plážový volejbal, sauna, vodní pólo, boc-
cia, aerobik
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, wellness, vodní sporty, golf (6 km 
od hotelu), kulečník, lanové centrum – Jungle 
Park 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Tento hotel se pyšní nejširší a  nejdelší 
pláží v Sousse. Nabízí působivou maursko-
-andaluskou architekturu s  interiéry, které 
připomínají arabské pohádky, Jungle park, 
moderní thalasso centrum a  rozlehlou za-
hradu, skýtající dostatek soukromí všem 
hotelovým hostům. Komplex se skládá 
z hlavní budovy a bungalovů. Hotel dopo-
ručujeme všem typům klientů.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:  
1-11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 25 km
vzdálenost od centra: Sousse 3,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezo-
na), telefon, TV se satelitním příjmem, lednička 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), většina 
pokojů s balkonem
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou (tuniská), bar, snack bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, 
diskotéka, bazén (lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu), dětský bazén, dětské hřiště, 
tobogán
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový h l m o í p u w y z é /

El Ksar Resort ****

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

S V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 590 16 690 - 17 990 18 290 - 19 190 19 290 - 22 390 19 690 - 22 390 17 490 - 19 290 16 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 590 12 290 - 13 190 13 390 - 13 990 13 990 - 16 090 14 290 - 16 090 12 890 - 13 990 12 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 890 12 590 - 13 490 13 690 - 14 290 14 390 - 16 390 14 590 - 16 390 13 190 - 14 390 12 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 190 12 890 - 13 790 13 990 - 14 590 14 690 - 16 790 14 890 - 16 790 13 490 - 14 690 12 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 590 13 290 - 14 190 14 490 - 15 090 15 190 - 17 390 15 390 - 17 390 13 890 - 15 190 13 290
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Oblíbený hotel je postavený v  tradičním 
tuniském stylu, nedaleko centra města, 
přímo na pláži. V okolí hotelu se nacházejí 
restaurace a obchody. Hotel doporučujeme 
méně náročným klientům, kteří chtějí přes 
den v klidu relaxovat na pláži a v noci si vy-
chutnat rušný noční život.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: Monastir 24 km 
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, WC), trezor na recepci (za 
poplatek), většina pokojů s balkonem (všechny 
4-lůžkové bez balkonu)
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
snack bar, obchod se suvenýry, kadeřnictví, ba-
zén, krytý bazén, tobogán, dětské hřiště
Pláž
písčitá (lehátka, slunečníky, matrace zdarma, 
osušky pro klienty za zálohu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní a animační programy, te-
nisový kurt
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 09.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

h l o p u w y é /

Marabout ***+

TUNISKO > PEVNINA > SOUSSE

S U V \ 4
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 590 Kč
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S U V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 12 990 12 990 - 13 790 13 890 - 14 890 14 890 - 15 390 14 590 - 15 390 13 690 - 14 390 13 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 590 10 590 - 11 190 11 290 - 12 090 12 090 - 12 490 11 890 - 12 490 11 190 - 11 690 10 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 790 10 790 - 11 490 11 590 - 12 390 12 390 - 12 790 12 190 - 12 790 11 390 - 11 990 11 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 090 11 090 - 11 790 11 890 - 12 690 12 690 - 13 090 12 490 - 13 090 11 690 - 12 290 11 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 490 11 490 - 12 190 12 290 - 13 190 13 190 - 13 590 12 890 - 13 590 12 090 - 12 690 11 790
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V Y Z [

S V [

Obsazenost pokojů

Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11
Pokoj s výhledem na bazén: 11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: Monastir 1 km
vzdálenost od centra: 6 km / od nákupních možností: 6 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se 
satelitním příjmem, Wi-Fi na pokoji (zdarma), lednička (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), 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 restaurace, restaurace s obsluhou, bar, snack 
bar, maurská kavárna, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchodní arkáda, kadeř-
nictví, konferenční místnost, bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma), dětský bazén, vnitřní termální bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, tenisové kurty 
(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis, vodní gymnastika
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, masáže, vodní sporty 300 metrů od hotelu, fi tness
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Během večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

Luxus, šarm, pohoda a noblesní prostředí, jako stvořené k odpočinku – to jsou hlavní rysy hote-
lu. Šikovně umístěný hotel nedaleko mezinárodního letiště nabízí svým návštěvníkům potěšení 
z křišťálového moře. Součástí komplexu je jedno z nejlepších thalassoterapeutických center na 
světě. Hotel doporučujeme i náročné klientele.

h l m o í u v w y z é á

Royal Thalassa Monastir *****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

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: 7 km
vzdálenost od centra: Sousse 8 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezóna), telefon, TV se sate-
litním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor (za 
poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (nut-
ná rezervace 24 hodin předem), bar, kavárna, Wi-Fi v lobby (zdarma), 
obchod se suvenýry, konferenční místnost, bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma, plážové osušky za zálohu), bar u bazénu, vnitřní bazén, 
dětské hřiště, miniklub (pro děti 5–12 let)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky (zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, minigolf, aerobic, šipky, stolní tenis, kuželky, lu-
kostřelba, volejbal, tenisový kurt (osvětlení za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, sauna, masáže, vířivka, fi tness, kulečník, turecké koupele, 
vodní sporty na pláži, 18jamkové golfové hřiště (vzdálené 100 m od 
hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem

Příjemný hotel ze sítě El Mouradi je u klientů oblíbený. Leží v oblasti Skanes, přímo u písčité 
pláže v blízkosti golfových hřišť. Hotel vám umožní strávit plnohodnotnou rodinnou dovole-
nou. Nabízí množství zábavy a sportovních aktivit. Pro hráče golfu jsou k dispozici dvě 18jam-
ková hřiště: Palm Links naproti hotelu a Flamingo Golf vzdálené 12 kilometrů.

a h l m o í p u v w y z é á

El Mouradi Skanes ****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 490 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 990 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 390 Kč

Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní a animační programy, stol-
ní tenis, plážový volejbal, šipky, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
golf nedaleko od hotelu, wellness, masáže, ku-
lečník
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00-24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: Lze čerpat v místech 
a  časech určených hotelem. Během večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

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 p u v z é

Sentido Rosa Beach ****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

S U V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 290 13 290 - 13 790 13 890 - 15 890 16 690 - 18 390 14 790 - 18 390 13 590 - 14 790 13 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 390 10 390 - 10 690 10 790 - 12 190 12 690 - 13 990 11 390 - 13 990 10 590 - 11 390 10 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 590 10 590 - 10 990 10 990 - 12 490 12 990 - 14 290 11 690 - 14 290 10 790 - 11 690 10 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 10 890 10 890 - 11 190 11 290 - 12 790 13 390 - 14 590 11 990 - 14 590 11 090 - 11 990 11 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 190 11 190 - 11 590 11 690 - 13 190 13 790 - 15 090 12 390 - 15 090 11 390 - 12 390 11 390
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 290 Kč

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, masáže, turecké lázně, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, zmrzlina, odpolední káva/čaj. 
Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a  vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem.

Ruspina se nachází na krásné široké písči-
té pláži, je zasazen do tropické zahrady se 
vzrostlými palmami v  nedaleké blízkosti 
historického městečka Monastir. Své klienty 
si získává svou přátelskou atmosférou a je 
vhodnou volbou nejen pro rodiny s  dětmi 
ale i pro klienty 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 2 km
vzdálenost od centra: Monastir 9 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezóna), 
TV se satelitním příjmem, telefon, lednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 1 re-
staurace s obsluhou, 3 bary, maurská kavárna, 
diskotéka, obchodní arkáda, 2 bazény (lehát-
ka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, tobo-
gán, dětské hřiště, miniklub (pro děti ve věku 
4–12 let), Wi-Fi v celém hotelu (zdarma), trezor 
(na recepci za poplatek)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
denní i večerní animační programy, plážový vo-
lejbal, minigolf, aerobic, stolní tenis, lukostřel-
ba, šipky, petanque h l o í p u y /

Hotel Ruspina ****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 290 13 290 - 13 590 13 590 - 14 490 14 690 - 17 490 15 690 - 17 490 13 590 - 15 690 13 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 290 10 290 - 10 390 10 390 - 10 990 11 190 - 13 090 11 890 - 13 090 10 390 - 11 890 10 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 490 10 490 - 10 690 10 690 - 11 290 11 490 - 13 390 12 090 - 13 390 10 690 - 12 090 10 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 10 690 10 690 - 10 890 10 890 - 11 590 11 690 - 13 690 12 390 - 13 690 10 890 - 12 390 10 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 090 11 090 - 11 290 11 290 - 11 990 12 090 - 14 190 12 790 - 14 190 11 290 - 12 790 11 190
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 190 Kč

kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní 
tenis, pétanque, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
lázeňské centrum, sauna, masáže, vodní sporty 
na pláži 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a  alko-
holických nápojů místní výroby. Uporoznění: Lze 
čerpat v  místech a  časech určených hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

Velmi pěkný hotel se nachází přímo v cent-
ru Monastiru, pouhých 10 kilometrů od le-
tiště, v bezprostřední blízkosti mariny. Svou 
polohou je hotel ideální k  procházkám do 
centra nebo pro klienty, kteří si chtějí užít 
pohodovou dovolenou.

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 10 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (za vratnou kauci), 
balkon 
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace,bar, 
bar u bazénu, noční klub, připojení k  internetu 
(zdarma), Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchod se 
suvenýry, kadeřnictví, konferenční místnost, 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub 
(pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisové h l m o n í p u v w y é

Regency & SPA ****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

S U V [ 4S V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 490 14 490 - 14 690 14 690 - 14 790 15 190 - 17 190 15 790 - 17 490 15 390 - 15 790 14 490 - 15 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 190 11 190 - 11 390 11 390 11 690 - 13 090 12 090 - 13 290 11 790 - 12 090 11 190 - 11 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 490 11 490 - 11 590 11 590 - 11 690 11 990 - 13 390 12 390 - 13 590 12 090 - 12 390 11 490 - 12 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 690 11 690 - 11 890 11 890 12 290 - 13 690 12 690 - 13 890 12 390 - 12 690 11 690 - 12 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 090 12 090 - 12 290 12 290 - 12 390 12 690 - 14 190 13 090 - 14 390 12 790 - 13 090 12 090 - 12 790
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

11 290 Kč

Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem

Hotelový komplex Shems Holiday Village, 
skládající se z  bungalovů rozmístěných 
v  udržované subtropické zahradě, se na-
chází přímo u  písečné pláže. Hotel pro 
svoje hosty organizuje pravidelné animač-
ní programy a  různé volnočasové aktivity. 
Příjemný hotelový komplex doporučujeme 
párů, rodinám s  dětmi i  milovníku golfu, 
kteří ocení blízkost golfového hřiště.

Obsazenost pokojů
Bungalov: 1-11-112-1122-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 2 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní 
sezona), telefon, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, WC), trezor, terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lob-
by bar, 2 bary, Wi-Fi (zdarma), obchodní gale-
rie, obchod se suvenýry, konferenční místnost, 
směnárna, bankomat, 2 bazény (lehátka, slu-
nečníky a  plážové osušky za zálohu), dětský 
bazén, vnitřní bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka 
a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní te-
nis, šipky, kulečník, tenisový kurt, minigolf
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, fitness, hammam, vířivka, vodní spor-
ty na pláži a h l o í p u v w y á

Shems Holiday Village ***

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR 

S V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 190 14 190 - 14 390 14 390 - 14 590 14 890 - 16 690 15 390 - 16 990 15 090 - 15 390 14 190 - 15 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 290 11 290 - 11 390 11 390 - 11 590 11 790 - 12 990 12 090 - 13 290 11 890 - 12 090 11 290 - 11 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 490 11 490 - 11 690 11 690 - 11 790 11 990 - 13 390 12 390 - 13 590 12 190 - 12 390 11 490 - 12 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 890 11 890 - 12 090 12 090 - 12 190 12 490 - 13 790 12 790 - 13 990 12 590 - 12 790 11 890 - 12 590
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 690 KčS V Z [ 4

hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, tenisové kurty (vybavení za vratnou 
kauci), fi tness, volejbal, plážový volejbal, stolní 
tenis, šipky, aquaaerobik, vodní pólo, minigolf, 
lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
golfové hřiště nedaleko hotelu, masáže, well-
ness, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel se skládá z hlavní budovy a několika 
dalších dvouposchoďových budov a nachází 
se přímo u dlouhé písčité pláže v hotelové 
zóně Monastir – Skanes. Je vhodný hlavně 
pro rodiny s  dětmi a  nenáročné klienty. 
Do  centra Monastiru je možné se dostat 
místním autobusem či taxi. Hotel se na-
chází přímo u golfového hřiště Palm Links 
s 18 jamkami.

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 7 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním 
příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za po-
platek), balkon nebo terasa, 4lůžkové pokoje 
nemají balkon a terasu
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 re-
staurace s obsluhou (tuniská, italská 2× za po-
byt zdarma po předchozí rezervaci), bar, snack 
bar, maurská kavárna, obchod, diskotéka, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), 2 bazény (1 z  nich s vel-
kým tobogánem, lehátka a slunečníky zdarma), 
2 dětské bazény (1× se skluzavkou), bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma), vnitřní bazén s ví-
řivkou (vyhřívaný v  zimních měsících), dětské h l m o í p u v w y z é / á

Houda Golf & Beach ***

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

S V [ \ 4

Hlavní restaurace: 06.30–10.00 
snídaně formou studeného i tep-

lého bufetu, 10.00–11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertůSnack bar:
10.00–17.00 nealkoholické a alkoholické nápoje, 
12.00–17.00 lehké občerstvení (sendviče, hambur-
gery, pizza, panini)Lobby bar: 10.00–00.00 neal-
koholické nápoje, alkoholické nápoje (místní výroby, 
rozlévané)Restaurace s obsluhou: po předchozí 
rezervaci, italská nebo tuniská (servírované menu)
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určeny hotely a mohou se změnit 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 990 - 14 390 14 390 - 16 590 16 890 - 17 590 15 190 - 17 590 13 990 - 15 190 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 690 - 10 990 10 990 - 12 490 12 690 - 13 090 11 490 - 13 090 10 690 - 11 490 10 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 890 - 11 190 11 190 - 12 790 12 990 - 13 490 11 790 - 13 490 10 890 - 11 790 10 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 190 - 11 490 11 490 - 13 090 13 290 - 13 790 12 090 - 13 790 11 190 - 12 090 11 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 690 - 12 090 12 090 - 13 690 13 990 - 14 490 12 690 - 14 490 11 690 - 12 690 11 690
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

9 990 Kč

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní 
tenis, lukostřelba, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
hammam – turecké lázně, wellness, kulečník, 
elektronické hry, golf (3 km od hotelu), sauna, 
masáže, vodní sporty cca 400 metrů od hotelu 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 hodin, zahrnuje snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Jednodušší hotelový komplex se nachází 
přímo na pláži a zároveň je pár kilometrů od 
letiště Monastir. Jedná se o hotel klubové-
ho typu, skládajících se z přízemních budov, 
který se nachází v rozlehlé zahradě s  ba-
zénem. Hotel nabízí spoustu sportovních 
aktiv. Za objevováním památek či nákupy 
se můžete vydat do Monastiru (8 kilometrů 
od hotelu) vláčkem, autobusem či taxíkem. 
Hotel doporučujeme pro méně náročnou 
klientelu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 4 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuální ovládaná klimatizace (hlavní sezo-
na), telefon, TV se satelitním příjmem, lednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 re-
staurace s  obsluhou ( tuniská, italská jednou 
za pobyt zdarma, rezervace nutná), lobby bar, 
snack bar, bar u bazénu, maurská kavárna, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), minimarket, obchod se 
suvenýry, bazén (lehátka, slunečníky a matrace 
zdarma a osušky za vratnou kauci), bazén s to-
bogánem, dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
úzká písčitá, pozvolný vstup do moře, lehátka, 
slunečníky, matrace zdarma a osušky za vratnou 
kauci h l o í p u v w y z é

Rosa Rivage ****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

S V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 12 790 12 790 - 13 190 13 290 - 14 990 15 690 - 16 990 14 290 - 16 990 12 990 - 14 290 12 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 9 990 9 990 - 10 290 10 390 - 11 590 11 990 - 12 890 11 090 - 12 890 10 090 - 11 090 10 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 290 10 290 - 10 490 10 590 - 11 790 12 290 - 13 190 11 290 - 13 190 10 390 - 11 290 10 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 10 490 10 490 - 10 790 10 890 - 12 090 12 590 - 13 490 11 590 - 13 490 10 590 - 11 590 10 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 10 890 10 890 - 11 190 11 190 - 12 490 13 090 - 13 990 11 990 - 13 990 10 990 - 11 990 10 990
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-1112-111-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 6 km 
vzdálenost od centra: Sousse 10 km / Monastir 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se 
satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), lednice (zdarma), trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar, 
snack bar, maurská kavárna, minimarket, diskotéka, bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma), relaxační bazén, aquapark se slanou vodou, 
dětský bazén, miniklub, dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek (vratná kauce)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek), minigolf, stolní tenis, volejbal, plážový volej-
bal, lukostřelba, šipky, vodní gymnastika, vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, kulečník, golf, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných alkoholických a nealkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Rozlehlý hotelový resort, postavený v karibském stylu, se skládá z hlavní budovy a dvoupo-
schoďových bungalovů. Nachází se přímo u písčité pláže. Hotel je vhodný pro klienty, kteří 
hledají klidnou dovolenou a pro rodiny s dětmi. Hotel je ofi ciální kategorie 3*, ale odpovídá 4*.

h l o p u v w y z é /

Caribbean Magic Monastir ****

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 2 km
vzdálenost od centra: Monastir 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním příjmem, minilednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), většina po-
kojů s balkonem
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
pizzerie, bar u  bazénu, maurská kavárna, obchod se suvenýry, ba-
zén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, miniklub (pro děti 
4–12 let), dětské hřiště, tobogán
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, matrace za poplatek, plážový 
bar za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, volejbal, tenis, stolní tenis, šipky, vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů místní výroby 
Upozornění: Lze čerpat v  místech a  časech určených hotelem. Výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

Jednoduchý hotel je postavený v mamursko-tuniském stylu, obklopen bujnou tropickou za-
hradou. Nachází se u krásné písečné pláže, pouhých pět minut cesty od letiště. Je ideálním 
místem pro klidnou dovolenou.

a h l p u v y /

Neptunia Beach ***

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 490 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 190 Kč

S V Z [ 4
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 8 km
vzdálenost od centra: Sousse 8 km / Monastir 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 0,5 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV, lednička 
(za poplatek, na vyžádání), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
trezor na recepci (za poplatek), většina pokojů s balkonem, 4 lůžkové 
pokoje nemají balkon, přistýlka formou palandy
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, bar u bazénu, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), obchod se suvenýry, amfi teátr, 2 bazény (lehátka, 
slunečníky, matrace zdarma), 1 bazén u aquaparku, dětský bazén, dět-
ské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za vratnou kauci 
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový kurt (osvětlení a te-
nisové vybavení za poplatek), minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, 
lukostřelba, šipky,aquapark, petanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, sauna, masáže, vodní sporty, golfové hřiště nedaleko hotelu
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. 
Upozornění: Lze čerpat v  místech a  časech určených hotelem. Výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

Příjemný plážový komplex, postavený v tuniském tradičním stylu. Hotel prošel kompletní re-
novací. Hlavní atrakcí hotelu je aquapark ve tvaru větrného mlýna a pro ubytované hosty je 
zdarma. V blízkosti hotelu golfové hřiště a nákupní centrum. Potěší zejména rodiny s dětmi 
a méně náročné klienty.

h l o n í p u v w y z é /

Eden Club ***

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

Starší hotelový komplex s  klasickým zařízením se nachází 
v krásné rozlehlé zahradě přímo u pláže. Hotelové pokoje jsou 
umístěné v hlavní budově a v několika přilehlých pavilonech. 
Hotel leží 3 kilometry od centra Monastiru. Hotel hodnotíme na 
kategorii 2*+.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 4 km 
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, lednice na 
vyžádání (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor 
na recepci (za poplatek)
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, snack bar, Wi-Fi na re-
cepci (zdarma), TV místnost, diskotéka, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty 200 metrů od hotelu, golfové hřiště
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d l í p u y z é

Les Palmiers ***

TUNISKO > PEVNINA > MONASTIR

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 790 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 190 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 390 Kč

kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní te-
nis, volejbal, plážový volejbal, lukostřelba, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, kulečník, sauna, masáže, kadeřnictví, 
vodní sporty, thalasso therapy centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

Pětihvězdičkový resort, vhodný pro páry 
a  rodiny s  dětmi. Tento hotel nabízí All 
Inclusive služby a ubytování pro hosty, kteří 
chtějí využít všech luxusních služeb v rámci 
resortu. Nabízí maximální pohodlí, které 
uspokojí všechny vaše potřeby. Je obklopen 
krásnou pláží a  rozprostírá se v  rozlehlé 
zahradě, která obohatí vaši rodinnou do-
volenou.

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 50 km
vzdálenost od centra: 1,8 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na pokoji (za poplatek), balkon
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 u  bazénu, 
barbecue–snack bar, kavárna, noční klub, při-
pojení k  internetu, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
obchodní arkáda, konferenční místnost, disko-
téka (za poplatek), bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky za vratnou kauci), dětský bazén, krytý 
bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky, osušky za vratnou 
kauci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový h l m o n í u v w y é

Iberostar Royal El Mansour & Thalasso *****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

V Y Z [

Hlavní restaurace: 06.00–10.00 
snídaně formou studeného 

i teplého bufetu, oběd 12.30–14.30 formou bufe-
tu, večeře 18.30–21.30 formou bohatého bufetu se 
širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, 
ovoce a dezertů. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, tvrdý alkohol (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva a čaj Barbecue: Oběd 12.30–15.00 
Snack Bar: 15.00–18.00 pizza, koblihy, palačinky, ovoce 
Pool Bar: 10.00–18.00 pozdní snídaně, 10.00–12.00 
croissant, koláč, káva, mléko, čaj, čokoláda a es-
presoPlážový bar: All Inclusive se nevztahuje na 
plážový barLobby bar: 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, tvrdý alkohol (vše místní výro-
by, rozlévané), filtrovaná káva a čaj Restaurace 
s obsluhou: 19.00–21.30, 1× za pobyt (a osobu) po 
předchozí rezervaci, Orientální (servírované menu, 
pondělí, sobota, neděle), Italská (servírované menu, 
úterý, středa, čtvrtek) Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání se mohou změnit 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 390 - 23 990 24 490 - 26 190 26 190 - 30 890 26 290 - 30 890 22 190 - 26 290 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 390 - 19 490 19 890 - 21 290 21 290 - 25 090 21 390 - 25 090 17 990 - 21 390 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 390 - 18 290 18 690 - 19 890 19 890 - 23 290 19 990 - 23 290 16 990 - 19 990 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 190 - 19 190 19 590 - 20 890 20 890 - 24 490 20 890 - 24 490 17 790 - 20 890 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 090 - 20 290 20 690 - 22 090 22 090 - 25 890 22 190 - 25 890 18 790 - 22 190 18 090
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lázně, masáže, kulečník, thalasso terapie, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství nealkoholických 
nápojů a  místních alkoholických nápojů. Upo-
zornění: Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem. Během večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

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 klientům. 

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, lednička 
(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-
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, stol-
ní tenis, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, fi tness, vířivka, sauna, turecké h l m o í p u v w y é á

Mahdia Palace *****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

S U V [ 4
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 990 15 990 - 17 290 17 490 - 18 890 19 190 - 19 990 18 290 - 20 290 16 490 - 17 990 15 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 290 12 290 - 13 190 13 290 - 14 290 15 090 - 15 690 14 390 - 15 890 12 590 - 13 690 12 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 590 12 590 - 13 490 13 590 - 14 590 15 390 - 15 990 14 690 - 16 290 12 890 - 13 990 12 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 890 12 890 - 13 790 13 890 - 14 990 15 790 - 16 390 15 090 - 16 690 13 190 - 14 290 12 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 290 13 290 - 14 290 14 390 - 15 490 16 290 - 16 990 15 590 - 17 190 13 690 - 14 790 13 290
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cvičné golfové hřiště, kulečník, wellness a SPA, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–02.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou švédských stolů, během 
dne občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a místních alkoho-
lických nápojů. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

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 nejen rodinám 
s dětmi, ale i klientům všech věkových ka-
tegorií. 

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, 
konferenční místnost, bazén (lehátka, sluneční-
ky 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, h l m o í p u v w y z é / á

Nour Palace *****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

S U V Z [ \
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 990 15 990 - 17 290 17 490 - 18 890 19 190 - 19 990 18 290 - 20 290 16 490 - 17 990 15 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 290 12 290 - 13 190 13 290 - 14 290 15 090 - 15 690 14 390 - 15 890 12 590 - 13 690 12 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 590 12 590 - 13 490 13 590 - 14 590 15 390 - 15 990 14 690 - 16 290 12 890 - 13 990 12 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 890 12 890 - 13 790 13 890 - 14 990 15 790 - 16 390 15 090 - 16 690 13 190 - 14 290 12 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 290 13 290 - 14 290 14 390 - 15 490 16 290 - 16 990 15 590 - 17 190 13 690 - 14 790 13 290
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 990 17 990 17 990 - 24 890 24 890 - 26 490 20 990 - 26 490 17 990 - 20 990 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 890 13 890 13 890 - 18 890 18 890 - 20 090 16 090 - 20 090 13 890 - 16 090 13 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 190 14 190 14 190 - 19 390 19 390 - 20 590 16 490 - 20 590 14 190 - 16 490 14 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 590 14 590 14 590 - 19 790 19 790 - 21 090 16 790 - 21 090 14 590 - 16 790 14 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 290 15 290 15 290 - 20 990 20 990 - 22 290 17 790 - 22 290 15 290 - 17 790 15 290

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 890 Kč

Hotel v maurském stylu se nachází na čtyři 
a  půl kilometru dlouhé písčité pláži v  tu-
ristické oblasti Mahdia. Komfortní hotel 
se skládá z hlavní budovy a čtyř přilehlých 
budov. Hotel s výbornými službami uspokojí 
i náročného klienta. Pro ty, kteří chtějí strávit 
svojí dovolenou sportem, je dispozici široká 
nabídka sportovních aktivit. Je vhodný pro 
klienty všech generací i pro rodiny s dětmi, 
pro strávení klidné i aktivní dovolené.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:
1-11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 52 km 
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), bal-
kon 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, bar, snack bar, kavárna, 
maurská kavárna, obchodní arkáda, diskotéka, 
připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi na 
recepci (zdarma), bazén (lehátka, slunečníky, 
osušky a matrace zdarma), dětský bazén, krytý 
bazén, dětské hřiště, aquapark 
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma h l m o n í p u v w é /

lti Mahdia Beach ****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, basket-
bal, tenisové kurty (osvětlení za poplatek, vy-
bavení za zálohu), plážový volejbal, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
stolní tenis, kulečník, sauna, masáže, minigolf
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–02.00 hodin, zahrnuje sní-
daně, obědy a  večeře formou bufetu, během 
dne lehké občerstvení, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
alkoholických nápojů. Upozornění: lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem

S V Z [ \ 4
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13 490 Kč

Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne leh-
ké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a místních alkoho-
lických nápojů. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Vynikající hotel v typickém andalusko-arab-
ském stylu se skládá z hlavní budovy a bun-
galovů. Nabízí možnost strávení pohodové 
dovolené se službami a servisem na vysoké 
úrovni. Nachází se přímo u  krásné písčité 
pláže. Hotel je vynikající volbou pro klienty, 
kteří vyhledávají klidnou atmosféru.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 55 km 
vzdálenost od centra: 3,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní 
sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, 
vysoušeč vlasů), trezor (zdarma), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 re-
staurace s obsluhou, barbecue, snack bar, lobby 
bar, maurská kavárna, Wi-Fi na recepci (zdar-
ma), obchod se suvenýry, konferenční místnost, 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma), miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenis 
(rakety a míčky na vratnou kauci), stolní tenis, 
aerobik, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, wellness centrum, kulečník, možnost 
lekcí potápění (od května do října), fi tness, vod-
ní sporty na pláži h l o í p u v w x y é á

One Resort El Mansour ****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

S V Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 17 490 - 18 990 19 290 - 23 690 24 190 20 790 - 24 190 17 990 - 20 790 17 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 490 13 490 - 14 590 14 890 - 18 090 18 490 15 890 - 18 490 13 890 - 15 890 13 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 890 13 890 - 14 990 15 190 - 18 490 18 890 16 290 - 18 890 14 190 - 16 290 13 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 190 14 190 - 15 290 15 590 - 18 890 19 290 16 690 - 19 290 14 590 - 16 690 14 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 690 14 690 - 15 890 16 090 - 19 590 19 990 17 290 - 19 990 15 090 - 17 290 14 690
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11 290 Kč

snack bar, maurská kavárna, kavárna, noč-
ní klub, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchodní 
arkáda, kadeřnictví, diskotéka, konferenční 
místnost, bazén (lehátka, slunečníky a matrace 
zdarma) tobogán, dětský bazén, mini ZOO, dět-
ské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, matrace 
za poplatek, plážové osušky za vratnou kauci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, stolní tenis, lukostřelba, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, turecké lázně, sauna, masáže, vodní 
sporty na pláži, tenisové kurty betonové, teni-
sové kurty antukové, fi tness
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a místních alkoho-
lických nápojů. Uporoznění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Tříposchoďový hotel je vzdálený asi sedm 
kilometrů od města Mahdia. Leží přímo 
na jedné z  nejkrásnějších pláží Tuniska. 
Do centra se nejlépe dostanete taxíkem, 
turistickým vláčkem nebo autobusem. 
Nejbližší nákupní možnosti jsou v  dosahu 
400 metrů od hotelu. Příjemný hotel klubo-
vého stylu je vhodný pro všechny klienty. 
Pro ty, kteří chtějí strávit svojí dovolenou 
aktivně sportem, je k  dispozici široká na-
bídka sportovních aktivit a tým hotelových 
animátorů. Naopak klienti, kteří chtějí v kli-
du relaxovat, mohou vyzkoušet turecké láz-
ně, saunu nebo masáž. Je též vhodný pro 
rodiny s dětmi. Hotel je ofi ciální kategorie 
3*, ale odpovídá 4*. 

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: 400 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlav-
ní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem 
(dálkové ovládaní za depozit), minibar, trezor 
na recepci (za poplatek, klíč na recepci vratná 
kauce), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, 
vysoušeč vlasů), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, h l m o í p u v w y é / á

Thapsus ****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

S V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 390 14 390 - 14 490 14 490 - 15 890 15 990 - 17 490 15 690 - 17 490 14 490 - 15 690 14 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 290 11 290 - 11 390 11 290 - 12 390 12 490 - 13 490 12 190 - 13 490 11 290 - 12 190 11 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 490 11 490 - 11 590 11 590 - 12 690 12 790 - 13 890 12 490 - 13 890 11 590 - 12 490 11 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 790 11 790 - 11 890 11 890 - 12 990 13 090 - 14 190 12 790 - 14 190 11 890 - 12 790 11 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 190 12 190 - 12 290 12 290 - 13 390 13 490 - 14 690 13 290 - 14 690 12 290 - 13 290 12 190
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12 390 Kč

Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky 
za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, tenisové kurty (osvětlení, vybavení za 
zálohu), stolní tenis, volejbal, plážový volejbal, 
minigolf, lukostřelba, šipky, vodní gymnastika, 
vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, kulečník, golf, masáže, sauna, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Prázdninový komplex se skládá z  hlavní 
budovy a pěti vedlejších budov. Hotel leží 
přímo u  krásné písčité pláže, v  klidné tu-
ristické oblasti Mahdia. Součástí areálu je 
hned několik skluzavek a  tobogánu pro 
děti i  dospělé. I  proto je hotel velmi oblí-
bený u rodin s dětmi. Pro večerní posezení 
lze využít několik restaurací a barů. Tento 
hotel je ideální volbou pro strávení poho-
dové dovolené.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Monastir 45 km 
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezo-
na), telefon, TV se satelitním příjmem (dálkové 
ovládání za depozit), lednička, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
na pokoji (za poplatek + klíč za vratnou kauci), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 re-
staurace s obsluhou (nutná rezervace 24 hodin 
předem), bar, snack bar, připojení k  internetu 
(za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma), ob-
chodní arkáda, kadeřnictví, konferenční míst-
nost, TV místnost, bazén (lehátka, slunečníky 
zdarma), vnitřní vyhřívaný bazén, aquapark 
s tobogány (15. 6.–15. 9.), dětský bazén, dětské 
hřiště, miniklub h l o n í p u v w y z é / á

Caribbean Magic Mahdia ****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

S V [ \ 4S V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 390 - 15 590 15 590 - 18 190 18 990 - 20 290 15 790 - 20 290 15 290 15 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 490 - 12 690 12 690 - 14 790 15 390 - 16 490 12 890 - 16 490 12 390 12 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 790 - 12 990 12 990 - 15 190 15 790 - 16 890 13 190 - 16 890 12 690 12 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 090 - 13 290 13 290 - 15 490 16 190 - 17 290 13 490 - 17 290 13 090 13 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 590 - 13 790 13 790 - 16 090 16 790 - 17 890 13 990 - 17 890 13 490 13 490
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11 390 Kč

obchod se suvenýry, kadeřnictví, bazén (lehát-
ka a slunečníky), 1 vnitřní bazén, dětský bazén, 
tobogán, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážové 
osušky za vratnou kauci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
volejbal, minigolf, plážový volejbal, vodní gym-
nastika, basketbal, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, wellness, kulečník, ma-
sáže, sauna
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.30, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, neomezené množství nealkoho-
lických nápojů a místních alkoholických nápojů. 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech urče-
ných hotelem.

Hotelový komplex Thalassa Mahdia Aqua 
Park se nachází přímo na krásné písčité 
pláži na severním okraji města Mahdia. 
Pozvolný vstup do moře a  křišťálově čistá 
voda, lehátka a  slunečníky zdarma. Areál 
hotelu tvoří hlavní budova o třech patrech 
a udržovaná zahrada s bazénem se skluzav-
kami a  tobogánem. Tento oblíbený hotel 
nabízí svým klientům přátelskou atmosfé-
ru, k dispozici je restaurace a maurská ka-
várna pro klidně strávené chvíle v hotelu. 
Díky své poloze a  nabízeným službám je 
vhodný pro všechny klienty. 

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 52 km 
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se sa-
telitním příjmem (ovladač za depozit), lednič-
ka (na vyžádání, za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa (pokoje v pří-
zemí) 
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, maurská kavárna, připoje-
ní k  internetu, Wi-Fi na recepci (za poplatek), h l m o n í p u v w y z é /

Thalassa Mahdia Aqua Park ****

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA

S U V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 590 15 590 - 16 690 16 890 - 17 190 17 190 - 19 890 18 690 - 19 890 15 390 - 18 690 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 590 11 590 - 12 390 12 490 - 12 690 12 690 - 14 390 13 690 - 14 390 11 490 - 13 690 11 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 890 11 890 - 12 590 12 790 - 12 990 12 890 - 14 690 13 990 - 14 690 11 690 - 13 990 11 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 190 12 190 - 12 890 12 990 - 13 290 13 190 - 15 090 14 290 - 15 090 11 990 - 14 290 11 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 590 12 590 - 13 390 13 490 - 13 690 13 690 - 15 590 14 790 - 15 590 12 390 - 14 790 12 290
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12 490 Kč

níky zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní 
tenis, plážový volejbal, šipky, lukostřelba, mini-
golf, petanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, sauna, wellness, turecké lázně, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Hotel El Borj se nachází v překrásném leto-
visku Mahdia na krásné pláži s pozvolným 
vstupem do moře. Plážový hotel se nachází 
dva kilometry od centra Mahdie s nákupní-
mi možnostmi, kde zažijete nefalšovanou 
kulturu Tuniska. Rozmanitost hotelové 
nabídky je obsažena ve stravovacích a do-
plňkových službách jako jsou SPA centrum, 
hammam, masáže, ale i  široká nabídka 
animačních a sportovních aktivit. Hotel do-
poručujeme pro páry i pro rodiny s dětmi, 
které ocení sportovní vyžití na dovolené.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 50 km 
vzdálenost od centra: 5 km 
vzdálenost od nákupních možností: 350 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezóna), 
telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s ven-
kovní terasou, lobby bar, kavárna, snack bar, 
bar u bazénu, restaurace s obsluhou (nutná re-
zervace 24 hodin předem), diskotéka, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), obchod se suvenýry, konfe-
renční místnost, 2 bazény (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, vnitřní bazén, miniklub, 
dětské hřiště
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a sluneč- a h l o í p u v w y é á

El Borj ***+

TUNISKO > PEVNINA > MAHDIA 

S V [S U V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 990 16 990 - 17 590 17 790 - 18 490 18 690 - 20 290 17 990 - 20 290 17 190 - 17 790 16 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 490 12 490 - 12 890 13 090 - 13 490 13 690 - 14 690 13 090 - 14 690 12 690 - 13 090 12 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 790 12 790 - 13 190 13 390 - 13 790 13 990 - 14 990 13 490 - 14 990 12 990 - 13 390 12 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 590 13 590 - 13 990 14 190 - 14 690 14 790 - 15 990 14 290 - 15 990 13 690 - 14 190 13 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 990 13 990 - 14 490 14 690 - 15 190 15 290 - 16 490 14 790 - 16 490 14 190 - 14 690 13 990
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Kilometrové písečné pláže, klidné moře, palmové oázy, majestátní oli-
vovníky, sluncem 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 mírnější 
podnebí než tuniská pevnina, vysokou vlhkost vzduchu, dlouhé léto a je 
tak ideální volbou pro všechny typy klientů. 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 nej-
zelenější oblastí jsou vesničky El May, Mahboubine a město Houmt Souk, 
které v sobě kombinuje kouzlo starého arabského města s působivými 
zastřešenými trhy (souky) a spleť modrobílých pitoreskních uliček, které 
svádí k posezení u místní speciality, šálku vynikajícího mátového čaje.
Milovníkům dlouhých procházek po prázdných plážích udělá radost se-
verní část ostrova nebo zátoka Sequia, známá také jako Modrá laguna, 
kde lze při troše štěstí nalézt zajímavě tvarované mušle. Při klidném moři 
lze pozorovat delfíny, kterých je v  moři okolo Djerby několik desítek. 
Krásné světlo, dechberoucí východy a neopakovatelné západy slunce nad 
Sidi Jmour jsou výzvou pro fotografy. Golfi stům udělá radost 27jamkové 
hřiště, na své si zde přijdou milovníci vodních sportů, cyklisté, běžci, 
bruslaři na in-linech (nutno přivézt s  sebou), tak i  dobrodruzi, ale i  ti, 
kteří vyhledávají klidná zákoutí a soukromí.
Nechte se okouzlit Djerbou a možná, podobně jako druzi bájného hrdiny 
Odyssea, zatoužíte zůstat a už nikdy neodjet.

Cestovní doklady
Při turistických cestách organizovaných CK do Tuniska není od držite-
lů 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 Tuniska a to u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu. Děti mohou 
cestovat jen s vlastním cestovním pasem. Občané ČR a SR, kteří cestují 
individuálně a mají koupenou pouze samostatnou letenku,  nemusí mít 
vízum, a to za předpokladu, že disponují platným cestovním pasem, a je-
jich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní. Pokud bude pobyt delší, 
musí si klient zajistit individuálně vstupní vízum na Tuniské ambasádě.

Platnost pasu
Podmínkou pro vstup do destinace je platný cestovní pas s minimální do-
bou 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 praktického lékaře.

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

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

OSTROV DJERBA NAJDEME NA JIHU GABESKÉHO ZÁLIVU. S TUNISKOU PEVNINOU 
HO SPOJUJE ŘÍMSKÁ CESTA, JEJÍŽ ZÁKLADY PŘETRVALY TISÍCE LET. NA OSTROV SE 
LEHCE DOSTANETE TAKÉ TRAJEKTEM Z PŘÍSTAVU AJIM.

Středozemní moře

OSTROV DJERBA

Zarzis

Monastir

Tunis

TUNISKO
ALŽÍR

solné jezero
Chot El Jerid
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Informace
TUNISKO > DJERBA

Bližší informace o letech a letadlech včetně 
maket a rozmístění sedadel na palubě nalez-
nete v úvodních stránkách katalogu.

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 
2  990  Kč/osoba/let oběma směry pro běžné 
termíny a v termínech zahrnujících 1. 5., 8.  5., 
5. 7., 28. 10. 2019 za příplatek 3 990 Kč/osoba/
let oběma směry.

Servis na palubě: Buy On Board
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Informace 
o letech

Informace 
o cenách

Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili 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 Tuniska a to u příslušného velvysla-
nectví nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen 
s vlastním cestovním pasem. 

Platnost pasu
Podmínkou pro vstup do destinace je plat-
ný cestovní pas s minimální dobou platnosti 
3 měsíce po předpokládaném ukončení pobytu 
v destinaci.
Občané ČR a SR, kteří cestují individuálně a mají 
koupenou pouze samostatnou letenku,  nemu-
sí 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 
vstupní vízum na Tuniské ambasádě.

Zdraví a očkování
Při cestách do Tuniska není vyžadováno žádné 
očkování. O doporučených očkováních se infor-
mujte u svého praktického lékaře.

Farma krokodýlů

Odlet z Počet 
dní

Letový 
den

Letecká 
spol. Typ letadla * Priority 

seat
Travel Plus 

Comfort XL seat VIP 
Salónek

Přednostní 
odbavení  
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání  
z destinace

Praha 8/15 úterý SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x
Praha 8/15 úterý Tunisair A319 Ano Ne Ano Ne Ne x x
Praha 8/15 pátek SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x
Praha 8/15 sobota SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x
Praha 11/12 út/pá SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x x
Brno 8/15 úterý SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano Ostrava x
Ostrava 8/15 úterý SW B737-800 Ano NZP Ano Ano Ano x Brno

SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení *) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

V ceně zájezdu zahrnuto
Letecká doprava v turistické třídě včetně letištních a bezpeč-
nostních 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 zá-
jezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdu není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč/pobyt/do-
spělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti o po-
jištění naleznete na úvodních stránkách katalogu), fakultativní 
služby, pobytová taxa splatná na hotelové recepci dle katego-
rie 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.

Tunisko Djerba LETO_2019_v2.indd   96 4.1.2019   11:49:54



97

Umístění
hotelů

MIRAMAR PETIT PALAIS DJERBA

VINCCI DJERBA RESORT
SUN CLUB

SUN CONNECT AQUA RESORT

GOLF BEACH 

VENICE BEACH

ROYAL GARDEN PALACE

CLUB CALIMERA YATI BEACH

EL MOURADI DJERBA MENZEL

PALM AZURCOOEE HARI CLUB BEACH RESORT

DJERBA

HOUMT SOUK
MELLITA

AJIM

EDEN STAR
DIANA BEACH

ZEPHIR HOTEL & SPA

OASIS MARINE

SANGHO CLUB  ZARZIS

ZITA BEACH RESORT

CLUB LELLA MERIAM

ZARZIS

LTI DJERBA PLAZA & THALASSO SPA

RIADH MENINX

SENTIDO DJERBA BEACH

JOYA PARADISE
IBEROSTAR MEHARI DJERBA

DAR DJERBA ZAHRA
DAR DJERBA NARJESS

LAICO DJERBA

VINCCI HELIOS BEACH

Houmt Souk
Největší město ostrova a pomyslné správní stře-
disko, která bývá také někdy označováno jako 
hlavní město Djerby. Obývá ho na 44 500 obyva-
tel 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, klenot-
níků. Ojedinělá rybí aukce, orientální atmosféra, 
vůně roztodivného koření, to vše nabízí návštěva 
rozlehlého tržiště v centru města. Nechte se zlá-
kat ke koupi ručně vyrobeného košíku či klobou-
ku, šperku nebo kusu keramiky, a nezapomeňte 
na smlouvání, které k takovémuto nákupu patří. 
Téměř na každém rohu zaujme pozornost mešita. 
Jejich krásu však můžete obdivovat pouze zvenčí. 
K nejvýznamnějším patří Mešita cizinců a Mešita 
Turků, která je také vynikajícím orientačním bo-
dem. V přístavu se tyčí majestátní pirátská pev-
nost Borj el Kebir.

Midoun
Menší městečko ve vnitrozemí, cca 5 km od po-
břeží. Pro množství obchůdků, kavárniček a snad-
nou dostupností je oblíbeným místem pro strá-
vení příjemného odpoledne. Každý týden se zde 
konají tradiční trhy, kde seženete ať už čerstvé 
ovoce, bylinky, kožené výrobky, koření i např. ži-
vého velblouda. Po nákupech a smlouvání přijde 
vhod šálek osvěžujícího mátového čaje v některé 
z tradičních kaváren. 
Guellala. Malebná hrnčířská vesnička, ležící v již-
ní části ve vnitrozemí. Umění hrnčířské výroby se 
zde dědí z generace na generaci. Tamější rodiny 
do dnešního dne hovoří tajemným berberským 
dialektem. Místní specialitou je keramika medo-
vé barvy, která zaujme svoji jednoduchou krásou. 
Nezapomeňte se při návštěvě zeptat na kouzel-
ného velblouda!

La Ghriba
Nádherná anebo zázračná. Tak bývá přezdíváno 
synagoze, ukryté v malé vesničce Er Riadh. Sou-
časná komunita Židů na Djerbě čítá na necelé 
dva tisíce osob a ostrované jsou na mírumilovné 
po staletí trvající soužití patřičně hrdí. Podle tu-
niských rabínů jsou v synagoze uloženy prastaré 
svitky Tóry, psané na gazelí kůži. 

Aghir
Zhruba tříkilometrová zóna rozkládající se na 
jihovýchodním pobřeží od Modré laguny smě-

Letoviska
TUNISKO > DJERBA

La Ghriba synagoga

Houmt Souk

rem k Římské cestě. Široké písčité pláže, místy 
kamenité předěly a dna.

Zarzis
Nachází se 50 km od letiště Djerba, omývána 
smaragdovým mořem. S  ostrovem Djerbou 
je spojován 7 km malebnou 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!
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
Ty nejatraktivnější a nejžádanější si můžete 
zakoupit již při nákupu zájezdu v České re-
publice, s  podrobnou nabídkou fakultativ-
ních výletů se pak můžete seznámit v místě 
pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány 
v  optimální podobě místním poskytovate-
lem služeb. 

Matmata – Douz 
(celodenní výlet)
V ranních hodinách přejezd na pevninu a pokra-
čování městem Mareth, kde za 2. sv. války svá-
děly divoké bitvy armády spojenců s nekonveč-
ním německým generálem Ervínem Rommelem 
(velitel Africacorps, přezdívaný pouštní liška). 
Možnost návštěvy muzea vojenské historie v Ma-
rethu. Projedete oblastí skalnatých hor Daharu 
s  úchvatnou scenérií bohem zapomenuté kraji-
ny a navštívíte jedno z podzemních berberských 
obydlí zvané troglodyt. Nedaleká horská vesnice 
Tamezret nabízí panoramatický výhled do krajiny. 
V  této oblasti polopouště můžete dodnes vidět 
kočovné berberské rodiny, ženoucí svá několi-
kasethlavá stáda ovcí, koz a  dromedárů napříč 
nehostinnými pláněmi. Výlet dále pokračuje do 
města, přezdívaného „Brána Sahary“ – Douz. Zde 
se můžete vydat na hřbetu velblouda po vzoru 
obchodních karavan na projížďku do písečných 
dun Sahary (ve stylovém hábitu) fakultativně, 
orientační cena 10 EUR. 
Následuje oběd v  hotelové restauraci. Po obě-
dě vystoupáte do bohem zapomenuté vesnice 

Toujane, do výšky 600 metrů, s  dechberoucími 
výhledy (platí v případě minibusu). Poslední za-
stávka bude v  Metameuru, u  opevněné obilné 
sýpky zvané ksar. Návrat do hotelu ve večerních 
hodinách.
Cena: dospělí 43 EUR/děti 2–12 let 22 EUR z ob-
lasti Djerba
Cena: dospělí 43 EUR/děti 2–12 let 22 EUR z ob-
lasti Zarzis 

Okruh ostrovem 
(půldenní výlet)
Djerba (dříve Meninx) má velmi zajímavou mi-
nulost. Naše cesta po ostrově vás s ní poutavou 
formou částečně seznámí. První zastávka bude 
u Římské cesty, která je důležitou spojnicí mezi 
ostrovem a pevninou. Postavena byla za pomocí 
slonů a kdysi po ní směřovaly karavany, naložené 
vzácným zbožím. Cesta dále pokračuje do Guella-
ly, kde navštívíte jednu z tamějších keramických 
dílen, kterými je vesnička protkaná. Zdejší negla-
zovaná keramika medové barvy má svůj neodo-
latelný šarm, díky jednoduché kráse. 
Zavítáte také do kouzelného Muzea tradic, které 
zábavnou formou mapuje pro nás exotické zvyky 
ostrovanů. Zajímavé expozice umožňují cesto-
vat časem mezi tajemné Berbery, seznámíte se 

Fakultativní výlety 
TUNISKO > DJERBA

Horská vesnice Tamerzet

Muzeum Guellala

Sahara
s  jejich zvyky jako je obřízka, svatba, příprava 
berberské nevěsty, pečení chleba. Po návštěvě 
muzea vás čeká prohlídka židovské synagogy La 
Ghriby. Stavba ukrývá posvátné starobylé svitky 
Tóry a  její historie sahá až k  příchodu prvních 
Židů na ostrov v roce 586 př. n. l. Nezapomeňte si 
vložit přáníčko do „zdi proseb“. 
Výlet zakončíme u  pevnosti Borj Ghazi Musta-
pha a volnem v Houmt Souku, kde bude čas na 
prohlídku kouzelných modrobílých uliček, tržnici, 
kávu a  nákupy (v  období židovských svátků je 
synagoga uzavřená).
Cena: dospělí 17 EUR/děti 2–12 let 9 EUR z oblasti 
Djerba
Cena: dospělí 19 EUR/děti 2–12 let 10 EUR z ob-
lasti Zarzis

Upozornění
Minimální účast pro konání výletů je 6 osob. Na-
bídka výletů i cen je pouze orientační a může se 
během sezony změnit. Fakultativní výlety nepo-
řádá CK EXIM TOURS a.s., ale místní poskytovate-
lé. Případné stížnosti je nutné řešit neprodleně 
na místě. Výlety jsou pořádány v  doprovodu 
místního průvodce, není-li uvedeno jinak. Děti 
do 12 let mají z fakultativních výletu slevu 50%. 
Ceny jsou orientační a mohou se měnit.
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 090 Kč

aerobik, pétanque, minigolf, lukostřelba, jacuzzi 
(u vnitřního bazénu) 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, masáže, salon krásy, elek-
tronické hry, vodní sporty na pláži, golf 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických nápojů a  místních 
alkoholických nápojů. Upozornění: Lze čerpat 
v  místech a  časech určených hotelem. Během 
večeře vyžadováno formální oblečení.

V  klidném místě turistické zóny Midoune, 
poblíž 27 jamkového hřiště, uprostřed svěží 
14 hektarové palmové zahrady, postaven 
ve tvaru půlměsíce a s výhledem na pláž, 
stojí hotel Royal Garden Palace. Na pláž 
s  jemným pískem vede cesta hotelovým 
komplexem. Svými službami na vysoké 
úrovni uspokojí potřeby i velmi náročného 
klienta.

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: 27 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
snack bar, noční klub, maurská kavárna, Wi-Fi 
v celém areálu (zdarma), minimarket, kadeřnic-
tví, konferenční místnost, bazén (lehátka, slu-
nečníky, osušky a matrace zdarma), krytý bazén, 
dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky, osušky a  matrace 
zdarma, Maya plážový bar (za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, tenisové kurty 
(výbava zdarma, osvětlení za poplatek), plážo-
vý volejbal, stolní tenis, fi tness, aerobik, aqua h l m o í p u v w y z é á

Royal Garden Palace *****

TUNISKO > DJERBA

S V Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 590 20 390 - 20 690 20 890 - 23 290 23 890 - 24 490 21 990 - 24 490 21 490 - 21 990 20 690 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 090 15 690 - 15 890 15 990 - 17 790 18 290 - 18 690 16 890 - 18 690 16 490 - 16 890 15 890 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 490 16 090 - 16 290 16 390 - 18 190 18 690 - 19 090 17 290 - 19 090 16 890 - 17 290 16 290 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 690 17 390 - 17 690 17 790 - 19 890 20 390 - 20 890 18 690 - 20 890 18 290 - 18 690 17 590 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 290 17 990 - 18 290 18 390 - 20 590 21 090 - 21 590 19 390 - 21 590 18 990 - 19 390 18 290 - 18 490
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 450 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV, lednička 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), 
trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, směnárnou a bankomatem, hlavní restaurace, 
restaurace s obsluhou, několik barů, diskotéka, maurská kavárna, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), konferenční místnost, kadeřnictví, na terase v za-
hradě velký bazén (lehátka a slunečníky zdarma), krytý bazén, dětský 
bazén, luxusní SPA centrum, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá (doprava hotelovým vláčkem zdarma), lehátka a  slunečníky 
zdarma, plážový bar (pouze nealko nápoje)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, animační programy, tenis, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, minigolf, pétanque, aerobic, aqua aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, elektronické hry, masáže a služby SPA centra, fi tness, vodní 
skútry, jízda na koni, parasailing, čtyřkolky, golf nedaleko hotelu
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

V samotném srdci turistické zóny, v bezprostředním okolí nákupních a zábavních možností, 
v udržované palmové zahradě, nabízí hotel Vincci Djerba Resort svým hostům elegantní zá-
kladnu pro výpravy ať už do nedalekého městečka Midoune nebo za sportem a zábavou. Na 
soukromou pláž, která je od hotelu oddělená místní komunikací, jezdí zdarma hotelový vláček. 

h o í p u v w y z é á

Vincci Djerba Resort ****

TUNISKO > DJERBA

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 28 km
vzdálenost od centra: Midoune 6 km / od nákupních možností: 800 m
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, ně-
kolik barů (lobby, bazén, pláž), Wi-Fi (zdarma), obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, konferenční místnost,bazén (lehátka a slunečníky zdar-
ma, osušky za vratnou kauci), krytý bazén, dětský bazén, miniklub, 
Fun Park pro děti
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a lehátka zdarma, osušky oproti vratné 
kauci, plážový bar (pouze nealkoholické nápoje + alkoholické nápoje 
místní výroby pivo a víno)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový kurt (osvětlení za po-
platek), fi tness, basketball, volejbal, lukostřelba, fotbal, šipky, mini-
golf, stolní tenis, pétanque, aerobic, aqua-aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, wellness, hammam, kulečník, golf (nedaleko od hotelu), 
vodní sporty na pláži, čtyřkolky, kitesurfi ng, vodní skútry, parasailing
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bohatých švédských stolů, během dne lehké občerstvení, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem

Hotel, postavený v typickém severoafrickém stylu, se nachází přímo u pláže ve 14 hektarové 
udržované zahradě, kterou od rozlehlé pláže oddělují písečné duny. Nedaleko je 27 jamkové 
golfové hřiště. Díky kvalitním službám na velmi dobré úrovni a vybavení má hotel nově kate-
gorii 4*. Pro ideální polohu doporučujeme hotel všem typům klientů.

h l m o í u v w y z é á

IBEROSTAR Mehari Djerba ****

TUNISKO > DJERBA

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 990 Kč
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50–300 m / od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 7 km / od nákupních možností: 7 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelit-
ním příjmem, lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar, 
snack bar, maurská kavárna, Wi-Fi na recepci (zdarma), TV sál, dis-
kotéka, obchodní arkáda, kadeřnictví, konferenční místnost, bazén 
(lehátka ,slunečníky a matrace zdarma), krytý bazén, dětský bazén, 
2 venkovní bazény se slanou a 1 bazén sladkou vodou, dětské hřiště, 
skluzavka a tobogány
Pláž
písčitá, dlouhé molo do moře, slunečníky, lehátka a matrace zdarma, 
osušky za vratnou kauci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní tenis, volejbal, šipky, 
aqua aerobik, vodní pólo, elektronické hry, fotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže,Thalassso centrum, fitness, tenisové kurty (vybavení teniso-
vých kurtů za vratnou kauci), vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Postaven na 33 hektarech, skýtá El Mouradi Djerba Menzel ideální prázdninové útočiště pro 
aktivní odpočinek i lenošení na pláži nebo u bazénu se slanou vodou. Příjemnou atmosféru 
a šarm tradiční djerbianské architektury podtrhuje centrální budova hotelu a komplex několika 
bungalovů. Nedaleká Modrá laguna láká milovníky vodních sportu a potápění.

h l m o í u w y é / á p

El Mouradi Djerba Menzel ****

TUNISKO > DJERBA

Obsazenost pokojů

Standardní pokoj: 1-11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m od pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Midoune 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (nutná 
rezervace 1 den předem za poplatek), bary, maurská kavárna, Wi-Fi 
na recepci, v hlavní restauraci a okolo bazénu (zdarma), internetový 
koutek (za poplatek), obchod se suvenýry, kadeřnictví (za poplatek), 
kongresové centrum, Thalasso-terapeutické centrum (za poplatek), 
bazén (lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za vratkou kau-
ci), vnitřní bazén, dětský bazén, dětské hřiště, miniklub (4–12 let)
Pláž
písčitá s  pozvolným vstupem do moře a  jemným pískem, lehátka, 
slunečníky a matrace zdarma, osušky za vratnou kauci, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní tenis, vodní polo, boccia, 
aqua aerobic, aerobic, šipky, plážový volejbal, volejbal, fotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
služby Thalasso centra, kulečník, vodní sporty, sauna, fitness
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel je umístěn v samém srdci pobřežní oázy, v turistické zóně Midoune, na pláži s jemným 
pískem a pozvolným vstupem do moře. Hotelový komplex je citlivě zasazen do krásné, udr-
žované zahrady, která láká k  odpočinku a  relaxaci. Hotel svým hostům poskytuje komfort 
a kompletní servis pro prožití dokonalé dovolené. 

h l o n í p u v w y z é á

lti Djerba Plaza Thalasso & SPA ****

TUNISKO > DJERBA

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 690 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 190 Kč
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Stravování v ceně
All Inclusive: 09.00–24.00 zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne ob-
čerstvení, odpolední káva, zákusky, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a  al-
koholických nápojů místní výroby (pivo, bílé, 
červené a  růžové víno, místní alkohol, koktejl 
dne). Upozornění: lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.

Uprostřed 12 hektarové, kvetoucí palmové 
zahrady, se spoustou kouzelných zákoutí, 
nabízí svým hostům spolehlivé služby. In-
teriéry hotelu byly inspirovány architektu-
rou ostrova. Bazén s tobogánem se postará 
o vyžití i těch nejmenších hostů, zatímco je-
jich rodiče mohou obdivovat kvetoucí ibišky 
a buganvilie. Soukromá pláž je od hotelové 
zahrady oddělena malými písečnými duna-
mi. Hotel je oblíbený pro svou přátelskou 
a rodinnou atmosféru. Je vhodný pro všech-
ny typy klientů.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 200 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se sa-
telitním příjmem, lednička (zdarma), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC), trezor na pokoji 
(zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u  bazénu Connect, maurská kavárna, 
Wi-Fi v  areálu celého hotelu (zdarma), obchod 
se suvenýry, kadeřnictví, konferenční sál, beach 
klub (15. 5.–30. 9.), Thalasso-terapeutické cen-
trum, venkovní bazén, bazén se skluzavkami, 
dětský bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), 
aquapark – vstup zdarma (nápoje a  strava za 
poplatek), miniklub (4–12 let zdarma) 
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka, sluneční-
ky a matrace zdarma, plážový bar(pouze rozlé-
vané nealko a ostatní nápoje placené)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, teniso-
vé kurty, multifunkční hřiště, fotbalové hřiště 
s umělým trávníkem
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA thalasso centrum, turecké lázně, kulečník, 
vodní sporty na pláži

h l o í p u v w y é /

Sun Connect Aqua Resort ****

TUNISKO > DJERBA

S U V Z [ \
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 790 16 890 - 16 990 16 990 - 17 590 17 890 - 20 390 17 290 - 21 390 16 990 - 17 290 16 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 690 12 690 - 12 790 12 790 - 13 190 13 390 - 15 090 12 990 - 15 790 12 790 - 12 990 12 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 990 12 990 - 13 090 13 090 - 13 490 13 690 - 15 390 13 290 - 16 090 13 090 - 13 290 12 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 690 13 790 13 790 - 14 290 14 490 - 16 390 14 090 - 17 190 13 790 - 14 090 13 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 190 14 190 - 14 290 14 290 - 14 790 14 990 - 16 990 14 590 - 17 790 14 290 - 14 590 14 190
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nis, plážový volejbal, sauna, lukostřelba, šipky, 
aerobik, gymnastika, vodní gymnastika, vodní 
polo, pétanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, wellness, elektronické hry, kuleč-
ník, golf – 2 km od hotelu, potápění, masáže, 
salon krásy, vodní sporty na pláži, jízda na koni 
200 m od hotelu, vodní skútry, parasailing, kite-
surfi ng, čtyřkolky, služby profesionálního hote-
lového fotografa
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snída-
ně, obědy a večeře formou bohatých švédských 
stolů, během dne lehké občerstvení, neomeze-
né množství rozlévaných nealkoholických a al-
koholických nápojů místní výroby. Upozornění: 
lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

Jeden z nejoblíbenějších hotelů, známý pro 
svou krásnou a  rozlehlou pláž s  jemným 
pískem, živou atmosféru, dobrou kuchyni 
a blízkou polohou u majáku, krokodýlí far-
my, Modré laguny a  nákupních možností, 
bude vhodným místem pro nezapomenu-
telnou dovolenou. Pochvalné ohlasy a po-
zitivní recenze přivádějí do hotelu stále 
nové hosty, stejně tak vítá i ty, kteří se sem 
poněkolikáté s jistotou vracejí. Calimera je 
skvělou volbou pro nezapomenutelnou do-
volenou.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: Midoune 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní se-
zona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na pokoji (zdarma), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře, 
Rodinný pokoj – přistýlka formou palandy 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, výtah, hlavní restaurace, 
2 restaurace s  obsluhou (1× za pobyt zdarma 
oproti rezervaci), lobby bar, snack bar, bar u ba-
zénu, Merra bar, maurská kavárna, Wi-Fi v  ce-
lém areálu (zdarma), obchod se suvenýry, dis-
kotéka, kadeřnictví, bazén (lehátka, slunečníky 
a matrace zdarma, osušky oproti vratné kauci), 
relaxační bazén, dětský bazén se skluzavkou, 
krytý bazén, skluzavky, tobogán, vnitřní a ven-
kovní amfi teátr, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, matrace 
za poplatek a  osušky oproti vratné kauci, plá-
žový bar (alkoholické i  nealkoholické nápoje 
místní výroby)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, minigolf, 
4 antukové tenisové kurty (osvětlení za popla-
tek a tenisové rakety a míčky zdarma), stolní te- j l m o í p u v w x y z é /

Club Calimera Yati Beach ****

TUNISKO > DJERBA

S U W Z [ \
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 590 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s ULTRA All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 890 17 790 17 790 - 18 790 19 390 - 23 190 19 590 - 23 190 18 790 - 19 590 16 490 - 18 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 890 13 590 13 590 - 14 290 14 690 - 17 390 14 790 - 17 390 14 290 - 14 790 12 590 - 14 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 190 13 890 13 890 - 14 590 14 990 - 17 790 15 190 - 17 790 14 590 - 15 190 12 890 - 14 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 490 14 190 14 190 - 14 890 15 390 - 18 190 15 490 - 18 190 14 890 - 15 490 13 190 - 14 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 990 14 690 14 690 - 15 390 15 890 - 18 790 16 090 - 18 790 15 390 - 16 090 13 690 - 15 390

Club
Calimera
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Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických nápojů a alkoholických 
nápojů místní výroby. Upozornění: lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

Hotel se nachází v  jižní části ostrova v  tu-
ristické zóně Aghir. Obklopen nádhernou 
palmovou zahradou, o  rozloze 35 000m², 
poskytuje Palm Azur svým hostům veškerý 
komfort a kvalitní služby. Přibližně 10 kilo-
metrů od hotelu je golfové hřiště. Hotel leží 
přímo u písčité pláže s pozvolným vstupem 
do moře, na některých místech se objevuje 
kamenité dno. Lehátka a  slunečníky jsou 
zadarmo a k dispozici je i plážový bar, kde 
jsou podávány nealkoholické nápoje, pivo 
a víno místní výroby. U bazénu je hned ně-
kolik skluzavek a  tobogán, jenž ocení ze-
jména děti.

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: 30 km
vzdálenost od centra: Midoune 6 km
vzdálenost od nákupních možností: naproti hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezo-
na), telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), 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 (tuniská, italská), 4 bary, 
Wi-Fi v celém areálu (zdarma), obchůdky, kadeř-
nictví, konferenční místnost, 2 venkovní bazény 
(lehátka, slunečníky, matrace a osušky zdarma), 
1 vnitřní bazén (v  zimě vyhřívaný), dětský ba-
zén, dětské hřiště, miniklub, tobogán, vodní 
skluzavky
Pláž
písčitá s  pozvolným vstupem, kamenité dno – 
na některých místech, lehátka, slunečníky, mat-
race a osušky zdarma, plážový bar (nealko, pivo 
a víno místní výroby)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, pétanque, plážový volejbal, minigolf, fi t-
ness, tenisové kurty a vybavení 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
jízda na koni, balneocentrum, masáže, golf (cca 
10 km), vodní sporty na pláži h l m o í p u v w y z é / á

Palm Azur ****

TUNISKO > DJERBA > DJERBA - AGHIR

S U V Z [ \
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 490 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 290 17 790 - 18 190 18 590 - 20 890 20 990 - 21 290 18 890 - 21 290 18 490 - 18 890 17 790 - 17 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 490 13 590 - 13 790 14 090 - 15 690 15 790 - 15 990 14 290 - 15 990 14 090 - 14 290 13 590 - 13 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 790 13 890 - 14 190 14 490 - 16 090 16 190 - 16 390 14 690 - 16 390 14 390 - 14 690 13 890 - 13 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 290 14 390 - 14 790 15 090 - 16 790 16 890 - 17 090 15 290 - 17 090 14 990 - 15 290 14 390 - 14 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 790 14 890 - 15 290 15 590 - 17 390 17 490 - 17 690 15 790 - 17 690 15 490 - 15 790 14 890 - 15 090
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 890 Kč

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, sauna, fi tness, vodní 
sporty na pláži, golf (4 km od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Vincci Helios Beach se nachází na klid-
nějším místě, nedaleko centra městečka 
Midoun, plného obchůdků, barů a restaura-
cí. Hotel je umístěn u jedné z nejkrásnějších 
písečných pláží Djerby, díky své přátelské 
atmosféře umožňuje svým hostům prožití 
klidné odpočinkové dovolené.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Bungalov: 1122-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: Midoun 6 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním 
příjmem, telefon, mini lednička (zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Bungalov, Pokoj s výhle-
dem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, několik barů, maurská 
kavárna, Wi-Fi v  lobby (zdarma), společenská 
místnost, obchodní arkáda, minimarket, disko-
téka, kadeřnictví, vnitřní bazén, bazén, dětský 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětské 
hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, pozvolný vstup do vody, lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, tenis 
(osvětlení za poplatek) h l o í p u v w y z é á

Vincci Helios Beach ****

TUNISKO > DJERBA > SIDI YATI 

S V Z [

 Hlavní restaurace: 06.00–
10.00 snídaně formou stu-

deného i teplého bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 18.30–21.00 večeře formou bohatého bufe-
tu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů Hlavní bar: 10.00–11.00 
pozdní snídaně, 8.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkohol (vše místní výroby, rozlévané), 
káva, čaj Pool bar: 10.00–18.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, alkohol (vše místní výroby, ro-
zlévané), káva, čaj Beach bar: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje Restaurace s obslu-
hou: po předchozí rezervaci, 19.00–21.30 středo-
mořská, 20.00–22.00 tuniská (servírované menu) 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určeny hotely a mohou se změnit. 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 290 18 290 - 20 390 20 390 - 22 890 20 390 - 22 890 18 290 - 20 390 18 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 890 13 890 - 15 390 15 390 - 17 090 15 390 - 17 090 13 890 - 15 390 13 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 190 14 190 - 15 790 15 790 - 17 590 15 790 - 17 590 14 190 - 15 790 14 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 790 14 790 - 16 390 16 390 - 18 290 16 390 - 18 290 14 790 - 16 390 14 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 290 15 290 - 16 990 16 990 - 18 990 16 990 - 18 990 15 290 - 16 990 15 290
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 390 Kč

pláži, golfové hřiště cca 1 km od hotelu
Stravování v ceně
All inclusive

Hotel Riadh Meninx je postaven v  maur-
ském stylu a nachází se v 11hektarové pal-
mové zahradě u krásné písečné pláže Sidi 
Bakkour, která leží na severovýchodním 
pobřeží ostrova. Svým vybavením a  služ-
bami je hotel jako stvořený pro pohodovou 
dovolenou. Nabízí širokou škálu sportov-
ních aktivit a  zábavy v  rámci animačního 
programu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 23 km 
vzdálenost od centra: 5 km 
vzdálenost od nákupních možností: 250 m
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním 
příjmem, minibar (na vyžádání,za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (na vyžádání, za poplatek), 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, maurská kavárna, bar u  bazénu, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), směnárna, obchodní arkáda, 
kadeřnictví, bazén (lehátka a  slunečníky zdar-
ma), dětský bazén, tobogán v  rámci komplexu 
Meninx, miniklub (pro děti 4–12 let), dětské 
hřiště, termální bazén
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový 
bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenis, 
pétanque, minigolf, fotbal, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
balneoterapeutické centrum, vodní sporty na a h l o í p u v w z é /

Riadh Meninx ****

TUNISKO > DJERBA

S V [ \S V Z [

 Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou stu-

deného i teplého bufetu Hlavní restaurace:
13.00–14.30 formou bohatého bufetu se širokým 
výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce 
a dezertů. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, tvrdý alkohol (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva a čaj Plážová restaurace ote-
vřená od 15.6.–15.9. rezervace nutná: 12.30–15.00 
pizza, těstoviny a lehké pokrmy Bar Central:
10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, tvrdý 
alkohol (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva a čaj Bar Central: 15.30–17.30 sendviče, 
palačinky, pizza Hlavní restaurace: 19.30–21.30 
formou bohatého bufetu se širokým výběrem 
čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, tvrdý 
alkohol (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva a čaj Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit. 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 990 - 18 290 18 990 - 20 490 16 990 - 22 190 16 290 - 16 990 15 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 190 - 14 190 14 590 - 15 790 13 190 - 16 990 12 690 - 13 190 12 390 - 12 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 - 14 490 14 990 - 16 090 13 490 - 17 390 12 990 - 13 490 12 690 - 12 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 790 - 14 790 15 290 - 16 490 13 790 - 17 790 13 290 - 13 790 12 990 - 13 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 290 - 15 290 15 890 - 17 090 14 290 - 18 390 13 790 - 14 290 13 490
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 590 Kč

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, vodní pólo, minigolf, plážový volejbal, 
plážový fotbal, basketbal, tenisové kurty (osvět-
lení za poplatek, vybavení za poplatek), stolní 
tenis, lukostřelba, šipky, aerobic Latin Fit & Step, 
Aqua fi t
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, jacuzzi, sauna, hammam, salon krásy, 
kadeřnictví, vodní sporty na pláži, golfové hřiště 
(cca 15 km od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obě-
dy a večeře formou bufetu, během dne lehké 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem.

Příjemný hotelový komplex se skládá bun-
galovů a  pokojů Superior a  leží v  krásné 
rozlehlé palmové zahradě přímo u  písčité 
pláže. Pokoje v  bungalovech mají jedno-
dušší vybavení. Pro ty, kteří chtějí strávit 
svojí dovolenou aktivně, je zde k dispozici 
spousta sportovních aktivit či možnost ani-
mačních programů. Naopak ti, kteří chtějí 
v klidu relaxovat, mohou vyzkoušet služby 
wellness centra. Doporučujeme pro klienty 
všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Bungalov: 1-11-112-111 
Pokoj superior: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: Midoune 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 8 km
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním 
příjmem ovladač za vratnou kauci), telefon, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor u  bungalovu (na recepci za 
vratnou kauci), trezor u  superioru (na pokoji) 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj superior
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, lobby bar, bar u  bazénu, 
diskotéka s barem, kavárna, Wi-Fi v celém are-
álu (zdarma), bazén s oddělenou dětskou částí 
(lehátka a slunečníky zdarma),miniklub
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdar-
ma, plážový bar (pouze nealkoholické nápoje) h l o í p u v w y é

COOEE Hari Club Beach Resort ****

TUNISKO > DJERBA > AGHIR

S V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s all inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 490 16 490 - 17 790 17 990 - 18 890 18 990 - 22 190 19 490 - 22 190 17 190 - 18 990 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 590 12 590 - 13 590 13 690 - 14 290 14 390 - 16 690 14 790 - 16 690 13 090 - 14 390 12 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 890 12 890 - 13 890 13 990 - 14 690 14 690 - 17 090 15 090 - 17 090 13 390 - 14 690 12 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 190 13 190 - 14 190 14 290 - 14 990 15 090 - 17 490 15 490 - 17 490 13 690 - 15 090 13 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 690 13 690 - 14 690 14 790 - 15 490 15 590 - 17 990 15 990 - 17 990 14 190 - 15 590 13 690
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V

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 / 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, vy-
soušeč 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), pizzerie (za poplatek), lobby bar, snack bar, plážový bar, 
maurská kavárna, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod se suvenýry, diskoté-
ka, kadeřnictví, bazén s oddělenou částí pro děti, krytý bazén, miniklub
Pláž
písčitá s jemným pískem, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratnou 
kauci, plážový bar (pouze nealko), kamenité dno – na některých místech
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový kurt (osvětlení za po-
platek), plážový volejbal, šipky, fotbal, stolní tenis, fi tness, minigolf, 
pétanque, vodní pólo, kajak
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, turecké lázně, masáže, kulečník, golfové hřiště (nedale-
ko hotelu), vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bohatých švédských stolů, během dne lehké občerstvení, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel je obklopený palmami a má vlastní písčitou pláž s jemným pískem a s pozvolným vstu-
pem do moře. Pokoje jsou kompletně renovované a nabízejí výhled z balkonu. Zábavu si uži-
jete při výborných animačních programech a večerních show. Hotel je vhodný strávení klidné 
dovolené. Hotel je ofi ciální kategorie 3*, ale odpovídá 4*.

h l m o n p u v w y é á

Golf Beach ****

TUNISKO > DJERBA > AGHIR

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Midoun 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v blízkosti hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), 
lednička (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (1× za 
pobyt – rezervace nutná), lobby bar, snack bar, bar u bazénu, maurská 
kavárna, obchod se suvenýry, konferenční místnost, kadeřnictví, krytý 
bazén, bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za vratnou kauci), 
dětské brouzdaliště, dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za vratnou kauci, plážový bar (v hlavní sezóně)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, plážový volej-
bal, stolní tenis, šipky, petanque, aerobic, vodní pólo, tenis a fi tness 
(1 hod./den zdarma – rezervace nutná) 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, sauna, kulečník, vodní sporty na pláži 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Sentido Djerba Beach je krásný elegantní hotelový komplex nacházející se přímo u krásné ši-
roké písčité pláže, obklopen udržovanou zahradou. Hotel nabízí svým hostům vysoký komfort 
a pohodlí pro strávení relaxační dovolené.

h l o v w y é á

Sentido Djerba Beach ****

TUNISKO > DJERBA > MIDOUN

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 590 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 890 Kč

S V Z [
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Rozlehlý hotelový komplex se nachází na 
jedné z  nejkrásnějších plážích na ostrově 
Djerba, v blízkosti městečka Midoun. Svým 
vybavením a službami je jako stvořený pro 
pohodovou dovolenou. Hotel nabízí širokou 
škálu sportovních aktivit a zábavy v rámci 
animačního programu. Hotel je ofi ciální ka-
tegorie 3*, ale odpovídá 4*.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: Midoun 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 7 km
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním 
příjmem, telefon, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vla-
sů), trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
hlavní restaurace, bar, snack bar, maurská ka-
várna, bar u  bazénu, několik bazénů (lehátka 
a  slunečníky zdarma), konferenční místnost, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), miniklub (pro děti 
4–12 let), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá, pozvolný vstup do vody, lehátka, slu-
nečníky a plážové osušky zdarma, plážový bar 
(pouze v hlavní sezóně)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, animační programy, tenisové 
kurty, stolní tenis, basketbal, minifotbal, plá-
žový volejbal, pétanque, šipky, minigolf, vodní 
gymnastika, aerobic, vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, Thalasso centrum, masáže, hammam, 
vodní sporty na pláži, golfové hřiště cca 2 km 
od hotelu
Stravování v ceně
All Inclusive

a h l m o í p u v w y z é á

Dar Djerba Zahra ****

TUNISKO > DJERBA

S V [ 4
 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 290 Kč

 Hlavní restaurace: 06.00–
10.00 snídaně formou studeného 

i teplého bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
19.00–21.00 večeře formou bohatého bufetu se 
širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, 
ovoce a dezertů Snack bar: 10.00–12.00 pozdní 
snídaněCentrální bar Aladin: 10.00–24.00 neal-
koholické nápoje, pivo, alkohol (vše místní výroby, 
rozlévané), káva, čajBar u bazénu: 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkohol (vše míst-
ní výroby, rozlévané), káva, čaj Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotely 
a mohou se změnit.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 790 14 790 14 790 - 17 690 18 190 16 890 - 18 190 16 890 14 590 - 16 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 390 11 390 11 390 - 13 490 13 790 12 890 - 13 790 12 890 11 290 - 12 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 690 11 690 11 690 - 13 790 14 190 13 190 - 14 190 13 190 11 590 - 13 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 990 11 990 11 990 - 14 090 14 490 13 490 - 14 490 13 490 11 790 - 13 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 390 12 390 12 390 - 14 590 14 990 13 990 - 14 990 13 990 12 290 - 13 990
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 100 m / 650 m bryčkou a 450 m pěšky 
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Midoune 6 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu 
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním příjmem, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, snack bar, bar u bazénu, 
maurská kavárna, minimarket, Wi-Fi na recepci (zdarma), kadeřnictví, 
společenská místnost, 2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), dětský 
bazén, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní tenis, tenis (vybavení za 
poplatek), pétanque, aqua aerobik, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Příjemný rodinný hotel s  klubovou atmosférou, rozmístěný do několika budov, postavený 

v tradičním maurském stylu. Ideální umístění, živější okolí, spolehlivé služby. Nabízí vše, co ke 
spokojené dovolené patří. Na hotelovou pláž se dostanete bryčkou a 450 m pěšky. Hotelová 
bryčka jezdí pravidelně každých 30 minut. Doporučujeme všem typům klientů.

h o n í p u v w y

Venice Beach Djerba ***

TUNISKO > DJERBA

Menší hotelový komplex leží 300 metrů od pláže na klidném 
místě, asi šest kilometrů od města Midoune, kde naleznete ně-
kolik kaváren, restaurací a obchodů. Hotel je oblíben pro svoji 
rodinnou atmosféru. Oblíbené golfové hřiště je vzdáleno asi 
čtyři kilometry od hotelu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 230 m / vzdálenost od letiště: 23 km
vzdálenost od centra: 6 km / vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV, trezor na 
recepci (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar u bazénu, bar, maurská 
kavárna, Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdar-
ma), krytý bazén
Pláž
písčitá, slunečníky zdarma, lehátka a matrace za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, stolní tenis, plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, turecké lázně
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.30–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem. h o í p u z é

Miramar Petit Palais Djerba ***

TUNISKO > DJERBA

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 390 Kč
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Milovníci golfu mohou vyrazit na nedaleké 27 jamkové golfové 
hřiště Djerba Golf Club.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 400 přes místní komunikaci 
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (hlavní sezóna), TV se satelitním 
příjmem, minibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), trezor (za poplatek), balkon
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (nutná 
rezervace), bar, lobby bar, Wi-Fi (zdarma), 2 bazény (lehátka a sluneč-
níky zdarma), maurská kavárna (za poplatek), vnitřní bazén, obchod 
se suvenýry, salón krásy, diskotéka (za poplatek), balkon
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenisový kurt, volejbal, fotbal, stolní tenis, vodní 
pólo, aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, masáže, fi tness, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive:10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a  večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel nachází v samém srdci turistické zóny ostrova Djerba, v bezprostřední blízkosti nákupních 
a zábavních možností. Interiér hotelu je inspirován architekturou ostrova. Na soukromou pláž, 
která je od hotelu oddělená místní komunikací, jezdí zdarma hotelový vláček. Díky bohatému 
sportovnímu vyžití, hotel doporučujeme milovníkům aktivní dovolené, ale i  rodinám s dětmi. 

a h o í p u z é á

Joya Paradise ****

TUNISKO > DJERBA > MIDOUN

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Midoune 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV, lednička 
(za poplatek), trezor na recepci (za poplatek/kauce), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, směnárnou a bankomatem, Wi-Fi na recepci 
(zdarma), hlavní restaurace, několik barů, maurská kavárna, obchodní 
arkáda, 2 velké venkovní bazény, z toho jeden klidný (lehátka a slu-
nečníky zdarma), 2 dětské bazény, skluzavky, tobogán, miniklub
Pláž
písčitá, od hotelu oddělena klidnou nefrekventovanou cestou, lehát-
ka a slunečníky zdarma, matrace a osušky za poplatek, plážový bar 
(pouze nealko)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, pétanque, minigolf, tenis, stol-
ní tenis, volejbal, miniklub, lukostřelba, badminton, fotbal, aerobic, 
aqua aerobic, skluzavky a tobogán
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní skútry, parasailing, čtyřkolky, jízda na koni, SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, odpolední káva a čaj. Neomezené množství rozlévaných neal-
koholických nápojů a místních alkoholických nápojů. Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

Živý a neformální hotelový komplex, kde se o zábavu, ve dne i večer, stará vyhlášený animační 
tým a je tedy zaručené, že se zde nudit nebudete. Nabízí spoustu aktivního vyžití jak pro děti, 
tak pro dospělé a jeho 10 hektarový areál zaručí mimo zábavy i soukromí a klid. Hotel je stále 
oblíbenější a díky několika skluzavkám a tobogánům se stal rájem pro malé cestovatele.

h l o í p u v w y é /

Sun Club ***

TUNISKO > DJERBA

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

12 390 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 990 Kč
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: Midoune 8 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu 
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor na recepci (za poplatek), 
terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (rezer-
vace nutná 24 hodin předem), snack bar, bar, bar u bazénu, maurská 
káva (za poplatek), obchodní arkáda, diskotéka (za poplatek), konfe-
renční místnost, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), miniclub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, kamenité dno na některých mís-
tech
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, plážový volejbal, pétanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, thalasso centrum, 2 tenisové kurty
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem Hotel Laico Djerba se nachází na okraji písečné pláže v typickém stylu se 4 pavilony ve tvaru 

Menzel, v přírodním palmovém háji a krasné botanické zahradě. Hotel nabízí širokou škálu 
sportovní aktivit, pro všechny, kteří vyhledávají aktivní dovolenou. Naopak ti, kteří chtějí v kli-
du relaxovat mohou využít služeb thalasso centra. Hotel je vhodný pro všechny typy klientů.

a h l o p u v w é

Laico Djerba ****

TUNISKO > DJERBA > DJERBA 

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: 30 km
vzdálenost od centra: Houmt Souk 19 km
vzdálenost od nákupních možností: Midoune 6 km
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), TV se satelitním příjmem, telefon, mini-
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
 trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, maurská kavárna (za po-
platek), snack bar, bar u bazénu (otevřený od 1. 6. do 15. 9.), bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub 
(pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový bar (otevřený od 1. 6. 
do 15. 9.)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, tenisové kurty, 
stolní tenis, basketbal, minifotbal, plážový volejbal, boccia, minigolf, 
aerobic, vodní gymnastika, vodní pólo, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, thalasso a wellness centrum
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem

Příjemný hotelový komplex Dar Djerba Narjess se nachází u krásné písečné pláže na ostrově 
Djerba, v blízkosti městečka Midoun. Hotel nabízí širokou škálu sportovních aktivit pro ty, kteří 
chtějí strávit aktivní dovolenou. Ti, kteří chtějí v klidu relaxovat mohou využít služeb thalassa 
a wellness centra. Hotel vhodný pro všech věkové kategorie, ale i pro rodiny s dětmi.

a h l m o p u v w é

Dar Djerba Narjess ****

TUNISKO > DJERBA

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 1. 2019 OD

12 790 Kč

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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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 / od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 3 km / od nákupních možností: 100 m
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (zdarma), vlastní sociální 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 restaurace, restaurace 
s obsluhou (1× za pobyt oproti rezervaci), panoramatický bar, barbe-
cue bar, bar u bazénu, maurská kavárna (za poplatek), Wi-Fi na recep-
ci (za poplatek), minimarket, obchod se suvenýry, trezor na recepci 
(za poplatek), 1 termální bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
oproti vratné kauci), dětské 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 programy, stolní tenis, plážový 
volejbal, fi tness, tenis, pétanque, lukostřelba, minigolf, šipky, aqua-
-aerobik, vodní pólo, kurs arabštiny, taneční kurz
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, 2 sauny, masáže, procedury v thalasso centru
Stravování v ceně
All Inclusive: 09.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel Zephir leží v příjemné lokalitě nedaleko centra kouzelného městečka Zarzis, proslulého 
pro tyrkysově zbarvené moře a písčité pláže. Zasazen do udržované palmové zahrady, splňuje 
hotel svým hostům vše, co od správné dovolené očekávají. Hotel doporučujeme všem věko-
vým kategoriím a rodinám s dětmi.

h l m o í p u v w y é á

Zephir hotel & SPA ****

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, led-
nička (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor na 
recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Bungalov
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou 
(za poplatek), bar, bar u bazénu (otevřený od 15. 6. do 15. 9.),  Wi-Fi (zdarma na 
recepci), obchod se suvenýry, diskotéka, konferenční místnost, 2 bazény 
(lehátka, slunečníky a matrace zdarma), krytý termální bazén (zdar-
ma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub (4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka s matrací za poplatek a  slunečníky zdarma, plážové 
osušky(za kauci)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní programy, tenisové kurty 
(osvětlení a  vybavení za poplatek), stolní tenis, minigolf, volejbal, 
vodní pólo, aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
balneotherapie, masáže, salon krásy, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Luxusní hotelový komplex se nachází přímo u dlouhé písčité pláže v turistické oblast Zarzis. 
Je obklopen velkou udržovanou zahradou se třemi bazény ( jeden s termální vodou). Pokoje 
jsou umístěny v centrální budově a v bungalovech. Hotel doporučujeme i náročnějším klien-
tům a rodinám s dětmi.

h l o í p u v w y é

Zita Beach Resort ****

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 890 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 890 Kč
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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 / od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: Zarzis 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu 
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek na vyžádání), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů), trezor na pokoji (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (zdar-
ma 1× za týden po předchozí rezervaci), bar, snack bar, lobby bar, 
maurská kavárna, internetový koutek na recepci (zdarma), Wi-Fi na re-
cepci (za poplatek), minimarket, 2× konferenční místnost, směnárna, 
kadeřnictví, bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), 
krytý bazén s mořskou vodou, dětský bazén, miniklub, dětské hřiště 
Pláž
písčitá, pozvolný vstup do moře, lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisové kurty, aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, thalasso centrum, elektronické hry
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Kvalitní hotel s příjemnou atmosférou je stálicí naší nabídky. Srdce svých hostů si získal díky 
osvědčeným službám, výborné kuchyni, krásné pláži a vřelým přístupem personálu. Posezení 
u šálku ranní kávy na panoramatické terase hotelu s uklidňujícím výhledem na palmy a moře 
skvěle doplní mozaiku nádherné dovolené u tyrkysového moře v Eden Staru.

h l m o n í p u v w y

Eden Star ****

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
klimatizace (hlavní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, pizze-
rie, lobby bar, snack bar, maurská kavárna, Wi-Fi v prostorách recepce 
a baru (zdarma), diskotéka, konferenční místnost 80 míst, bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma), vnitřní bazén s jacuzzi, balneoterapeutic-
ké centrum, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, minigolf, pétanque, šipky, plážový 
volejbal, lukostřelba, vodní pólo, hammam, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, tenisové kurty (vybavení za poplatek), služby balneoterape-
utického centra, motorizované vodní sporty na pláži 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozorně-
ní: lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel je díky vynikajícím službám plně srovnatelný s hotely vyšší kategorie. Panoramatická re-
staurace, působivé výhledy, ubytování v bungalovech a hlavní budově, vynikající animační pro-
gramy a sportovní aktivity jsou malou oázou oddychu u krásné písčité pláže. Díky výborným 
ohlasům doporučujeme pro klienty všech věkových kategorií, i pro náročnější klienty.

h l o n í p u v w y é á

Oasis Marine ***

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 590 Kč

 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 590 Kč
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 190 Kč

Čtyřhvězdičkový hotel Club Lella Meriam 
se nachází v samém centru turistické zóny 
Zarzis. Hotel doporučujeme všem věkovým 
kategoriím.

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: 150 m (hotel je od pláže 
oddělen podchodem pod komunikací) 
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 11 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
telefon, TV, lednička (zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou (1× pobyt po předchozí rezerva-
ci) , bary, maurská kavárna (za poplatek), Wi-Fi 
na recepci (zdarma), diskotéka, konferenční sál 
a společenská místnost, amfi teátr pro animační 
programy, salon krásy, kadeřnictví, 2  bazény, 
1 dětský bazén, miniklub, dětské hřiště
Pláž
písčitá, slunečníky a  lehátka zdarma, plážový 
bar (nealkoholické nápoje)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, miniklub, 
stolní tenis, vodní pólo, aqua aerobik, tenisový 
kurt
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, wellness, kulečník, vodní sporty na pláži h l í p u v w y é

Club Lella Meriam ****

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS

Stravování v ceně
All Inclusive

S V [ 4

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně studený a teplý 

bufet, oběd 12.30–14.00 formou bufetu, večeře 
18.30–21.00 bohatý bufet s širokým výběrem čer-
stvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, tvrdý 
alkohol (vše místní výroby, rozlévané), káva, čaj
Pool bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, káva, čaj, horká čokoláda 15.00–17.30, 
koláč, palačinky, kousky pizzyBeach bar: 10.00–
18.00 rozlévané nealkoholické nápojeLobby bar:
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje, tvrdý alkohol (vše místní výroby, 
rozlévané), káva, čaj, horká čokoládaRestaurace 
s obsluhou: 18.30–21.00, jednou za pobyt (a osobu) 
po předchozí rezervaci, tuniská (servírované menu, 
středa, sobota), Round the world (servírované 
menu, pátek), à la carte 19.00–21.30 (servírované 
menu) Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 690 14 690 - 14 890 14 990 - 16 390 16 590 - 17 490 15 690 - 17 490 14 690 - 15 690 14 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 190 11 190 - 11 390 11 390 - 12 390 12 490 - 13 090 11 890 - 13 090 11 190 - 11 890 11 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 490 11 490 - 11 590 11 690 - 12 690 12 790 - 13 390 12 190 - 13 390 11 490 - 12 190 11 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 790 11 790 - 11 890 11 990 - 12 990 13 090 - 13 690 12 490 - 13 690 11 790 - 12 490 11 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 190 12 190 - 12 290 12 390 - 13 390 13 490 - 14 190 12 890 - 14 190 12 190 - 12 890 12 190
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 990 Kč

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisové 
kurty, pétanque, stolní tenis, diskotéka, aero-
bik, volejbal, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, balneo centrum, turecké 
lázně 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. 

Hotelový komplex leží přímo na krásné, 
dlouhé, písčité pláži nedaleko města Zarzis 
a v sousedství hotelu Eden Star. Svým vyba-
vením a  službami je hotel přímo stvořený 
pro pohodovou dovolenou. Hotel nabízí ši-
rokou nabídku sportovních aktivit a zábavy 
v  rámci animačního programu. Nákupní 
možnosti jsou vzdáleny od hotelu pouhých 
200 m a centrum města Zarzis 13 km. 

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: 50 km
vzdálenost od centra: Zarzis 13 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (hlav-
ní sezona), telefon, TV se satelitním příjmem, 
lednička (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), trezor na pokoji (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, disko bar, maurská kavárna, připojení k in-
ternetu (za poplatek), Wi-Fi (zdarma na recep-
ci), minimarket, směnárna, kadeřnictví, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za zálo-
hu), dětský bazén, miniklub 
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu h l m o n í p u v w y é

Diana Beach ***

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS

S U V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen  2019 červen  2019 červenec 2019 srpen  2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 990 14 290 - 14 690 14 690 - 16 990 17 390 15 990 - 17 390 14 590 - 15 990 13 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 990 11 190 - 11 490 11 490 - 13 190 13 490 12 490 - 13 490 11 390 - 12 490 10 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 190 11 490 - 11 790 11 790 - 13 490 13 790 12 790 - 13 790 11 690 - 12 790 11 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 490 11 790 - 12 090 12 090 - 13 790 14 090 13 090 - 14 090 11 990 - 13 090 11 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 890 12 190 - 12 490 12 490 - 14 290 14 590 13 490 - 14 590 12 390 - 13 490 11 890
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 CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 990 Kč

Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, k dispo-
zici molo, lehátka a slunečníky zdarma, plážový 
bar(za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné denní a  večerní programy, aero-
bic, plážový volejbal, minigolf, stolní tenis, teni-
sové kurty (osvětlení za poplatek, rakety nejsou 
k dispozici)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, kulečník, SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00 zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení. Neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických a vybraných alkoho-
lických nápojů místní výroby. Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

Hotel je postaven podle vzoru arabské ves-
ničky s Medinou a uličkami v krásné udržo-
vané velké palmové zahradě, těsně navazu-
jící na písečnou pláž. V centru komplexu je 
hala s recepcí a bungalovy. V bezprostřední 
blízkosti je centrum s kavárnami a obcho-
dy. Díky příjemnému prostředí a  ochotné-
mu personálu se těší velké oblibě. Hotel je 
vhodný pro klienty všech věkových katego-
rií a  rodiny s dětmi, pro které je vytvořen 
mini klub a mini ZOO. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: Zarzis 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu 
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (hlavní sezona), 
TV se satelitním příjmem (za poplatek), telefon, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Jednolůžkový pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou (po předchozí rezervaci za 
poplatek), pizzerie a  bar, hlavní bar, maurská 
kavárna, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchodní 
arkáda, společenská místnost s  TV, diskotéka, 
trezor na recepci (za poplatek+kauce), bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma, osušky za popla-
tek), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, mini 
ZOO, konferenční místnost h l o í u v w y é

Sangho Club Zarzis ***

TUNISKO > DJERBA > ZARZIS

V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive duben 2019 květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 990 14 290 - 14 690 14 690 - 16 990 17 390 15 990 - 17 390 14 590 - 15 990 13 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 990 11 190 - 11 490 11 490 - 13 190 13 490 12 490 - 13 490 11 390 - 12 490 10 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 190 11 490 - 11 790 11 790 - 13 490 13 790 12 790 - 13 790 11 690 - 12 790 11 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 490 11 790 - 12 090 12 090 - 13 790 14 090 13 090 - 14 090 11 990 - 13 090 11 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 890 12 190 - 12 490 12 490 - 14 290 14 590 13 490 - 14 590 12 390 - 13 490 11 890
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ŘECKO

Vítejte v Řecku
Řecko, ofi ciálně Helénská republika leží v jižní Evropě na jihu Balkánské-
ho poloostrova. Rozkládá se jak na evropské pevnině, tak na četných os-
trovech v Egejském, Krétském, 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 ojedinělá. Nekonečné množství pláží činí Řecko 
velmi atraktivní lokalitou. Můžete si vybírat mezi plážemi písečnými, ob-
lázkovými 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 po-
znatky byly známy již starým Řekům, kteří založili např. fi lozofi i, diva-
dlo, astronomii, rétoriku, moderní medicínu či demokracii. Velký je i vliv 
řeckého jazyka v  evropských jazycích. Slova jako ekonomika, politika, 
matematika, televize, strategie či aristokracie jsou řeckého původu. Bílý 
kříž řecké vlajky je symbolem východní ortodoxní křesťanské církve a de-
vět pruhů reprezentuje devět slabik v tradičním řeckém mottu Elefthería 
i Thanatos (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 kuchyní. Řecká ku-
chyně 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 samo-
zřejmě také čerstvé ryby. Kdo bude chtít ochutnat nějaké typické řecké 
speciality, doporučujeme například gyros, moussaku – vynikající druh 
lasagne, v níž se používají k vrstvení lilky a skopové maso, špíz souvlaki 
a samozřejmě tzatziki. Doporučujeme také návštěvu typických taveren 
a  kaváren, které neodmyslitelně patří k  této zemi a  mají své kouzlo, 
které nikde jinde nenajdete. 

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

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistická taxa, která 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. Turistická taxa musí být vybírána v hotovosti v místě po-
bytu, přímo 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.

Ofi ciální 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 

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
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ŘECKO

KRÉTA

124

Kréta je největší řecký a celkově pátý největší ostrov ve Středozemním 
moři. Jsou zde fascinující úrodné náhorní roviny obemknuté prstencem 
hor, pobřeží roubí obrovské pláže i intimní zátoky, městečka se starými 
kamennými staveními, kláštery a vesnicemi na horských hřebenech.

Mohutné pohoří dělící hluboké rokliny ústící v úrodných údolích, obrov-
ské pláže i malé zátoky – to je Kréta, rozmanitý kouzelný ostrov. Největší 
a nejjižnější řecký ostrov ležící ve Středozemním moři vám může nabíd-
nout slunce, moře, pláže i bohatou historii, která sahá až do 6. tisíciletí 
př. n. l. Dlouhá historie Kréty souvisí s její strategickou polohou. 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 kouzlo mimo období 
hlavní sezóny, kdy zde vládnou mírnější teploty a poznávaní země a je-
jího obyvatelstva není zatíženo 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 
nekonečných pláží. A spousta žhavého letního slunce. Návštěvníky ostro-
va dlouhodobě fascinuje hlavně mnohotvárnost zdejší krajiny umocněná 
kontrastem vysokých horských hřebenů a azurového moře. Horské masi-
vy ostrova, s více než 3 tisíci krápníkových jeskyní osídlené přes sedm 
a půl tisíce let, týčí se do oblačné výše až 2 452 m. 

Krétu by určitě měl navštívit každý, kdo touží poznat pravou řeckou po-
hostinnost, kulturu, koupání a zábavu. Z ostrova by návštěvník neměl od-
jet, aniž by ochutnal něco z krétské kuchyně, třeba místní sváteční chléb. 
Zvláštností je kyselá rybí polévka, salát z lilků s ořechy, skvěle upravova-
né ryby a mořské plody nebo jehněčí žebírka na otevřeném rožni.

Milovníci historie mohou navštívit Knossos, nejznámější krétskou arche-
ologickou lokalitu se zachovalým mínojským palácem. Leží na vyvýšeni-
ně Kefala asi 7 km od Heraklionu. Říká se, že kdo nebyl v Knóssu, nebyl 
na Krétě. 

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Řecka platí pro občany ČR bezvízový styk. 
Občan ČR může cestovat do Řecka na základě 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 plánovaného pobytu na 
území Řecka. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné do-
klady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

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

Ofi ciální 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 
E-mail: athens@embassy.mzv.cz

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. 

Krétské moře

Egejské moře

Lybijské moře

KRÉTA
HERAKLION

KYKLADY
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Informace o cenách
ŘECKO > KRÉTA

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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.

Bližší informace o  letech a  letadlech včetně maket a rozmístění 
sedadel na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy on Board  
(bližší informace o možnostech servisu na palubě naleznete v úvodních 
stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč/osoba/let oběma směry 
pro běžné termíny a v termínech zahrnujících 19. – 22. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7. 
a 28. 10. 2019 za příplatek 3 990 Kč/osoba/let oběma směry.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava v turistické třídě včetně letišt-
ních a bezpečnostích poplatků, ubytování (v pří-
padě 8denního zájezdu  na 7 nocí, v  případě 
11denního zájezdu na 10 nocí,  v případě 12den-
ního zájezdu na 11 nocí, v  případě 15denního 
zájezdu  na 14 nocí), stravování dle programu 
a vybraného hotelu, služby česky nebo sloven-
sky hovořícího průvodce, transfery z/na letiště 
v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kance-
láře 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) a  fakultativní 
služby.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistic-
ká taxa, která 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. Turis-
tická taxa musí být vybírána v hotovosti v místě 
pobytu, přímo v ubytovacích zařízeních. Hotely 
kategorie 1* a  2*– 0,5 EUR/pokoj/den. Hotely 
kategorie 3*– 1,5 EUR/pokoj/den. Hotely kate-
gorie 4* – 3 EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 
5*– 4 EUR/pokoj/den.

Informace o letech

Odlet z Počet dní Letový 
den

Letecká 
spol.

Typ 
letadla*

Priority 
seat

Travel Plus 
Comfort XL seat VIP 

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do 

destinace

Mezipřistání 
z 

destinace

Praha 8/15 úterý SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha, Brno, Ostrava 8/15 čtvrtek SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha 8/15 pátek SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha, Brno, Ostrava 8/15 neděle SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha 11/12 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha, Brno, Ostrava 11/12 čt/ne SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x

SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení
*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos-
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Letoviska
ŘECKO  > KRÉTA

Umístění hotelů

Rethymno
Rethymno je hlavním městem stejnojmenné 
provincie. Společně s  Chanií soutěží o  poctu 
nejkrásnějšího města ostrova Kréta. Malebný 
benátský přístav, jemuž vévodí maják, lemuje 
bezpočet kavárniček a rybích restaurací. Zablou-
díte-li do starých uliček kolem přístavu, můžete 
objevit staré benátské či turecké domy. Celému 
městu pak vévodí benátská pevnost. Pobřež-
ní promenáda lemovaná palmami přímo láká 
k podvečerním procházkám zakončeným v ně-
které z příjemných kaváren.
Transfer z letiště: cca 90 minut

Kavros–Georgioupolis
Sousední letoviska Kavros a  Georgioupolis se 
nacházejí na severozápadě Kréty u  pěkné pís-
čité pláže s pozvolným vstupem. Původně malé 
pobřežní vesničky, dnes oblíbená letoviska, kte-
rá si zachovala svou původní atmosféru. V okolí 
je mnoho zeleně, letoviska jsou vhodná přede-
vším pro klidnější dovolenou. Panorama okolí 
dokresluje hradba pohoří Lefka Ori, která dosa-
huje výšky přes 2 400 m. Letoviska jsou také 
ideálním výchozím bodem pro poznávání krás 
západní Kréty – v blízkosti najdete jezero Kour-
nas, historické Rethymno či se můžete vydat do 
soutěsky Samaria.
Transfer z letiště: cca 100 minut

Hersonissos
Město Hersonissos vyrostlo postupem času 
z malého rybářského přístavu v oblíbené a živé 
prázdninové středisko. Hersonissos, vzdálený 
26 km od hlavního města, má s  Heraklionem 
pravidelné autobusové spojení. Na místní pro-

menádě je řada obchůdků, kaváren, restaurací 
a  taveren. Večer můžete navštívit některou 
z  diskoték nebo noční klub a  vnímat typicky 
řeckou atmosféru. Okolní malé pláže vám na-
bízejí odpočinek i  možnost sportovního vyžití. 
Hersonissos doporučujeme všem, kteří hledají 
aktivní dovolenou a rušný noční život. 
Transfer z letiště: cca 40 minut

Amoudara
Amoudara leží na západním konci Iraklionského 
zálivu. Jedná se o předměstí hl. města Heraklion, 
které je vzdáleno pouhých 5 km. Liší se od většiny 
řeckých středisek tím, že bylo záměrně vystaveno 
jako středisko s  mnoha kulturními a  zábavními 
možnostmi, nejedná se tedy o původní rybářskou 
osadu jako je tomu ve většině ostatních, řeckých 
středisek. V Amoudare najdete mnoho restaurací, 
taveren a  obchodů. Je vystaveno na překrásné, 
7 km dlouhé písečné pláži. Je tak ideální pro 
rodiny s dětmi a stejně tak pro mladší generaci 
vzhledem k zábavnímu a kulturnímu využití. 
Transfer z letiště: cca 20 minut

Sissi
Středisko Sissi se nachází v oblasti zálivu Malia, 
která je považována za vůbec první obydlenou 
oblast ostrova. Toto živé středisko hýří letními 
radovánkami a  rovněž pulsujícím nočním živo-
tem. Na své si zde přijdou také milovníci příro-
dy, kousek dál od centra ve vnitrozemí  spatříte 
překrásné přírodní, horské scenérie a  zelené 
pláně. Hlavní pláž v  Sissi je písečná, s pozvol-
ným vstupem s  mnoha rekreačními vyžitími, 
plážovými bary a vodními sporty. Více klidu si 
můžete užít v místních krásných zátokách. Stře-
disko je vhodné pro všechny věkové kategorie, 
stejně tak i pro rodiny s dětmi. 
Transfer z letiště: cca 80 minut

Gouves
Gouves je malé turistické středisko ležící 18 km
východním směrem od Heraklionu, které žije 
především turistickým ruchem. Vedle hotelů 

zde naleznete supermarkety, obchůdky se su-
venýry a taverny. Okolí letoviska se pyšní pře-
devším krásnými písčitými plážemi. Do 8 km 
vzdáleného Hersonissosu se snadno dostanete 
za zábavou autobusem.
Transfer z letiště: cca 30 minut

Malia – Stalis
Dvě turistická střediska Malia a Stalis tvoří té-
měř jeden souvislý řetězec, ale každé z nich si 
zachovává svou vlastní identitu a kolorit. Jsou to 
půvabná turistická městečka s  vyhledávanými 
nádhernými písčitými plážemi v okolí. Pobřeží je 
považováno za jedno z nejkrásnějších na Krétě. 
Z Malie i Stalisu je dobré autobusové spojení do 
Heraklionu nebo městečka Agios Nikolaos. 
Transfer z letiště: cca 1 hodina

Kokkini Hani
Toto, zatím nepříliš známé letovisko, se nachází 
asi 12 km východně od města Heraklion. Jedná 
se o  menší vesnici, ve které naleznete místní 
taverny a  písčité pláže. Výhodou je blízkost 
hlavního města ostrova, kam se pohodlně do-
stanete místní dopravou.
Transfer z letiště: cca 15 minut

Ierapetra
Nejjižnější město Evropy vzniklo na místě antic-
kého přístavu Hierapedra, největšího rozkvětu 
dosáhlo za vlády Dórů. Historii připomíná benát-
ská přístavní pevnost ze 13. stol., mešita s mi-
naretem na náměstí ve staré části města či pa-
mátky v Archeologickém muzeu. Dnes moderní 
a živé město představuje ideální místo ke strá-
vení příjemné dovolené, k čemuž také přispívá 
příjemné klima celé oblasti s teplotami o 2–3 °C 
vyššími než na severu ostrova. Centrem města 
vede pobřežní promenáda lemovaná různými 
restauracemi, tavernami a  bary. Pláže v  okolí 
jsou především s  tmavým pískem a  oblázky. 
Bílý písek najdete na nedalekém ostově Chrissi, 
který je vzdálen přibližně 15 km od pobřeží.
Transfer z letiště: cca 110 minut

AGIA GALINI

RETHYMNO

PLAKIAS

AGIA PELAGIA HERSONISSOS
CHANIA

ELAFONISI
SISSI

MALIA
GOUVES ELOUNDA

AGIOS
NIKOLAOS

HERAKLION

IERAPETRA

RETHYMNO

BALI

IERAPETRA

SUNSHINE CRETE VILLAGE

CHC CORIVA BEACH
SUNSHINE CRETE BEACHPETRA MARE

TYLISSOS BEACH

SISSI

ELOUNDA

AGIOS
NIKOLAOS

HERAKLION
GOUVES

AMOUDARA
IKAROS BEACH

ALEXANDER BEACH
KERNOS BEACH
MEROPI HOTEL

STAR BEACH
SEMIRAMIS VILLAGE

CASTRO

CRETA BEACH

NEPTUNO BEACH

MARILENA
SANTA MARINA BEACH

BALI BEACH

ARINA BEACH

ERATODESSOLE DOLPHIN BAY RESORT
POSEIDON

ALDEMAR ROYAL MARE
ANABELLE BEACH RESORT

VANTARIS PALACE

PILOT BEACH RESORT

VANTARIS GARDEN

VANTARIS
BEACH

VANTARIS CORNER

VANTARIS BLUE

AROMA CRETA

BLUE MARINE RESORT & SPA
MIRAMARE

PALMERA BEACH
IMPERIAL BELVEDERE

ROYAL BELVEDERE

HERSONISSOS
PALACE/MARIS/VILLAGE

TRITON

OCEANISKNOSSOS
BEACH

BELLA BEACH
LYTTOS BEACH

STELLA VILLAGE

THE ISLAND HOTEL

APHRODITE BEACH - ANNEX BUILDING APOLLO 
APHRODITE BEACH

DESSOLE BLUE STAR

ASTRON

DESSOLE MALIA BEACH

STALIS HOTEL

KRÉTA

KATHRIN BEACH

ATHINA

KAVROS GARDEN

KAVROS
BEACH

ELIROS MARE 

JO-AN BEACH

MAY BEACH

JO-AN PALACE

HAPPY DAYS

MINOS HOTEL

KRITI BEACH
ATRIUM

KYMA SUITES
BEACH HOTEL

ALMYRA HOTEL & VILLAGE

CLUB CALIMERA SIRENS BEACH

CASTELLO VILLAGE

KALIMERA KRITI

NANA BEACH

SENTIDO BLUE
SEA BEACH

NANA PRINCESS

MEDITERRANEO
KING MINOS PALACE

ABATON ISLAND RESORT

SERITA
BEACH

STELLA ISLAND
CLUB LYDA

STELLA
PALACE

MYTHOS PALACE
GEORGIOUPOLIS RESORT

ANEMOS LUXURY
GRAND RESORT

MALIA

ADELE BEACH
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou výletů se seznámíte 
v místě pobytu. Fakultativní výlety jsou po-
řádány v optimální podobě místním posky-
tovatelem služeb.

pirátský ostrov Spinalonga se přeplavíte z ma-
lebného přístavního města Agios Nikolaos. 
Během plavby se můžete občerstvit či osvěžit 
koupáním v zátoce Kolokytha. Na ostrově na na-
vštívíte benátskou pevnost ze 16. století, která 
chránila přístav Elounda. Na závěr výletu bude 
čas na prohlídku Agios Nikolaos.
Cena: 1 390 Kč, dítě od 3–12 let 690 Kč (z oblasti 
Agios Nikolaos)
Cena: 1 690 Kč, dítě od 3–12 let 890 Kč (z ob-
lastí Ammoudara, Heraklion, Karteros, Amnis-
sos, Kokkini Hani, Gouves, Hersonissos, Stalis 
a Malia)  
Cena: 1 790 Kč, dítě od 3–12 let 890 Kč (z oblastí 
Agia Pelagia, Ligaria) 

Upozornění
Minimální účast pro konání výletů je 20 osob. 
Nabídka výletů i cen je pouze orientační a může 
se během sezony změnit. Fakultativní výlety ne-
pořádá CK EXIM TOURS a.s., ale místní poskytova-
telé. Případné stížnosti je nutné řešit neprodleně 
na místě. Výlety jsou pořádány v doprovodu míst-
ního průvodce, není-li uvedeno jinak.

Knossos + Archeologické museum 
Heraklion
Prohlídka největší archeologické lokatality doby 
bronzové na ostrově Kréta. Uvidíte význam-
ný turistický cíl, 4000 let starý mínojský palác 
Knossos, skládající se z místností různých funk-
cí, které byly navzájem provázány chodbami 
připomínající bludiště. Budete mít možnost po-
znat prastarou mínojskou architekturu, která za-
počala epochu starého antického Řecka. Druhou 
částí tohoto výletu je návštěva archeologického 
musea v  Heraklionu, kde budete mít možnost 
prohlédnout si mnoho exponátů z  minojské 
doby – z Knossu, Faistu, Zakru či Malie, ale obec-
ně tu uvidíte předměty ze všech historických 
období na Krétě od neolitu až po dobu římskou. 
V ceně není zahrnuto vstupné (cca 16 EUR).
Cena: 1 190 Kč, dítě od 3–12 let 590 Kč (z oblastí 
Karteros, Amnissos, Kokkini Hani, Gouves, Her-
sonissos, Stalis, Malia)
Cena: 1 290 Kč, dítě od 3–12 let 690 Kč (z oblastí 
Ammoudara, Heraklion, Agia Pelagia, Ligaria)
Cena: 1 490 Kč, dítě od 3–12 let 790 Kč (z oblastí 
Bali, Rethymno, Adelianos Kampos)
Cena: 1 590 Kč, dítě od 3–12 let 790 Kč (z oblastí 
Georgiopoulis, Kavros)

Ostrov Chrissi
Výlet, který vám odhalí krásy jížní Kréty. Pro-
jedete přes vnitrozemí Kréty až na jih k  Libyj-
skému moři do města Ierapetra, kde bude čas 
na individuální prohlídku. Poté budete lodí 
dopraveni na jeden z 81 neobydlených ostrovů 
Kréty. Tyrkysově modré moře, zlatavý písek, 
fi alové mušle a  písečné duny neodmyslitelně 
patřík ostrovu Chrissi, který je často nazýván 
krétským Karibikem. Zažijte atmosféru ostrova 
při šnorchlování, koupání, potápění ve vodách 
Libyjského moře, nebo si pochutnejte na rybích 
specialitách v místní taverně.
Cena: 1 490 Kč, dítě od 3–12 let 790 Kč (z oblasti 
Agios Nikolaos) 
Cena: 1 590 Kč, dítě od 3–12 let 790 Kč (z oblastí 
Karteros, Amnissos, Kokkini Hani, Gouves, Her-
sonissos, Stalis a Malia)  
Cena: 1 690 Kč, dítě od 3–12 let 890 Kč (z oblastí 
Ammoudara, Heraklion, Agia Pelagia, Ligaria)

Ostrov Spinalonga
Tento výlet nás zavede na malý neobydlený 
ostrov východního pobřeží Kréty. Na původně 

Fakultativní výlety 
ŘECKO > KRÉTA

Church of St. Nicholas

Knossos – Heraklion Ostrov Spinalonga  Jeskyně Dikteon andron

Agios Nikolaos

RECKO Kreta_A_LETO 2019_v2_schvaleno.indd   128 2.1.2019   11:03:54



129

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 390 - 28 090 26 690 - 32 490 30 390 - 31 490 29 290 - 30 790 19 990 - 29 990 19 490 - 19 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 790 - 22 790 21 690 - 26 790 24 790 - 25 790 23 790 - 25 190 16 390 - 24 490 15 890 - 16 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 190 - 23 390 22 190 - 27 390 25 390 - 26 390 24 390 - 25 790 16 690 - 25 090 16 290 - 16 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 490 - 23 890 22 690 - 27 990 25 990 - 26 990 24 990 - 26 390 17 090 - 25 690 16 690 - 16 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 090 - 24 790 23 490 - 28 890 26 890 - 27 890 25 790 - 27 290 17 690 - 26 590 17 290 - 17 590

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 790 Kč S V Z [ 4

Petra Mare ****+

ŘECKO > KRÉTA > IERAPETRA

Příjemný hotelový komplex se nachází pří-
mo u písčito-oblázkové pláže, necelých 800 
metrů od letoviska Ierapetra. Do centra 
se dostanete pěknou procházkou po pěší 
promenádě. V  blízkosti hotelu naleznete 
autobusovou zastávku. Hotel má příjemnou 
atmosféru a služby na velmi dobré úrovni. 
Díky bohatému a do detailu promyšlenému 
zázemí pro děti je hotel ideálním místem 
pro strávení aktivní příjemné rodinné dovo-
lené. Ofi ciální kategorie hotelu je 4*, naše 
hodnocení je 4*+.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj – Junior Suite: 
11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 800 m
vzdálenost od nákupních možností: 350 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), Wi-Fi (zdar-
ma), balkon nebo terasa, pokoj je rozdělený 
přepážkou
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, dětská 
restaurace, restaurace s  obsluhou, bar, snack 
bar u  bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), TV 
místnost, minimarket, bazén se slanou vodou 
(lehátka a  slunečníky zdarma), velký dětský 
bazén se skluzavkami a  pirátskou lodí, dětské 
hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma h l o í p u v y é á

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, fi tness, stolní tenis, volej-
bal, aerobic, vodní pólo, šipky, večerní progra-
my
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, půjčovna kol, vodní sporty na pláži, 
kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

 Hlavní restaurace: Hlavní 
restaurace: 7.30–10.00 snída-

ně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufe-
tu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu. U  snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u  oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, zmrzlina  Hlav-
ní bar: 18.00–02.00 (All Inclusive pouze do 24.00), 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj 
 Snack bar: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 10.00–24.00 lehké 
občerstvení, 12.00–13.00 a  16.00–17.00 zmrzlina 
Upozornění: U večeře je vyžadováno formální oble-
čení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 990 - 24 990 23 990 - 28 990 26 590 - 27 990 25 990 - 26 990 20 890 - 26 690 18 390 - 19 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 590 - 20 290 19 490 - 23 690 21 590 - 22 790 21 090 - 21 890 16 990 - 21 690 14 990 - 15 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 990 - 20 790 19 990 - 24 190 22 090 - 23 290 21 590 - 22 490 17 390 - 22 190 15 290 - 16 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 290 - 21 290 20 390 - 24 790 22 690 - 23 890 22 190 - 22 990 17 790 - 22 690 15 690 - 16 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 890 - 21 990 21 190 - 25 690 23 490 - 24 690 22 890 - 23 790 18 390 - 23 490 16 190 - 17 390

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, bazén se sladkou vodou 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
společenská místnost s TV, obchod se suvenýry, 
hlavní restaurace, hlavní bar, bar u bazénu, bar 
na pláži, Wi-Fi v  lobby zdarma, výtah, konfe-
renční místnost
Pláž
soukromá písčito-oblázková pláž, přístupná 
přes místní nefrekventovanou komunikaci, le-
hátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, plážový volejbal, posilovna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, sauna, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Velmi příjemný hotel Tylissos Beach se na-
chází na okraji rušného města Ierapetra na 
jihu Kréty a nabízí tak skvělou dostupnost 
na odpolední či večerní vycházky do centra 
tohoto města. Krásný resort s nově zrekon-
struovanými luxusními pokoji je vzdálen 
pouze 20 metrů od soukromé písčito-ob-
lázkové pláže, oddělené od hotelu místní 
nefrekventovanou komunikací. K  dispozici 
mají klienti útulnou restauraci s výborným 
jídlem, několik barů či lehátka a slunečníky 
u bazénu i na pláži zdarma. Hotel nabízí pro 
své klienty také pravidelné animační a ve-
černí programy, je tak skvělou volbou pro 
ty, kteří hledají klidnější ubytování s mož-
ností aktivit v hotelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj::11
Pokoj s bočním výhledem na moře: 11-112
Pokoj blíže k moři (s výhledem na moře): 
11-112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, telefon, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), 
minilednička, minibar (za poplatek), trezor na 
pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj blíže 
k moři (s výhledem na moře) – stejné vybavení 
jako standardní pokoj a h m o n í p é á

Tylissos Beach Hotel ****

ŘECKO > KRÉTA > IERAPETRA

S V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

 14 590 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.00 oběd formou 
bufetu, 19.00–21.00 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, džus, 

u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 18.00–22.00 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), filtrovaná káva, čaj, 
lehké občerstvení (např. tousty, pizza, dorty, sušenky)  Bar na pláži: 11.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 990 - 23 390 24 090 - 31 990 30 490 - 31 390 28 790 - 30 990 21 590 - 29 690 21 290 - 21 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 090 - 18 990 19 590 - 26 390 24 790 - 25 690 23 390 - 25 290 17 690 - 24 290 17 390 - 17 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 490 - 19 490 20 090 - 26 990 25 390 - 26 290 23 990 - 25 890 18 090 - 24 890 17 790 - 18 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 890 - 19 890 20 590 - 27 590 25 990 - 26 890 24 490 - 26 490 18 490 - 25 390 18 190 - 18 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 490 - 20 590 21 290 - 28 490 26 890 - 27 790 25 390 - 27 390 19 090 - 26 290 18 790 - 19 090

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Příjemný hotelový resort se nachází na již-
ním pobřeží Kréty, přímo u oblíbené, dlouhé, 
písčito-oblázkové pláže, s  pozvolným vstu-
pem do moře. Moderní areál postavený ve 
stylu prázdninové vesničky se skládá z ně-
kolika bloků, umístěných v pěkné zahradě. 
Hosté hotelu zde najdou ideální zázemí ke 
strávení pohodové dovolené. Doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií a  rodi-
nám s  dětmi. Klienti EXIM Tours jsou uby-
továni v nově zrekonstruovaných pokojích.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 105 km
vzdálenost od centra: 
Ierapetra 8 km / Agios Nikolaos 40 km
vzdálenost od nákupních možností: v areálu hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (zdarma), tele-
fon, TV se satelitním příjmem, lednička, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tema-
tická restaurace, plážový bar, bary u  bazénu, 
Wi-Fi (za poplatek), diskotéka, minimarket, 
společenská místnost s TV, bazén (lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma), dětský bazén, dětské 
hřiště, miniklub
Pláž
písčito-oblázková, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt, stolní tenis, plážový volejbal, 
fi tness h l o n í p u v w y é á

Almyra Hotel & Village ****

ŘECKO > KRÉTA > KOUTSOUNARI

S U V Z 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 090 KčS V Z [

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

14.30 oběd formou bufetu, 19.30–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní 
bar u  bazénu: 10.00–02.00 (All Inclusive pouze do 
23.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj, 10.00–17.30 lehké občerstvení, 10.00–19.00 
zmrzlina  Bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 10.00–17.30 
lehké občerstvení, 10.00–19.00 zmrzlina  Bar na 
pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj, 10.00–17.30 lehké občerstvení, 
10.00–19.00 zmrzlina Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

All Inclusive
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 990 Kč S U V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 490 - 19 990 18 690 - 25 490 24 690 - 25 590 23 790 - 25 190 18 690 - 23 590 18 690 - 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 990 - 16 290 15 190 - 20 990 20 190 - 20 990 19 290 - 20 590 15 190 - 19 190 15 190 - 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 390 - 16 690 15 590 - 21 490 20 690 - 21 490 19 790 - 21 090 15 590 - 19 690 15 590 - 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 790 - 17 090 15 990 - 21 990 21 190 - 21 990 20 290 - 21 590 15 990 - 20 190 15 990 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 290 - 17 690 16 490 - 22 690 21 890 - 22 690 20 990 - 22 290 16 490 - 20 890 16 490 - 16 790

Sunshine Crete Village ****

ŘECKO > KRÉTA > KOUTSOUNARI

Rozlehlý hotelový komplex s  panorama-
tickým výhledem na moře a okolí sestává 
z hlavní budovy a několika vedlejších blo-
ků, složených z vilek, umístěných v zahradě 
hotelu. Hotel je součástí komplexu Sun-
shine Creta a  leží v  kopci nad sesterským 
hotelem Sunshine Creta Beach, od kterého 
je oddělen místní komunikací. Hosté hotelu 
mohou využívat všech služeb sesterského 
hotelu Sunshine Creta Beach. Mezi oběma 
hotely a rovněž i na pláž je zajištěna hotelo-
vá doprava, hosté mohou pro cestu na pláž 
využít i  podchod pod místní komunikací. 
Hotel je vhodný pro všechny věkové kate-
gorie klientů, nedoporučujeme jej osobám 
s pohybovými obtížemi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 
Ierapetra 8 km / Agios Nikolaos 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (v provozu 
1. 6.–30. 9.), telefon, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (zdarma), malá lednička, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinný pokoj / Rodinný h m n í p u w y é á

(v hotelu Sunshine Crete Village)  Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně formou 
bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, 

voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Bar u bazénu: 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 16.00–17.00 fi ltrovaná káva, čaj, 
sušenky, 12.30–16.00 lehké občerstvení  All Inclusive (v hotelu Sunshine Crete Beach):  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. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a ve-
čeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 18.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva  Bar u bazénu: 10.00–18.00 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 17.00–18.00 fi ltrovaná 
káva, čaj, zákusky  Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 12.30–16.00 lehké občerstvení  Italská restaura-
ce: 19.00–21.30 večeře formou bufetu, otevřena 6 dní v týdnu, 1× za pobyt po předchozí rezervaci 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení. 

All Inclusive

pokoj s výhledem na moře – ložnice a oddě-
lená ložnice se sofa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace podáva-
jící snídaně, lehké občerstvení a  večeře, 
bar, bar u bazénu, připojení k internetu (za 
poplatek), Wi-Fi (zdarma, vysokorychlostní 
za poplatek), bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, 
dětské hřiště
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdar-
ma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt (osvětlení a vybavení za po-
platek), fotbal, v sesterském hotelu Sunshi-
ne Creta Beach – animační programy, večer-
ní program, minigolf, stolní tenis, plážový 
volejbal, fi tness, šipky, sauna, jacuzzi
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive (v  hotelu Sunshine Crete Vil-
lage)
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 690 KčS U V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 790 - 23 290 22 090 - 28 990 27 990 - 28 790 26 990 - 28 390 22 090 - 26 890 22 090 - 22 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 690 - 18 890 17 990 - 23 890 22 790 - 23 590 21 890 - 23 190 17 990 - 21 890 17 990 - 18 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 190 - 19 390 18 490 - 24 490 23 390 - 24 190 22 490 - 23 790 18 490 - 22 390 18 490 - 18 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 590 - 19 890 18 890 - 24 990 23 890 - 24 690 22 990 - 24 290 18 890 - 22 990 18 890 - 19 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 190 - 20 590 19 490 - 25 790 24 690 - 25 490 23 790 - 25 090 19 490 - 23 790 19 490 - 19 790

S U V Z [ \

Sunshine Crete Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > KOUTSOUNARI

Hotelový komplex, který nabízí ideální pod-
mínky ke strávení pohodové a  aktivní ro-
dinné dovolené, se nachází přímo u pěkné 
široké pláže s  tmavým pískem a  drobnými 
oblázky. Rodiny s  dětmi ocení ubytování 
v  prostorných rodinných pokojích a  zázemí 
pro děti s  miniklubem, hřištěm a  dětským 
bazénem. Město Ierapetra je od hotelu 
vzdáleno přibližně 8 kilometrů, autobusová 
zastávka leží v  blízkosti hotelu. Hotel do-
poručujeme především rodinám s dětmi, je 
však vhodnou volbou i pro milovníky aktivní 
dovolené a pěkného koupání. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 5*, naše hodnocení je 4*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112
Pokoj s výhledem na moře: 11-112
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 
Ierapetra 8 km / Agios Nikolaos 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
centrálně ovladatelná klimatizace (v provozu 1.6.–
30.9.), telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
Wi-Fi (zdarma), malá lednička (1x lahev vody po 
příjezdu), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinný pokoj, Rodinný 
pokoj s výhledem na moře – 2 místnosti odděle-
né posuvnými dveřmi h l m n í p u v w y é / á

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, dět-
ská restaurace, restaurace s  obsluhou (italská), 
taverna, hlavní bar, bar u bazénu, snack bar na 
pláži, připojení k  internetu (za poplatek), Wi-
-Fi (zdarma, vysokorychlostní za poplatek), TV 
místnost, diskotéka, minimarket, obchod se su-
venýry, konferenční místnost, 2 bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky na zálohu), 2 dětské 
bazény, skluzavky, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu, plážový bar

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

11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bu-
fetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 18.00–
24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva 
 Bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané)  Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholic-
ké nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 12.30–16.00 lehké 
občerstvení, 16.00–17.00 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky 
 Italská restaurace: 19.00–21.30 večeře formou bu-
fetu, otevřena 6 dní v týdnu, 1× za pobyt po předchozí 
rezervaci Upozornění: výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

All Inclusive

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní program, minigolf, 
stolní tenis, plážový volejbal, fi tness, šipky, sau-
na, jacuzzi, boccia, v sesterském hotelu Sunshi-
ne Creta Village – 4 tenisové kurty (osvětlení 
a vybavení za poplatek), fotbal 5×5
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 690 - 20 190 18 990 - 25 690 25 690 - 26 390 23 890 - 25 990 19 290 - 24 590 18 990 - 19 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 190 - 16 390 15 490 - 21 190 20 890 - 21 590 19 390 - 21 190 15 790 - 20 090 15 490 - 15 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 590 - 16 790 15 890 - 21 690 21 490 - 22 190 19 890 - 21 790 16 190 - 20 590 15 890 - 16 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 890 - 17 190 16 190 - 22 190 21 990 - 22 690 20 390 - 22 290 16 490 - 21 090 16 190 - 16 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 490 - 17 790 16 790 - 22 890 22 690 - 23 390 21 090 - 22 990 17 090 - 21 790 16 790 - 17 090

ce nutná), lobby bar, kavárna, bar na pláži, Wi-Fi 
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. Přímo 
u hotelu leží dlouhá, písčito-oblázková pláž, 
která nabízí krásné koupání a dokonalý od-
počinek. Hotelový komplex se skládá z hlav-
ní budovy, několika patrových a dvoupatro-
vých bloků, které jsou rozprostřeny v krásné 
zahradě. Díky svým službám a vybavení jej 
ocení ti, kteří hledají dovolenou na velmi 
dobré úrovni, s  možností spojit odpočinek 
se sportovními aktivitami, nabízenými ho-
telem. Hotel doporučujeme klientům všech 
věkových kategorií a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Economy pokoj: 11
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 (1× láhev 
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, à la 
carte restaurace, restaurace u bazénu (rezerva- h l o í p u v w y é

Dessole Blue Star Resort ****

ŘECKO > KRÉTA > IERAPETRA

S U V Z [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 190 Kč

 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
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 290 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 890 - 18 390 16 890 - 20 990 20 290 - 21 990 19 690 - 21 590 17 090 - 20 290 17 090 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 290 - 14 490 13 290 - 16 790 16 090 - 17 490 15 490 - 17 090 13 490 - 16 090 13 490 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 590 - 14 890 13 590 - 17 190 16 490 - 17 890 15 890 - 17 490 13 790 - 16 490 13 790 - 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 890 - 15 190 13 890 - 17 490 16 790 - 18 290 16 190 - 17 890 14 090 - 16 790 14 090 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 - 16 190 14 890 - 18 690 17 990 - 19 490 17 390 - 19 090 15 090 - 17 990 15 090 - 15 290

Hotel Aroma Creta se nachází na okraji 
vesnice Koutsounari, sedm kilometrů vý-
chodně od Ierapetra nejjižnějšího místa 
Evropy. S romantickým výhledem na jednu 
z nejdelších a nejkrásnějších pláží na Krétě. 
Tento útulný hotel nabízí klidnou odpočin-
kovou dovolenou ve stylu harmonie a vy-
hlášenou domácí krétskou kuchyni. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Apartmán s výhledem na moře: 111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: Heraklion 108 km
vzdálenost od centra: Ierapetra 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 7 km
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, lednička, 
telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa, 
Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení, 
Apartmán s výhledem na moře – dvě místnosti
Zařízení hotelu
recepce, hlavní restaurace, bar u bazénu, Wi-Fi 
(zdarma), připojení k internetu, zlatnictví, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
oblázková, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vnitřní jacuzzi, pára, masážní místnost, manik-
úra, pedikúra
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d m o í u é

Aroma Creta ***

ŘECKO > KRÉTA > IERAPETRA

[ 4S U V Z [ 7
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Hotel se nachází v centru města Ierapetra, 
které je největším letoviskem jižní Kréty. 
Leží přímo u  moře a  pouze 250 metrů od 
dlouhé písčito oblázkové pláže. Hotel má 
dlouholetou tradici a nabízí pravou řeckou 
pohostinnost. Je vhodný pro všechny vě-
kové kategorie a  především pro ty, kteří 
hledají dobré ubytování v  centru města 
s možností poznávání jeho krás a památek.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností:
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), mi-
nibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, Wi-Fi 
v lobby (zdarma), konferenční místnost, 
Pláž
písčitá s oblázky, místy kamenitý vstup
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu s řeckými specialitami
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírovaná (výběr z menu)

c d m í

Astron ***

ŘECKO > KRÉTA > IERAPETRA

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 490 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 190 - 16 990 15 490 - 19 290 18 690 - 19 890 18 190 - 19 590 15 590 - 18 690 15 390 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 490 - 12 890 11 690 - 14 790 14 190 - 15 090 13 690 - 14 790 11 790 - 14 190 11 690 - 11 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 890 - 13 390 12 090 - 15 390 14 690 - 15 690 14 190 - 15 390 12 290 - 14 690 12 090 - 12 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 390 - 13 890 12 590 - 15 890 15 290 - 16 290 14 790 - 15 990 12 790 - 15 290 12 590 - 12 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 990 - 14 590 13 290 - 16 690 16 090 - 17 090 15 590 - 16 790 13 390 - 16 090 13 190 - 13 390
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 Hlavní restaurace: 7.00–7.30 kontinentál-
ní snídaně, 7.30–10.00 snídaně formou bufe-

tu, 12.45–14.45 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 17.30–01.00 (All Inclusive pouze do 24.00), 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 10.00–23.00 nealkoho-
lické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
10.00–11.00 pozdní kontinentální snídaně, 11.30–12.30 lehké občerstvení, 
16.00–17.30 filtrovaná káva, čaj, zákusky  Bar u pláže: 10.00–17.00 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, filtrovaná káva, čaj  Restaurace s obsluhou: 
italská nebo středomořská 19.00–22.00 večeře (servírovaná, výběr z menu), 
1× za pobyt po předchozí rezervaci Upozornění: U večeře je vyžadováno 
formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

[

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, hlavní bar, bar na pláži, Wi-Fi v  ce-
lém hotelu (zdarma), minimarket, směnárna, 
konferenční místnost, krytý bazén, 2 bazény 
se slanou vodou (slunečníky, lehátka a osušky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, 
tematická restaurace (italská, středomořská, 
nutná rezervace předem)
Pláž
písčitá s oblázky, přístupná přes místní komuni-
kaci nebo tunelem pod silnicí, lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, 1× týdně speciální řecký ve-
čer, lekce řecké kuchyně, minidisco, vodní gym-
nastika, tenisový kurt, minifotbal, stolní tenis, 
fi tness, plážový volejbal, lukostřelba, boccia
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA & Wellnes, masáže, vířivka, sauna, vodní 
sporty na pláži, půjčovna kol, basketbal, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Tento pětihvězdičkový hotelový resort se 
nachází v nádherné přírodní scenérii, která 
je přímou součástí chráněné přírodní oblas-
ti Lasithi. Leží přitom kousek od městečka 
Agios Nikolaos. V tomto romantickém měs-
tečku s  rybářským přístavem najdete bez-
počet obchodů a různých lákadel pro všech-
ny vaše smyslové vjemy. Hotelové pokoje 
jsou originálně dekorativně řešeny tak, aby 
nabídly hostům skutečně vysoký standard 
pohodlí. Je tak ideální volbou pro ty z vás, 
kteří hledají vysoký standard kvality služeb 
hotelu a chtějí si přitom odpočinout v klid-
ném prostředí jedinečné přírodní scenérie 
s výhledem na krásný záliv Mirabello.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: Agios Nikolaos 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v hotelu/ Agios Nikolaos
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, telefon (za poplatek), Wi-Fi 
(zdarma), minilednička (1× láhev vody po příjez-
du), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinný pokoj s  výhle-
dem na moře – 1 nebo 2 místnosti h m o í p r u v w y é á

Blue Marine Resort & Spa *****

ŘECKO > KRÉTA > AGIOS NIKOLAOS

S T V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 290 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 990 - 23 690 22 490 - 30 490 29 690 - 34 690 28 390 - 34 190 22 490 - 29 290 20 590 - 22 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 290 - 18 090 17 190 - 23 590 22 790 - 26 590 21 490 - 26 090 17 190 - 22 390 15 890 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 690 - 18 590 17 590 - 24 190 23 390 - 27 090 22 090 - 26 590 17 590 - 22 990 16 290 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 990 - 20 190 19 190 - 26 290 25 490 - 29 790 24 190 - 29 290 19 190 - 25 090 17 590 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 590 - 20 890 19 890 - 27 090 26 290 - 30 790 24 990 - 30 290 19 890 - 25 890 18 190 - 19 890

RECKO Kreta_A_LETO 2019_v2_schvaleno.indd   137 2.1.2019   11:04:42



138

Hotel Miramare je jeden z luxusních a ar-
chitektonicky nejzajímavějších hotelů, 
který se nachází nedaleko městečka Agios 
Nikolaos v Mirabellském zálivu s nádher-
nými výhledy. Hotel využívá přírodní ma-
teriály, které dokonale ladí s  moderním 
pojetím a  kvalitními službami. Jednotlivé 
budovy s pokoji jsou rozmístěny v  kopci 
a nabízejí překrásný výhled na záliv. Hotel 
je těsně nad malou oblázkovou pláží. Pro 
klienty, kteří dávají přednost písčitým plá-
žím, můžeme doporučit pláž Almyros, kte-
rá je přibližně 300 metrů od hotelu. Hotel 
doporučujeme všem věkovým kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj s výhledem na moře: 
11-112;
Deluxe s výhledem na moře: 11-112-111
Superior s privátním bazénem: 11-112-111
Suite s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112-1111
Junior Suite s privátním bazénem: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m / 300 m
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
individuální klimatizace, TV se satelitním pří-
jmem, telefon, lednička, trezor(za poplatek), 
balkon nebo terasa, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Deluxe s výhledem na moře, Superior s privát-
ním bazénem – stejné vybavení jako standard-
ní pokoj, Suite s  výhledem na moře – 1 nebo d h m í p u v w é á

Miramare ****

ŘECKO > KRÉTA > AGIOS NICOLAOS

S V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 590 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně 
formou bufetu, 13.00–14.30 oběd formou 

bufetu, 18.30–21.00 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno  Restaurace s obsluhou: 19.00–21.30 1× za pobyt po před-
chozí rezervaci  Lobby bar: 10.30–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby + vybraný značko-
vý alkohol, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 10.30–12.00 a 16.00–
18.00 lehké občerstvení, zmrzlina  Bary u bazénu: 10.30–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby + vybraný značkový alkohol, rozlévané), 10.30–12.00 
a 16.00–18.00 lehké občerstvení, zmrzlina Upozornění: U večeře 
je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se 
mohou změnit. V hotelu k dispozici lokální All Inclusive.

All Inclusive

2 místnosti, Junior Suite s privátním bazénem – 
1 nebo 2 místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, 
dětské hřiště, Wi-Fi v  celém areálu zdarma, 
směnárna, restaurace, lobby bar, bar u  bazé-
nu, minimarket, konferenční místnost, vnitřní 
vyhřívaný bazén
Pláž
úzká oblázková pláž 50 m od hotelu, přístup na 
pláž přes místní nefrekventovanou komunikaci, 
písčitá pláž cca 300 m od hotelu (slunečníky 
a lehátka za poplatek, osušky za zálohu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, posilovna, obří 
šachy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, jacuzzi, sauna, masáže, tenisový kurt 
(zdarma pro klienty s All Inclusive)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 990 - 23 390 21 890 - 28 990 27 890 - 34 690 28 890 - 34 190 20 390 - 27 890 19 190 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 590 - 17 890 16 690 - 22 490 21 390 - 26 590 21 890 - 26 090 15 790 - 21 390 14 790 - 15 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 190 - 18 690 17 490 - 23 490 22 390 - 27 790 22 990 - 27 290 16 390 - 22 390 15 390 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 590 - 19 190 17 890 - 23 990 22 890 - 28 390 23 490 - 27 890 16 790 - 22 890 15 790 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 490 - 20 190 18 890 - 25 290 24 190 - 30 090 24 890 - 29 590 17 690 - 24 190 16 690 - 16 990
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bar na pláži, Wi-Fi (zdarma), připojení k  inter-
netu (zdarma), dětské hřiště, 2 dětské bazény, 
2 bazény se sladkou vodou (lehátka a sluneční-
ky zdarma), obchodní arkáda, miniklub (pro děti 
4–12 let), vnitřní bazén, konferenční místnost
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
plážový volejbal, minigolf, minifotbal, stolní te-
nis, fi tness, sauna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, 6 tenisových kurtů, vodní sporty 
na pláži, půjčovna aut
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně, oběd a  večeře formou 
bufetu

Holetový komplex svým stylem Krétské 
vesničky jasně udává, v  jaké zemi jste se 
rozhodli svou dovolenou trávit. Hotel nabízí 
nádherné středomořské zahrady, které pro-
pojují pokoje a  ostatní prostory, a  vytváří 
tak mnoho romantických zákoutí. Rozlehlý 
areál je také vhodný pro klienty, kteří rádi 
využijí jeho různorodost k odpočinku, a to 
i  k  tomu aktivnímu. Hotel doporučujeme 
všem věkovým kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112
Bungalov s výhledem na moře: 11-112
Rodinná Suite (bungalov):
112-1122-111-1112
Rodinná Suite s výhledem na moře (bungalov): 
112-1122-11222-111-1112-11122-1111-
11112
Economy pokoj: 11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 900 m
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, trezor, minilednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Bungalov s výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinná Suite – dvě pro-
stornější místnosti, Rodinná Suite s  výhledem 
na moře (bungalov) – dvě prostornější místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, hlavní bar, bar u bazénu, d f l m o í u v w y é á

Kalimera Kriti *****

ŘECKO > KRÉTA > SISSI

Y [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 790 KčS V Y [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 190 - 31 390 30 390 - 36 990 35 490 - 38 790 34 490 - 38 290 27 990 - 35 490 23 890 - 27 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 790 - 22 590 21 690 - 27 190 25 690 - 28 090 24 690 - 27 590 20 290 - 25 690 17 490 - 19 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 490 - 23 490 22 590 - 28 090 26 590 - 29 190 25 590 - 28 690 21 090 - 26 590 18 190 - 20 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 990 - 24 190 23 290 - 28 990 27 490 - 30 090 26 490 - 29 590 21 790 - 27 490 18 690 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 890 - 25 390 24 490 - 30 390 28 890 - 31 590 27 890 - 31 090 22 790 - 28 890 19 590 - 22 390
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Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, bar u bazénu, 2 bazény se sladkou vodou 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský 
bazén, Wi-Fi (zdarma), dětské hřiště
Pláž
oblázková, písčitá pláž vzdálená 350 m (sluneč-
níky a lehátka za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, šipky, vodní 
gymnastika
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum ve vedlejším hotelu Castello Bou-
tique Resort (posilovna, vířivka, pára, sauna, 
masáže, salon krásy)
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Příjemný resort nacházející se v  malebné 
přímořské vesničce Sissi je zasazen do pro-
středí krásných zahrad a  panoramatických 
výhledů na moře. Hotel nabízí ubytování 
ve zrekonstruovaných pokojích, 2 venkov-
ní bazény a využít můžete také SPA cent-
rum v sousedním hotelu Castello Boutique 
Resort. V  okolí naleznete bary, taverny, 
obchody i minigolfové hřiště. Oblíbená ruš-
nější oblast Malia je vzdálena 8 kilometrů. 
Hotel je ideální volbou pro klidnou, rela-
xační dovolenou a doporučujeme ho všem 
věkovým kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj::11
Pokoj s výhledem na bazén::11
Pokoj s výhledem na moře: 11
Superior: 11-112-111
Superior s bočním výhledem na moře: 
11-112-111
Superior s výhledem na moře: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 41 km
vzdálenost od centra: 250 m
vzdálenost od nákupních možností: 150 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa, trezor (za poplatek), TV se 
satelitním příjmem, telefon, minilednička, set 
pro přípravu čaje a kávy, Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na bazén, Pokoj s  výhledem 
na moře – stejné vybavení jako standardní pokoj, 
Superior, Superior s bočním výhledem na moře, 
Superior s výhledem na moře – prostornější a c d í é v o á

Castello Village Resort ****

ŘECKO > KRÉTA > SISSI

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 390 - 19 590 18 090 - 22 990 21 990 - 24 490 21 490 - 24 190 18 290 - 21 990 15 790 - 18 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 790 - 14 890 13 690 - 17 690 16 690 - 18 590 16 190 - 18 290 13 890 - 16 690 12 190 - 13 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 190 - 15 490 14 290 - 18 390 17 390 - 19 390 16 890 - 19 090 14 490 - 17 390 12 590 - 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 490 - 15 890 14 590 - 18 790 17 790 - 19 790 17 290 - 19 490 14 790 - 17 790 12 890 - 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 190 - 16 690 15 390 - 19 790 18 790 - 20 890 18 290 - 20 590 15 590 - 18 790 13 590 - 15 590
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[

Krásný pětihvězdičkový hotelový resort situ-
ovaný na skalnatém poloostrově u písečné 
pláže s úžasným výhledem na Krétské moře 
nabízí bohaté relaxační i  sportovní vyžití. 
Naleznete zde tři bazény se sladkou vodou, 
několik barů a restauraci, pro děti velký dět-
ský koutek i  dětský bazén se skluzavkou. 
Pro odpočinkovou dovolenou využijte SPA 
centrum s krytým bazénem a pro sportovní 
nadšence má resort k  dispozici posilovnu, 
tenisový kurt a  širokou nabídku vodních 
sportů. Centrum malebné Malie je vzdáleno 
dva kilometry. Hotel doporučujeme nejen ro-
dinám s dětmi, ale i všem, kteří vyhledávají 
aktivní či odpočinkovou dovolenou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Bungalov / Bungalov s výhledem na moře: 
11-112-111
Bungalov deluxe s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112
Economy pokoj: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: Malia 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), telefon (za 
poplatek), minilednička, balkon nebo terasa, set 
pro přípravu čaje a kávy, Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Bungalov, Bungalov 
s výhledem na moře, Bungalov deluxe s výhle- a d f h l í u w x y á

Ikaros Beach *****

ŘECKO > KRÉTA > MALIA

V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 790 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–10.30 snídaně formou 
bufetu, 10.30–11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 

oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čokoláda, espresso, mléko, čaj, džus, voda, u obě-
da a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno   À la carte restau-
race: 19.00–22.00 večeře servírovaná, 1× za pobyt po předchozí re-
zervaci   Hlavní bar: 17.00–00.30 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj 
 2 bary u bazénu: jeden otevřený v čase 10.00–00.30, druhý otevře-
ný v čase 10.00–17.30 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické ná-
poje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  Snack bar: 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 10.30–12.30, 15.30–18.00 
lehké občerstvení, káva Upozornění: U večeře je vyžadováno formál-
ní oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

dem na moře – stejné vybavení jako standardní 
pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlav-
ní bar, snack bar na pláži, 2 bary u  bazénu, 
3 bazény se sladkou vodou (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), připojení k  internetu (zdar-
ma), Wi-Fi (zdarma), směnárna, minimarket, 
obchod se suvenýry, klenotnictví, kadeřnictví, 
společenská místnost s  TV, konferenční míst-
nost, miniklub (pro děti 4–12 let), dětské hřiště, 
dětský bazén, skluzavka, krytý bazén (ve SPA 
centru)
Pláž
písčitá (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, sauna, 
pára, vířivka, stolní tenis, tenisový kurt (osvět-
lení za poplatek), posilovna, plážový volejbal 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, salon krásy, kulečník, 
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum 
(místní poskytovatelé)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu; All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 390 - 32 290 31 290 - 40 590 39 890 - 42 590 37 790 - 41 990 31 290 - 38 890 23 990 - 31 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 790 - 24 390 23 690 - 31 190 30 390 - 32 390 28 390 - 31 790 23 690 - 29 490 18 390 - 23 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 490 - 25 290 24 590 - 32 290 31 490 - 33 590 29 490 - 32 990 24 590 - 30 590 19 090 - 24 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 090 - 26 190 25 390 - 33 390 32 590 - 34 690 30 590 - 34 090 25 390 - 31 690 19 690 - 25 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 690 - 27 090 26 290 - 34 390 33 590 - 35 890 31 590 - 35 290 26 290 - 32 690 20 290 - 26 290
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snack bar u  bazénu, připojení k  internetu (za 
poplatek), Wi-Fi (zdarma), minimarket, TV míst-
nost, 3 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka, sluneční-
ky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, 2 teni-
sové kurty, minigolf, stolní tenis, lukostřelba, 
plážový volejbal, minifotbal, aerobic, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex s  velmi přátelskou at-
mosférou leží přímo u široké písečné pláže 
s pozvolným vstupem do moře. Tato pláž je 
považována za jednu z  nejkrásnějších na 
ostrově. Komplex se skládá z hlavní budo-
vy, vily a  bungalovů, celý areál obklopuje 
upravená rozlehlá zahrada, v  níž nalezne-
te tři bazény, širokou nabídku sportovního 
vyžití, i prostor pro slunění. Do centra leto-
viska Malia, které je vzdálené 800 metrů, 
dojdete příjemnou procházkou. Hotel do-
poručujeme všem, kdo vyhledávají aktivní 
dovolenou a rodinám s dětmi. Ofi ciální ka-
tegorie hotelu je 4*, naše hodnocení je 4*+.

Obsazenost pokojů
Economy pokoj: 11-112-111
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře / Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 800 m
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (červen–září), 
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa, Economy pokoj – umístěné v přízemí, 
k dispozici pouze omezený počet pokojů
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře – přistýlka pro děti 
formou palandy, Rodinný pokoj ve vile – jeden 
prostornější pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, h l m n í p u v w y é á

Club Calimera Sirens Beach ****+

ŘECKO > KRÉTA > MALIA

S U V Z 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 590 Kč

  Hlavní restaurace: 7.30–10.00 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 special-
itami. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealko-
holické nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 16.30–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 16.30–17.30 fil-
trovaná káva, čaj, zákusky  Bar u bazénu: 11.00–17.30 nealkoholické nápo-
je, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, 11.00–12.30 a 15.30–17.30 lehké občerstvení, 11.00–18.00 zmrzlina  Bar 
na pláži: 11.00–17.30 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, 11.00–12.30 a 15.30–17.30 le-
hké občerstvení, 11.00–18.00 zmrzlina Upozornění: U večeře je vyžadováno 
formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 990 - 26 890 25 390 - 31 590 31 490 - 33 390 28 790 - 32 990 22 090 - 28 690 20 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 590 - 20 890 19 690 - 24 990 24 690 - 26 190 22 390 - 25 790 17 290 - 22 390 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 990 - 21 390 20 190 - 25 490 25 290 - 26 790 22 890 - 26 390 17 790 - 22 890 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 390 - 21 890 20 690 - 26 090 25 790 - 27 390 23 390 - 26 990 18 190 - 23 390 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 890 - 22 690 21 390 - 26 890 26 690 - 28 190 24 190 - 27 790 18 790 - 24 190 17 190
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S U V Z 4

Hotel leží přímo u  písčité pláže Malia a  je 
obklopen krásnou udržovanou zahradou, 
vhodnou nejen pro sportovní aktivity. Je situ-
ován pouze pár minut chůze do centra města 
Malia. Hotelový komplex se skládá z hlavní 
budovy a  několika vedlejších budov. Hosté 
mají k dispozici 3 bazény a 1 relaxační bazén, 
2 bary a  bohatý večerní program. Hotelový 
resort je jistě dobrou volbou pro všechny 
věkové kategorie, ale především pro rodiny 
s  dětmi, pro které je připraven pestrý ani-
mační program, mohou využít i dětský bazén 
a v neposlední řadě dětský klub.

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 
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

Dessole Malia Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > MALIA

S V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 290 Kč

 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, alkoholické 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 oblečení. Výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit.

Pláž
písčitá s  pozvolným vstupem do vody, přístup 
po několika schodech, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, vodní gymnasti-
ka, 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

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 290 - 22 790 21 590 - 28 690 27 790 - 29 990 26 690 - 29 590 21 890 - 27 490 21 590 - 21 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 290 - 18 490 17 590 - 23 690 22 690 - 24 590 21 690 - 24 190 17 890 - 22 490 17 590 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 690 - 18 990 17 990 - 24 190 23 290 - 25 190 22 190 - 24 790 18 290 - 22 990 17 990 - 18 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 190 - 19 390 18 490 - 24 690 23 790 - 25 690 22 690 - 25 290 18 790 - 23 490 18 490 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 790 - 20 090 19 090 - 25 490 24 590 - 26 590 23 490 - 26 190 19 390 - 24 290 19 090 - 19 390
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m 
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 800 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
klimatizace (za poplatek), telefon, TV se satelitním příjmem, trezor (za 
poplatek), lednička (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar u bazénu, společenská místnost 
s TV, připojení k internetu za poplatek, Wi-Fi na recepci a u bazénové-
ho baru (za poplatek), bazén se sladkou vodou (lehátka a slunečníky 
zdarma) 
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, minifotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.30–9.30 snídaně formou bufetu, 
12.30–14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře formou bufetu. 
U snídaně džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno. Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit.
Stravování za příplatek
All Inclusive: Hlavní restaurace: viz popis SOFT All Inclusive; Bar u ba-
zénu: 10.00–22.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické ná-
poje (vše místní výroby, rozlévané, brandy, ouzo, raki), 15.00–17.00 
fi ltrovaná káva, čaj, zákusky. Upozornění: výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit.

Jedná se o  jednodušší rodinný hotel nedaleko centra města Malia, které nabízí mnoho ob-
chůdků, barů, restaurací a také bohatý noční život. Do města se pohodlně dostanete krátkou 
procházkou. Hotel má výbornou polohu pro všechny, kteří mají rádi procházky městem, záro-
veň však má v docházkové vzdálenosti jednu z nejkrásnějších písčitých pláží na Krétě. Hotel 
doporučujeme méně náročným klientům.

h k n í p y é

Triton Hotel ***

ŘECKO > KRÉTA > MALIA

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 690 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 690 Kč

Obsazenost pokojů

Standardní pokoj (Superior): 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře (Superior): 11-112
Bungalov s výhledem na moře (Superior): 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži 
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: Malia 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
trezor, minilednice, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Bungalov s výhledem na moře – stejné 
vybavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, snack 
bar, kavárna, minimarket, bazén se sladkou vodou (lehátka, sluneční-
ky a osušky zdarma), dětský bazén se sladkou vodou
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, minigolf, stolní tenis, kulečník
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
řecký večer, 2 tenisové kurty, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu, 
předkrmy a deserty formou bufetu)
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně formou bufetu, oběd servírovaný (výběr z menu, 
předkrmy a  zákusky formou bufetu), večeře servírovaná (výběr 
z menu, předkrmy a zákusky formou bufetu)

Hotelový komplex se nachází nedaleko rušného letoviska Malia, kam se můžete vydat příjemnou 
procházkou a naleznete v něm spoustu obchůdků, taveren a bohatý noční život. Je obklopen 
zahradou s palmami a leží přímo na krásné písčité pláži. V kombinaci s dobrými službami ho-
telu nabízí vše, co pro svoji dovolenou potřebujete. Doporučujeme všem věkovým kategoriím. 

d f l m w y é á

Kernos Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > MALIA

S V X
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Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), lednička, tre-
zor na pokoji (zdarma), set pro přípravu čaje 
a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj blíže k moři, 
Superior, Superior s výhledem na moře – 1 pro-
stornější místnost, Rodinný pokoj, Rodinný 
pokoj s  výhledem na moře – ložnice vizuálně 
oddělená od obývacího pokoje

Luxusní pětihvězdičkový hotel situovaný 
přímo u písečné pláže s křišťálově modrou 
vodou v  turisticky oblíbené oblasti Stalis. 
Hotel zasazený v  nádherné zeleni nabí-
zí čtyři venkovní bazény, sluneční terasu 
a několik restaurací a barů s půvabnými vý-
hledy na tyrkysové moře. Pro ty nejmenší 
je připraven vodní park se skluzavkou i bo-
hatý program plný zábavy. Sportovní nad-
šenci ocení velký výběr aktivit od posilov-
ny, vodních her, tenisu, plážových vodních 
sportů až po jógu či pilates. Relaxaci v po-
době masáží, sauny nebo páry si můžete 
dopřát ve SPA lázních vybavených vnitřním 
bazénem. Rozlehlý hotelový resort obklo-
pený množstvím barů, taveren či obchodů 
se nachází mezi malebnou Malií a  rušným 
letoviskem Hersonissos, kam se dostanete 
během několika minut. Hotel doporučuje-
me klientům všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj::1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj Superior::11-112-111
Pokoj Superior s výhledem na moře::  
11-112-111
Rodinný pokoj / Rodinný pokoj s výhledem 
na moře: 11-112-1122
Pokoj blíž k moři::11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 
Stalida 1 km / Malia 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě a c d f l o í p r u v w y é / á

Alexander Beach *****

ŘECKO > KRÉTA > STALIS

S Y [ \
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 690 Kč 4 HOT
BAZÉN

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 ta-
verny, hlavní bar, lobby bar, kavárna/bar, bar 
u  bazénu, bar na pláži, 4 bazény se sladkou 
vodou (lehátka a  slunečníky zdarma, osušky 
za zálohu), dětský bazén, vodní park pro děti, 
vnitřní bazén (lehátka a osušky zdarma), spole-
čenská místnost s TV, minimarket, klenotnictví, 
Wi-Fi v lobby zdarma, sluneční terasa, miniklub 
(pro děti 4–12 let) 
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
posilovna, volejbal, plážový volejbal, basketbal, 
stolní tenis, šipky, tenisový kurt, aerobic, vířiv-
ka, vodní gymnastika, jóga, pilates
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, sauna, pára, vodní sporty 
na pláži, kulečník
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu; 
Plná penze: snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 190 - 27 490 27 090 - 33 590 33 890 - 34 790 28 590 - 34 290 23 690 - 29 390 19 790 - 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 690 - 20 890 20 490 - 25 990 25 690 - 26 590 21 690 - 26 090 18 090 - 22 490 15 290 - 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 090 - 21 390 20 990 - 26 490 26 290 - 27 190 22 190 - 26 690 18 490 - 22 990 15 690 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 690 - 22 390 21 990 - 27 690 27 590 - 28 490 23 290 - 27 990 19 390 - 24 090 16 290 - 19 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 290 - 23 190 22 790 - 28 590 28 490 - 29 390 24 090 - 28 890 19 990 - 24 890 16 890 - 20 290
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Tento hotelový komplex je vystaven v kom-
fortním a moderním stylu a skládá se z ně-
kolika budov rozmístěných v  krásné udržo-
vané zahradě u  písčité pláže s  pozvolným 
vstupem do moře. Hotel se nachází na okraji 
letoviska Stalida, které láká k večerním pro-
cházkám do místních taveren, barů a kavá-
ren. Hotel nabízí služby na velmi dobré úrov-
ni a doporučujeme ho tedy všem věkovým 
kategoriím i náročnějším klientům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj s výhledem na moře / 
Junior Suite / Junior Suite s privátním bazénem / 
Bungalov: 11-112-111
Rodinný pokoj::1122

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 32 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, minilednice, telefon (za poplatek), 
Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje a  kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), balkon nebo terasa, trezor na pokoji
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinný pokoj – 1 nebo 
2 místnosti oddělené posuvnými dveřmi, Junior 
Suite, Junior Suite s privátním bazénem – 1 pro-
stornější místnost, Bungalov – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, à la 
carte restaurace, hlavní bar, bar u bazénu, Wi-Fi 
(zdarma), bazén (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), dětské hřiště, dětský bazén, vnitřní d h l o í p r u v y é á

Sentido Blue Sea Beach *****

ŘECKO > KRÉTA > STALIS

S T V Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 390 Kč

  Hlavní restaurace: 7.15–10.30 snídaně for-
mou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 

19.00–21.30 večeře formou bufetu, 21.30–24.00 noční snack. U snídaně 
filtrovaná káva, čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno  Á la Carte restaurace: 10.30–12.00 pozdní kontinentální snídaně, 
19.00–23.00 večeře (servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt po před-
chozí rezervaci  Hlavní bar: 10.00–01.30 (All Inclusive pouze do 24.00), 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 10.00–17.30 nealkoho-
lické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né), filtrovaná káva, čaj, zmrzlina, 11.30–17.30 lehké občerstvení  Bar 
"BLUE": nachází se poblíž bazénu, 17.30–01.30 (All Inclusive pouze do 
24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj Upozornění: U večeře je vyžado-
váno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

bazén, společenská místnost s TV, miniklub
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky za poplatek (pro 
klienty s All Inclusive zdarma), osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, posilov-
na, stolní tenis, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, salon krásy, sauna, pára, vířivka, 
masáže, vodní sporty na pláži, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 590 - 27 590 27 590 - 33 190 32 290 - 36 190 30 990 - 35 690 24 490 - 31 890 19 990 - 23 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 490 - 20 990 20 890 - 25 590 24 690 - 27 590 23 390 - 27 090 18 790 - 24 290 15 390 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 790 - 21 490 21 390 - 26 190 25 290 - 28 290 23 990 - 27 790 19 190 - 24 890 15 790 - 18 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 190 - 21 990 21 890 - 26 790 25 790 - 28 890 24 590 - 28 390 19 590 - 25 490 16 090 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 190 - 23 290 23 190 - 28 190 27 290 - 30 590 25 990 - 30 090 20 690 - 26 890 16 990 - 19 490
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže
Stravování v ceně
Polopenze: zahrnuje snídaně a  večeře formou 
bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

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 ubytování. 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. Svojí polohou je ho-
tel ideální pro ty, kteří si chtějí odpočinout, 
ale zároveň být v  blízkosti centra, kde je 
možnost navštívit místní restaurace, bary 
a  obchůdky. 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 příjmem, minilednice, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
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 sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness d h í p v é á

Stalis Hotel ***+

ŘECKO > KRÉTA > STALIS

S U V Z

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 490 - 19 990 18 990 - 23 790 22 390 - 22 990 21 390 - 22 690 17 690 - 21 990 14 890 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 790 - 16 290 15 390 - 19 590 18 290 - 18 890 17 390 - 18 590 14 490 - 17 990 12 190 - 13 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 090 - 16 690 15 790 - 20 090 18 690 - 19 290 17 790 - 18 990 14 790 - 18 390 12 490 - 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 390 - 17 090 16 190 - 20 490 19 090 - 19 690 18 190 - 19 390 15 190 - 18 790 12 790 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 790 - 17 690 16 790 - 21 190 19 790 - 20 390 18 890 - 20 090 15 690 - 19 490 13 190 - 14 290

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč

  Hlavní restaurace: 8.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

11.00–12.00 lehké občerstvení, fi ltrovaná káva, 
čaj, džus, voda, 12.30–14.00 oběd formou bufetu, 
16.00–18.00 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky, zmrzlina, 
19.00–21.00 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltro-
vaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealko-
holické nápoje, pivo, víno  Lobby bar: 11.00–22.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané) Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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minimarket, připojení k  internetu za poplatek, 
konferenční místnost, 
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, animační programy, večerní programy, 
šlapadla, kánoe, šnorchlování, stolní tenis, ku-
lečník, stolní fotbal, plážový volejbal, minifot-
bal, tenisový kurt (osvětlení za poplatek) 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, vířivka, sauna, pára, masáže, vod-
ní sporty na pláži, potápěčské centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex Nana Beach se skládá 
z  hlavní budovy a  bungalovů, které jsou 
rozmístěny ve velké, krásné a  udržované 
zahradě. Svým klientům nabízí služby na 
velmi dobré úrovni, mnoho bazénů, barů, 
restaurací a pro děti vodní park. Hotel tedy 
nabízí velké množství nejrůznějších aktivit 
a  je tedy vhodný pro prožití aktivní dovo-
lené. Zároveň v něm najdete také dostatek 
klidných částí pro prožití relaxační dovole-
né. Doporučujeme ho všem věkovým kate-
goriím a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži / od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 
Hersonissos nebo Stalida 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, lednička, trezor (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa, Wi-Fi (za poplatek)
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, bar u  bazénu, snack bar, 4 tématické re-
staurace (italská, řecká, rybí, asijská), Wi-Fi na 
recepci (zdarma), 6 bazénu (lehátka, sluneční-
ky a  osušky zdarma), vnitřní vířivka (pro oso-
by starší 16 let), vodní park pro děti, 2 dětské 
bazény, dětské hřiště, miniklub, kadeřnictví, h l o í u v w x y é / á

Nana Beach *****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

V Y [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 390 - 34 990 33 490 - 41 990 40 390 - 46 290 39 190 - 46 290 33 990 - 40 390 27 190 - 33 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 490 - 25 790 24 590 - 31 290 29 690 - 33 990 28 690 - 33 890 24 990 - 29 690 20 290 - 24 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 690 - 27 490 26 190 - 33 190 31 690 - 36 290 30 690 - 36 190 26 690 - 31 690 21 490 - 26 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 190 - 28 090 26 790 - 33 990 32 390 - 37 090 31 390 - 36 990 27 290 - 32 390 21 990 - 27 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 21 990 - 29 090 27 790 - 35 090 33 490 - 38 390 32 490 - 38 290 28 190 - 33 490 22 690 - 28 190

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 490 Kč

 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–15.00 
oběd formou bufetu, 17.00–18.00 brzká večeře pro děti, 18.30–22.00 

večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno  Restaurace "THALLASA": 7.30–10.00 snídaně formou bufetu, 
10.00–11.00 pozdní kontinentální snídaně, 18.30–22.00 večeře formou bufetu. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Restaurace 
s obsluhou: řecká, italská, rybí, asijská, 18.30–21.00 večeře (servírovaná, výběr z menu), 
nutná předchozí rezervace  Hlavní bar: 17.00–00.45 nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (místní výroby a vybrané značkové), fi ltrovaná káva   Bar u bazénu: 
11.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (místní výroby a vybrané 
značkové), fi ltrovaná káva  Snack bar u bazénu: 10.00–17.30 lehké občerstvení, pivo, víno, 
nealkoholické nápoje, fi ltrovaná káva  Snack bar u pláže: 11.00–17.30 lehké občerstvení, 
pivo, víno, nealkoholické nápoje, fi ltrovaná káva  Snack bar u dětského vodního parku: 
11.00–18.00 lehké občerstvení, pivo, víno, nealkoholické nápoje, fi ltrovaná káva Upozornění: 
U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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Nana Princess je luxusní 5* hotel, který se 
nachází nedaleko letoviska Hersonissos. 
Hotel je postaven ve velmi luxusním, mo-
derním stylu a  nabízí ubytování v  bunga-
lovech. Většina pokojů má privátní bazén 
nebo vířivku a jsou velmi vkusně zařízeny, 
naleznete v  nich veškeré vybavení, které 
pro svoji dovolenou potřebujete. Hotel do-
poručujeme i těm nejnáročnějším klientům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj ( Junior Suite s výhledem na 
moře): 1-11-112-111
Suite / Suite s výhledem na moře: 11-112-111
Executive suite: 11-112-111
Suite s privátním bazénem: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 
Hersonissos nebo Stalida 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, privátní vy-
hřívaný bazén, TV se satelitním příjmem, trezor 
(zdarma), minibar (za poplatek), set pro přípra-
vu čaje a kávy, kávovar Nespresso, denně dopl-
ňovaná balená voda, Wi-Fi (zdarma), připojení 
k  internetu, PlayStation (na vyžádání), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC, 
koupelnové pantofl e, župan, TV v  koupelně), 
balkon nebo terasa, vysokorychlostní internet 
(za poplatek), vyhřívání privátního bazénu (za 
poplatek)
Ubytování za příplatek
Suite, Suite s privátním bazénem – s vyhřívanou 
vířivkou, privátní posilovna v  pokoji (běžecký 
pás, kolo, činky), Suite s výhledem na moře – 
s vyhřívanou vířivkou, privátní posilovna v po- c d l m o í w x y é á

Nana Princess *****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

43 790 KčV Y [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 67 690 - 81 990 82 890 - 121 690 116 690 - 140 990 113 390 - 140 990 80 890 - 114 990 69 690 - 80 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 43 790 - 53 490 53 690 - 80 290 75 490 - 90 990 72 590 - 90 790 52 390 - 73 790 45 590 - 52 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 47 990 - 58 490 58 790 - 87 490 82 790 - 99 890 79 890 - 99 690 57 390 - 81 090 49 790 - 57 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 52 390 - 63 890 64 290 - 95 190 90 390 - 109 290 87 590 - 109 090 62 790 - 88 690 54 290 - 62 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 54 190 - 65 990 66 390 - 98 290 93 490 - 112 890 90 490 - 112 690 64 890 - 91 790 56 090 - 64 890

koji (běžecký pás, kolo, činky), blíže k  moři, 
Executive suite – privátní vyhřívaný bazén, 
privátní posilovna v pokoji (běžecký pás, kolo, 
činky)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 à la 
carte restaurace, lobby bar, snack bar u bazénu, 
Wi-Fi (zdarma), připojení k  internetu (vysoko-
rychlostní za poplatek), 2 bazény se slanou 
vodou (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
SPA centrum, vnitřní vyhřívaný bazén se slad-
kou vodou
Pláž
privátní písčitá pláž, lehátka, slunečníky a osuš-
ky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
V hotelu Nana Beach: animační programy, ve-
černí programy, tenisový kurt, plážový volejbal, 
minifotbal, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
potápěčské centrum, SPA centrum, vodní sporty 
na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírovaná (výběr z menu)
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 35 290 - 41 090 39 590 - 53 490 51 990 - 59 490 45 290 - 63 590 40 190 - 46 590 36 390 - 40 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 25 690 - 29 990 28 790 - 39 790 37 990 - 43 190 32 890 - 46 290 29 390 - 34 190 26 790 - 29 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 27 090 - 31 490 30 290 - 41 690 39 990 - 45 490 34 690 - 48 790 30 890 - 35 990 28 190 - 30 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 27 690 - 32 290 30 990 - 42 590 40 890 - 46 490 35 490 - 49 890 31 590 - 36 790 28 790 - 31 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 29 490 - 34 290 32 990 - 45 090 43 490 - 49 590 37 690 - 53 090 33 590 - 38 990 30 590 - 33 590

superior – pokoje vybaveny privátní venkovní 
vířivkou, Pokoj Deluxe s  výhledem na moře 
– ložnice a obývací místnost, balkon s panora-
matickým výhledem na moře, Pokoj Deluxe se 
sdíleným bazénem – stejné vybavení, sdílený 
bazén
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlav-
ní bar, bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), tématické 
restaurace (seafood, krétská, sushi & steak), 
konferenční místnost, SPA centrum, bazén (le-
hátka, slunečníky a  osušky zdarma), sluneční 
terasa, minimarket, společenská místnost s TV, 
internetový koutek
Pláž
písčitá s oblázky, místy kamenitý vstup, lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, animační programy, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, vodní sporty na pláži, SPA cen-
trum
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Tento luxusní hotelový resort, který byl ote-
vřený v dubnu 2018, se nachází přímo u pís-
čito-oblázkové pláže s pozvolným vstupem 
do moře. Nachází se na východním okraji 
oblíbeného letoviska Hersonissos, rušné 
centrum je vzdáleno pouze dva kilometry. 
Ve stejné vzdálenosti od hotelu je i centrum 
letoviska Stalida. V obou centrech nalezne-
te spoustu možností zábavy a  poznávání. 
Hotel je umístěn na okraji přímořské pro-
menády, která se táhne několik kilometrů 
podél pobřeží, a kde naleznete velké množ-
ství obchůdků, kaváren ale i  sportovních 
aktivit. Doporučujeme všem věkovým ka-
tegoriím a náročnějším klientům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (výhled na moře): 1-11
Pokoj Deluxe: 11
Pokoj Deluxe superior: 11
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 11
Pokoj Deluxe se sdíleným bazénem: 11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 
Hersonissos nebo Stalida 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, CD/DVD 
přehrávač, Wi-Fi (zdarma), trezor (zdarma), 
minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), TV se satelitním příjmem, 
trepky, župan, plážové osušky, set pro přípravu 
čaje a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Deluxe – pokoje blíže k moři, Pokoj Deluxe a c d l m o n í w y é á

Abaton Island Resort & SPA *****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 690 Kč
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  Hlavní restaurace: 7.30–9.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, u oběda 
a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno    Lobby 
bar: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
17.00–18.00 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky  Bar u ba-
zénu: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj, 11.00–17.00 lehké občerstvení, 
zmrzlina pro děti  Upozornění: U večeře je vyžado-
váno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 290 - 21 990 21 890 - 25 390 25 990 - 29 590 23 690 - 28 990 18 590 - 24 390 18 590 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 890 - 16 690 16 490 - 19 590 19 790 - 22 490 17 890 - 21 890 14 190 - 18 590 14 190 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 190 - 17 090 16 890 - 19 990 20 290 - 22 990 18 290 - 22 390 14 490 - 18 990 14 490 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 490 - 17 490 17 290 - 20 390 20 690 - 23 490 18 690 - 22 890 14 790 - 19 390 14 790 - 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 190 - 18 290 18 090 - 21 290 21 690 - 24 590 19 590 - 23 990 15 490 - 20 290 15 490 - 15 690

stolní tenis, šipky, mini vodní park (dvě sklu-
zavky), animační programy, večerní programy 
(6× za týden)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, SPA centrum, masáže, 
sauna, vířivka
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Mediterraneo se nachází ve známé 
turistické oblasti Hersonissos, asi 25 ki-
lometrů východně od Heraklionu, kde je 
letiště. Od písčité pláže jej dělí pouze ko-
munikace. Mediterraneo je připraven na 
návštěvu osob na vozíčku, tomu přizpůsobil 
i  své vybavení. Hotel může nabídnout po-
koje s vlastním bazénem. Z pokojů je krás-
ný výhled na písčitou pláž.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, telefon, malá lednička, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Junior Suite – prostornější, dvě oddělené míst-
nosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lob-
by bar, bar u  bazénu, Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
minimarket, obchod se suvenýry, konferenční 
místnost, 2 bazény se slanou vodou (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén, vodní park 
se dvěma skluzavkami, dětské hřiště, banko-
mat, miniklub 
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
posilovna, tenis, minifotbal, plážový volejbal, h m o n í p r u v w y é / á

Mediterraneo ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S T V [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 890 KčY [
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Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně a  večeře formou bufetu 
oběd servírovaný (výběr z menu)

Hotel se nachází nedaleko města Herso-
nissos, kde naleznete spoustu obchůdků, 
taveren, ale i bohatý noční život. Skládá se 
z hlavní budovy a bungalovů a je obklopen 
udržovanou zahradou. Díky své vybavenos-
ti jej doporučujeme rodinám s  dětmi, ale 
i párům, které chtějí být v blízkosti rušného 
centra.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 27 km
vzdálenost od centra: Hersonissos 800 m
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
minilednička, trezor (za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
restaurace, bar u bazénu, společenská místnost 
s TV, 2 bazény se sladkou vodou (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětský bazén, miniklub, dět-
ské hřiště, Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
minigolf, volejbal, stolní tenis 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu d f m í p v w y é

King Minos Palace ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 490 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 - 22 090 20 590 - 23 690 22 690 - 25 290 21 990 - 24 890 17 690 - 22 690 17 690 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 490 - 16 990 15 690 - 18 590 17 590 - 19 590 16 890 - 19 190 13 690 - 17 590 13 690 - 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 090 - 17 690 16 490 - 19 290 18 290 - 20 390 17 590 - 19 990 14 290 - 18 290 14 290 - 14 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 - 18 090 16 890 - 19 690 18 690 - 20 890 17 990 - 20 490 14 590 - 18 690 14 590 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 - 18 790 17 390 - 20 390 19 390 - 21 590 18 690 - 21 190 15 090 - 19 390 15 090 - 15 390
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a  čaje, jinak stejné vybavení jako standardní 
pokoj, Rodinný pokoj – dvě místnosti, Rodinný 
pokoj superior – 2 oddělené ložnice, set na pří-
pravu kávy a čaje
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
snack bar, Wi-Fi ve veřejných prostorách hote-
lu (zdarma), připojení k  internetu za poplatek, 
minimarket, obchod se suvenýry, konferenč-
ní místnost, trezor na recepci (za poplatek), 
2 venkovní bazény (mořská voda, lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za poplatek), krytý ba-
zén (otevřen v dubnu, květnu, říjnu), 2 dětské 
bazény – z  toho 1 se skluzavkou (slaná voda), 
dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky za poplatek, pří-
stup na pláž přes místní komunikaci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, šip-
ky, plážový volejbal, tenisový kurt (osvětlení za 
poplatek), fi tness, minigolf, vodní polo, aerobic, 
jóga, basketbal 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, kulečník, vodní sporty na pláži 
(místní provozovatelé)
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel je situován na vyvýšeném místě na 
okraji Hersonissosu. Od písčité pláže Star 
Beach s oblázky a s bohatými sportovními 
i  zábavními aktivitami, je oddělen pouze 
místní komunikací a  je od ní vzdálen asi 
400 metrů. Hotel zajišťuje několikrát denně 
dopravu na pláž zdarma. Nedaleké centrum 
letoviska Hersonissos nabízí velké množství 
obchodů, restaurací a  barů a  pro ty, kteří 
hledají rušný noční život, je skvělou volbou. 
V  blízkosti hotelu je aquapark a  zábavní 
centrum. Hotel s dobrou kvalitou služeb je 
vhodný pro rodiny s dětmi a  také pro kli-
enty, kteří dávají přednost nočnímu životu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-11-112-1122-111-1112
Pokoj Superior: 
11-112-1122-111-1112-1111
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-11122-11222
Rodinný pokoj superior: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdar-
ma), telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minilednice, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior – novější, set na přípravu kávy 

h m o n í p r u v w y é / á

Imperial Belvedere ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S T V Y [ \
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 490 KčS [

  Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně formou bufetu, 
10.00–11.00 pozdní kontinentální snídaně, 13.00–14.30 oběd 

formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čo-
koláda, espresso, mléko, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno   Italská restaurace: 19.00–21.30 večeře formou bufetu (v provozu 
pouze v červenci a srpnu), řecká nebo rodinná, 1× za pobyt po předchozí rezerva-
ci  Hlavní bar: 18.00–01.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  3 bary u bazénu: jeden ote-
vřený v čase 10.00–01.00, dva otevřené v čase 18.00–01.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 
čaj  2 snack bary: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, lehké občerstvení, 
zmrzlina, 15.30–16.30 odpolední káva a čaj, zákusky  Upozornění: U večeře je 
vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 290 - 27 790 26 290 - 32 690 33 790 - 35 690 27 790 - 35 190 20 890 - 28 590 20 590 - 20 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 490 - 21 090 19 890 - 25 290 25 890 - 27 290 21 090 - 26 790 16 090 - 21 890 15 790 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 890 - 21 590 20 390 - 25 790 26 490 - 27 890 21 590 - 27 390 16 490 - 22 390 16 190 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 290 - 22 090 20 790 - 26 390 26 990 - 28 490 22 090 - 27 990 16 890 - 22 890 16 590 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 790 - 22 890 21 590 - 27 190 27 890 - 29 390 22 890 - 28 890 17 390 - 23 690 17 090 - 17 390
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Hotel je situován na vyvýšeném místě na 
okraji Hersonissosu. Od pláže Star Beach 
s hrubým pískem a  s bohatými sportovní-
mi i zábavními aktivitami je oddělen pou-
ze místní komunikací a  je od ní vzdálen 
asi 400 metrů (hotel zajišťuje několikrát 
denně dopravu na pláž zdarma). Do centra 
Hersonissosu dojdete za 10 minut, navštívit 
můžete i  malebný starý Hersonissos, kam 
se dostanete příjemnou procházkou během 
20 minut. Obchody a restaurace naleznete 
necelých 500 metrů od hotelu, v blízkosti je 
aquapark a zábavní centrum. Hotel s kvalit-
ními službami je vhodný pro klienty, kteří 
dávají přednost nočnímu životu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj superior: 11-112-1122-
11222-111-1112-11122-1111-11112
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Superior: 11-112-1122-111-1112
Economy pokoj: 11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednička (zdar-
ma), Wi-Fi (zdarma), trezor (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa h m n í p r u v w y é á

Royal Belvedere ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 290 Kč

  Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně formou 
bufetu, 10.00–11.00 pozdní kontinentální snída-

ně, 13.00–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. 
U snídaně fi ltrovaná káva, čokoláda, espresso, mléko, čaj, džus, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  2 tematické restaura-
ce: 19.00–21.30 (v provozu pouze v červenci a srpnu) řecká nebo rodinná, 1× 
za pobyt po předchozí rezervaci  Hlavní bar: 18.00–01.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi l-
trovaná káva, čaj  3 bary u bazénu: jeden otevřený v čase 10.00–01.00, 
dva otevřené v čase 18.00–01.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  2 snack 
bary: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, lehké občerstvení, zmrzlina, 
15.30–16.30 odpolední káva a čaj, zákusky  Upozornění: U večeře je vy-
žadováno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Pokoj Superior, Pokoj 
Superior s výhledem na moře – novější, set na 
přípravu čaje a  kávy, Rodinný pokoj / Rodinný 
pokoj superior – 2 místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí a  TV, hlavní restaurace, 
snack bar, Wi-Fi (zdarma), připojení k internetu 
(za poplatek), minimarket, obchod se suvenýry, 
6 bazénů se slanou vodou (lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek), dětský bazén se 
slanou vodou, miniklub (pro děti ve věku 4–12 
let), dětské hřiště
Pláž
písčitá s hrubým pískem, lehátka a  slunečníky 
za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, mi-
nigolf, šipky, lukostřelba, plážový volejbal, tě-
locvična, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
fi tness (v  hotelu Imperial Belvedere), aerobic, 
jóga, zumba, basketbal, vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kulečník, vodní sporty na pláži, potá-
pěčská škola
Stravování v ceně
All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 690 - 24 690 23 190 - 29 990 31 390 - 33 590 24 690 - 32 990 19 290 - 25 490 18 990 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 290 - 18 790 17 590 - 23 290 24 090 - 25 690 18 790 - 25 090 14 890 - 19 590 14 590 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 690 - 19 290 17 990 - 23 790 24 590 - 26 290 19 290 - 25 690 15 290 - 20 090 14 990 - 15 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 990 - 19 690 18 490 - 24 290 25 190 - 26 890 19 690 - 26 290 15 590 - 20 490 15 290 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 490 - 20 390 19 090 - 24 990 25 990 - 27 690 20 390 - 27 090 16 090 - 21 190 15 790 - 16 090
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Hotelový komplex Star Beach se skládá 
z několika dvoupatrových budov, které jsou 
umístěny v krásné udržované zahradě. Pří-
mo před hotelem se nachází písečná pláž, 
přístupná přes vodní park. Ten nabízí skvě-
lé vyžití pro děti, stejně jako zábavní park, 
který se nachází u hotelu. Můžete navštívit 
také velké množství kaváren, barů, restau-
rací a  obchůdků v  letovisku Hersonissos, 
které se nachází nedaleko hotelu. Hotel 
tedy doporučujeme hlavně těm, kteří chtějí 
zažít aktivní dovolenou a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj: 11-112-1122-11222-
112222-111-1112-11122-111222-1111-
11112-111122
Rodinný pokoj superior: 11-112-1122-
11222-112222-111-1112-11122-111222-
1111-11112-111122-11111-111112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), telefon, 
trezor (zdarma), TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), lednička, kávovar, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 2 místnosti, Rodinný pokoj su-
perior – 2 prostornější místnosti 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, bar u  bazénu, bar na pláži, tématická re-
staurace (řecká, asijská), Wi-Fi (zdarma), bazén h l m o K n í p u v y é / á

Star Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S V Z [ \
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 990 KčS T V [ 4

 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně formou bufetu, 13.00– 14.30 oběd for-
mou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 

džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Taverna: 8.00–10.00 snídaně formou 
bufetu, 12.30–14.30 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, pro večeři je nutná rezervace jeden 
den předem   Asijská restaurace: 18.30–21.30 večeře formou bufetu, nutná rezervace jeden den 
předem  Lobby bar: 15.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), 16.30–17.30 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky  Bar u hotelového bazénu: 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 
čaj, 10.00–18.30 lehké občerstvení  Bar u bazénu se skluzavkami: 10.00–18.30 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, lehké občerstvení 
 2 bary na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj Upozornění: U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

se sladkou vodou (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub 
(pro děti 4–12 let), minimarket, obchod se su-
venýry, vodní a zábavní park (pro klienty hote-
lu přístupný v čase 11.00–18.00)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
minifotbal, basketbal, fi tness, animační progra-
my, večerní programy, vodní park, zábavní park
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 890 - 30 490 28 990 - 40 390 39 290 - 46 690 34 690 - 45 990 26 690 - 35 690 22 190 - 24 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 990 - 23 590 22 390 - 31 790 30 690 - 36 390 26 790 - 35 690 20 890 - 27 790 17 290 - 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 490 - 24 190 22 990 - 32 490 31 390 - 37 190 27 490 - 36 490 21 290 - 28 490 17 790 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 890 - 24 790 23 490 - 33 190 32 090 - 37 990 28 090 - 37 290 21 790 - 29 090 18 190 - 19 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 290 - 26 890 25 590 - 35 890 34 790 - 41 390 30 590 - 40 690 23 590 - 31 590 19 590 - 21 490
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Pláž
písčito-oblázková, lehátka a  slunečníky za po-
platek, osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, tenisový kurt, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
elektronické hry, SPA centrum (v hotelu Herso-
nissos Maris, hotelový transfer zdarma), vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel je umístěn na okraji rušného a  vel-
mi vyhledávaného letoviska Hersonissos. 
V  centru letoviska naleznete veškerou vy-
bavenost a  spoustu možností zábavy od 
obchodů, taveren, diskoték až po zábavní 
park Star Beach. Písčito-oblázková pláž se 
nachází pouze 100 metrů od hotelu. Her-
sonissos Palace nabízí skvělé zázemí pro 
výlety po Krétě a pro každodenní výlety do 
centra Hersonissos. Doporučujeme ho všem 
věkovým kategoriím.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, Wi-Fi (zdar-
ma), TV se satelitním příjmem, trezor (za popla-
tek), telefon, milednička, varná konvice, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), 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, Wi-
-Fi (zdarma), připojení k internetu za poplatek, 
společenská místnost s TV, 2 bazény se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), konferenční místnost, vnitřní bazén, 
lobby bar, bar u bazénu a h m o í p w y é á

Hersonissos Palace ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 290 Kč

  Hlavní restaurace: 7.00–9.45 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou 
bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno   Hlavní 
bar u bazénu: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), 16.00–17.00 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky 
 Bar u bazénu: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 990 - 24 090 22 590 - 27 990 26 790 - 30 690 25 990 - 30 190 20 590 - 26 790 19 290 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 290 - 17 990 16 790 - 21 290 20 090 - 22 990 19 290 - 22 490 15 590 - 20 090 14 590 - 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 590 - 18 490 17 190 - 21 790 20 590 - 23 590 19 790 - 23 090 15 890 - 20 590 14 890 - 15 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 990 - 18 890 17 590 - 22 190 20 990 - 24 090 20 190 - 23 590 16 290 - 20 990 15 290 - 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 790 - 19 890 18 590 - 23 390 22 190 - 25 390 21 390 - 24 890 17 190 - 22 190 16 090 - 16 290
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snack bar, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), TV místnost, minimar-
ket, 2 bazény se sladkou vodou (lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky na zálohu), krytý vyhří-
vaný bazén, dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky za popla-
tek, osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, stolní tenis, fi tness, sauna, ma-
sáže, vodní sporty na pláži, krétský večer, BBQ 
večer
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Hotelový komplex, skládající se z  hlavní 
budovy a  vilek, leží na klidnějším místě 
v  krásné zahradě, přímo u  velmi pěkné 
písčité pláže, od hotelu oddělené místní 
nepříliš frekventovanou komunikací. Zába-
vu a možnosti nákupů najdete v  letovisku 
Hersonissos, jehož centrum je od hotelu 
snadno dosažitelné příjemnou procház-
kou. Hotel poskytuje služby na velmi dobré 
úrovni, je vhodný i pro náročnější klientelu 
a milovníky krásného koupaní.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111
Mezonet s privátním bazénem: 
11-112-1122-111-1112-1111
Economy pokoj: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednice, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj se sdíleným bazénem, Pokoj s  bočním 
výhledem na moře – stejné vybavení jako stan-
dardní pokoj, Mezonet s  privátním bazénem – 
ložnice a obývací část, vana s vířivkou, privátní 
bazén, Wi-Fi v pokoji (zdarma)
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, d l m n í p u v w y é á

Hersonissos Maris ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 KčS V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 190 - 21 690 20 190 - 25 190 24 190 - 27 890 23 490 - 27 490 20 490 - 24 190 16 690 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 290 - 16 290 15 090 - 19 290 18 290 - 20 990 17 590 - 20 590 15 390 - 18 290 12 790 - 14 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 590 - 16 690 15 490 - 19 690 18 690 - 21 490 17 990 - 21 090 15 790 - 18 690 13 090 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 090 - 17 490 16 190 - 20 490 19 490 - 22 490 18 790 - 22 090 16 490 - 19 490 13 590 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 590 - 18 090 16 690 - 21 190 20 190 - 23 190 19 490 - 22 790 16 990 - 20 190 14 090 - 16 090
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bar u  bazénu, Wi-Fi v  lobby (zdarma), spole-
čenská místnost s  TV, směnárna, minimarket, 
bazén se sladkou vodou (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčito-oblázková, lehátka a  slunečníky za po-
platek, 3× denně shuttle bus na pláž a zpět
Sportovní aktivity a zábava zdarma
posilovna, stolní tenis, tenisový kurt, minifot-
bal, minigolf, plážový volejbal, basketbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, řecký večer (1× za dva týd-
ny), půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel se nachází na okraji města Hersonis-
sos. Je postaven na vrcholu kopce a nabízí 
překrásný výhled na záliv, který se rozpro-
stírá pod ním. Díky své poloze kombinuje 
harmonickým způsobem možnost užít si 
přírodní prostředí a  zároveň být na dosah 
pláže a centra města Hersonissos. Hotel je 
postaven v tradičním krétském stylu a sklá-
dá se z malých bílých bungalovů v udržo-
vané zahradě. Doporučujeme všem, kteří 
chtějí zažít odpočinkovou dovolenou, ale 
zároveň být v blízkosti rušného centra.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Economy pokoj: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Hersonissos 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, telefon, Wi-Fi (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), minilednička, 
balkon nebo terasa, Economy pokoj – stejné 
vybavení jako standardní pokoj, bez specifi kace 
výhledu
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinný pokoj – 1 pro-
stornější místnost
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, h m í p u v w é á

Hersonissos Village ****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 Kč

  Hlavní restaurace: 7.15–9.45 
snídaně formou bufetu, 18.30–

–21.00 večeře formou bufetu. U  snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, voda, u oběda nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, káva, čaj    Snack bar: 12.30–14.00 oběd for-
mou bufetu, u oběda nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Hlavní Bar: 18.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né), fi ltrovaná káva,čaj  Bar u bazénu: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), 16.00–17.00 fi ltrovaná 
káva, zákusky Upozornění: U večeře je vyžadováno 
formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mo-
hou změnit.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 090 - 21 890 20 390 - 25 790 24 790 - 28 690 23 990 - 28 290 18 590 - 24 790 17 390 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 890 - 16 490 15 190 - 19 690 18 690 - 21 590 17 890 - 21 190 14 090 - 18 690 13 190 - 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 - 17 190 15 890 - 20 590 19 590 - 22 590 18 790 - 22 190 14 690 - 19 590 13 790 - 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 790 - 17 590 16 290 - 20 990 19 990 - 23 090 19 190 - 22 690 15 090 - 19 990 14 090 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 490 - 18 590 17 290 - 22 090 21 090 - 24 390 20 290 - 23 990 15 890 - 21 090 14 790 - 14 990
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Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt, stolní tenis, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, jacuzzi, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Terasovitý hotel obklopený olivovníky a ze-
lení se díky své poloze může pyšnit krásný-
mi výhledy do krajiny a na Egejské moře. 
Příjemný hotelový personál Vám pomůže 
strávit klidnou dovolenou podle Vašich 
představ. Jednou z  možností je relaxace 
u bazénu, další pak na pláži u průzračně čis-
tého moře s výhledy na okolní kopce. Hotel 
doporučujeme všem věkovým kategoriím. 
Ofi ciální kategorie hotelu je 4*, naše hod-
nocení je 3*+.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 
Hersonissos nebo Stalida 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
klimatizace (za poplatek), minilednička, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), telefon, TV se satelitním příjmem, trezor 
na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa, 
všechny pokoje jsou nově zrekonstruované
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 1 prostornější místnost
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u bazénu, připojení k internetu za poplatek, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, Wi-Fi v lobby zdarma, spo-
lečenská místnost s TV
Pláž
písčitá s  oblázky, lehátka a  slunečníky za po-
platek h í p u v w é á

Semiramis Village ***+

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 190 KčS V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 990 - 18 490 16 990 - 25 790 24 790 - 26 790 21 790 - 26 390 17 190 - 22 390 17 190 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 190 - 14 390 13 190 - 20 290 19 290 - 20 890 16 890 - 20 490 13 390 - 17 490 13 390 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 - 14 790 13 490 - 20 690 19 690 - 21 290 17 290 - 20 890 13 690 - 17 890 13 690 - 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 790 - 15 090 13 790 - 21 190 20 190 - 21 790 17 690 - 21 390 13 990 - 18 290 13 990 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 490 - 15 790 14 490 - 22 090 21 090 - 22 790 18 490 - 22 390 14 690 - 19 090 14 690 - 14 990

 Hlavní restaurace: 7.30–9.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.00 oběd formou bufetu, 19.30–21.30 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Hlavní bar: 11.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u ba-
zénu: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
14.00–17.00 lehké občerstvení, 17.00–18.00 filtro-
vaná káva, čaj, zákusky Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, slunečníky a  le-
hátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, posilovna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, vířivka, masáže, pára, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Palmera Beach hotel se nachází v  maleb-
ném letovisku Hersonissos přímo na po-
břeží a je po celkové rekonstrukci. Příjemné 
prostředí, lákající k  prohlídkám místních 
tradičních taveren, archeologických a  his-
torických památek, klášterů, kostelů a jed-
noduché krásy přírodních zdrojů s modrým 
mořem a  zlatavými plážemi. Tento hotel 
s přátelskou atmosférou je vhodný pro strá-
vení příjemné odpočinkové dovolené.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-111-112
Pokoj s výhledem na moře: 11-111-112
Superior: 11-111-112
Superior s výhledem na moře: 11-111-112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: u centra
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se 
satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Superior, Superior s vý-
hledem na moře – novější a prostornější pokoje, 
set na přípravu čaje a kávy, osuška
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou s výhledem na moře (řecké 
a  středomořské speciality), bar/kavárna, Wi-Fi 
v  lobby (zdarma), bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén d l o í p r é á

Palmera Beach Hotel & SPA ***

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S T [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 690 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 290 - 20 590 19 390 - 26 590 26 890 - 28 390 26 790 - 27 990 19 690 - 26 190 15 790 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 690 - 15 590 14 590 - 20 290 20 290 - 21 390 19 890 - 20 990 14 890 - 19 590 12 190 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 090 - 16 190 15 190 - 21 190 21 190 - 22 290 20 890 - 21 890 15 490 - 20 490 12 590 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 390 - 16 590 15 590 - 21 590 21 690 - 22 790 21 390 - 22 390 15 890 - 20 990 12 890 - 15 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 090 - 17 490 16 390 - 22 790 22 890 - 24 090 22 590 - 23 690 16 690 - 22 190 13 590 - 16 090
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S T [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 990 - 30 290 28 790 - 37 590 35 990 - 43 690 34 990 - 43 690 29 190 - 35 590 24 690 - 27 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 390 - 21 790 20 590 - 27 590 25 990 - 31 290 24 990 - 31 290 20 990 - 25 590 18 090 - 20 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 190 - 22 890 21 690 - 28 890 27 290 - 32 890 26 290 - 32 890 22 090 - 26 890 18 890 - 21 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 590 - 23 390 22 190 - 29 490 27 890 - 33 590 26 890 - 33 590 22 590 - 27 490 19 290 - 21 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 690 - 24 790 23 490 - 31 090 29 490 - 35 690 28 490 - 35 690 23 890 - 29 090 20 390 - 22 790

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou (středomořská, řecká), hlavní 
bar, snack bar, bar na pláži, bar u  bazénu, mi-
nimarket, obchůdky, kadeřnictví, 2 konferenční 
místnosti, miniklub (pro děti 4–12 let), hlídání 
dětí, dětské hřiště, 2 venkovní bazény se slad-
kou vodou, vnitřní vyhřívaný bazén se sladkou 
vodou, dětský bazén se sladkou vodou (lehátka 
a  slunečníky u  bazénu zdarma), Wi-Fi (zdarma 
pro klienty s All Inclusive a ULTRA All Inclusive), 
venkovní jacuzzi, dětský bazén se sladkou vodou
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma

Luxusní pětihvězdičkový hotelový resort 
právem patří do sítě nejlépe hodnocených 
hotelových řetězců Aldemar a nabízí veške-
ré služby a komfort, které lze od hotelu na 
vysoké úrovni očekávat. Leží v krásné ho-
telové zahradě u privátní pláže, průzračně 
čistého tyrkysového moře, s  úchvatnými 
výhledy do okolí. Vynikající krétská gastro-
nomie a Thalasso & Spa centrum předurčují 
tento hotel ke skvělé dovolené i pro nejná-
ročnější klientelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (bungalov): 11-112
Pokoj s výhledem na moře (bungalov) / Pokoj 
se sdíleným bazénem (bungalov) / Superior po-
koj se sdíleným bazénem (bungalov): 11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 23 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, telefon, Wi-Fi (za poplatek, 
zdarma pro klienty s All Inclusive), minibar (za 
poplatek), set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
koupelový set, WC), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa, při příjezdu láhev vína, župan, trep-
ky a plážové osušky
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře (bungalov) – stejné 
vybavení jako Standardní pokoj, Pokoj (bunga-
lov) se sdíleným bazénem – vyšší patro, při pří-
jezdu koš s ovocem, květiny na pokoji, Superior 
pokoj (bungalov) se sdíleným bazénem – příze-
mí, při příjezdu koš s ovocem, květiny na pokoji d h j l m o K í p v w x z é á

Aldemar Royal Mare *****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS

S V W Y Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 390 Kč

 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
18.30–21.15 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře 

nealko. nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 18.00–24.00 nealko. nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 11.30–12.30 fi ltrovaná káva, espresso, řecká káva, voda, 
čaj, zákusky, 15.30–17.30 lehké občerstvení, 10.15–17.45 nealko. nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina  Bar na pláži: 11.30–12.30 fi ltrovaná káva, espresso, řecká 
káva, voda, čaj, zákusky, 15.30–17.30 lehké občerstvení, 10.15–17.45 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  Snack bar: 11.30–12.30 fi ltrovaná káva, espresso, 
řecká káva, voda, čaj, zákusky, 12.30–15.00 oběd formou bufetu, zmrzlina, u oběda nealko. nápoje, pivo víno, 
15.30–17.30 lehké občerstvení  Restaurace s obsluhou: 8.00–11.00 snídaně formou bufetu, 19.00–24.00 večeře 
(servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt po předchozí rezervaci Upozornění: výše uvedené časy a místa se 
mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.  ULTRA All Inclusive: stejné jako All Inclusive, plus 
navíc: 1× naplněný minibar na pokoji, zdarma vstup do centra Thalasso (10.00–18.00, 1× zdarma denní balíček 
zahrnující 3 procedury, po předchozí rezervaci), zdarma vstup do sauny a hammam, zdarma neomezené Wi–Fi

All Inclusive

Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, minigolf, plážový volejbal, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt (osvětlení za poplatek), squash, 
sauna (zdarma pro klienty s ULTRA All Inclusive), 
hammam (zdarma pro klienty s ULTRA All Inclu-
sive), vodní sporty na pláži, thalasso terapie, 
potápěčské centrum, golf (18jamkové golfové 
hřiště 7 km od hotelu)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive; 
ULTRA All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 390 - 26 190 26 490 - 33 390 31 990 - 36 390 30 990 - 35 790 22 290 - 31 590 20 690 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 190 - 19 490 19 690 - 25 190 23 790 - 27 090 22 790 - 26 490 16 790 - 23 390 15 490 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 590 - 19 990 20 090 - 25 790 24 390 - 27 690 23 390 - 27 090 17 190 - 23 990 15 890 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 290 - 20 890 21 090 - 26 890 25 490 - 28 990 24 490 - 28 390 17 890 - 25 090 16 590 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 890 - 21 590 21 790 - 27 790 26 390 - 29 990 25 390 - 29 390 18 490 - 25 990 17 190 - 17 490

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenisový kurt (osvětlení za 
poplatek), fitness, šachy, stolní tenis, nepravi-
delné večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
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 
a rodiny s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (economy): 1-11
Superior Bungalov: 11-112-111
Bungalov: 11
Rodinný pokoj:  
11-112-1122-111-1112-1111
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 (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Bungalov, Superior bungalov – jedna prostorněj-
ší místnost, Rodinný pokoj – dvě oddělené míst-
nosti, prostornější, všechny pokoje mají terasu
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taverna, 
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 hřiště, mi-
niklub (pro děti ve věku 4–12 let)
Pláž
písčitá s  hrubým pískem, lehátka, slunečníky  
a osušky zdarma, plážový bar h l n í p u v w y é á

Annabelle Beach Resort *****

ŘECKO > KRÉTA > ANISSARAS

S V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 190 Kč

  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 filtrovaná 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), filtrovaná 
káva, čaj  Bar u bazénu: 10.00–18.00, nealkoholic-
ké nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), filtrovaná 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), filtrovaná káva, čaj 
  Taverna: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, džus, 
filtrovaná 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
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 790 - 28 590 28 590 - 32 990 33 690 - 36 590 31 590 - 35 990 20 290 - 31 990 19 090 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 290 - 23 190 23 290 - 27 190 27 590 - 29 990 25 690 - 29 390 16 590 - 26 090 15 590 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 690 - 23 790 23 890 - 27 790 28 290 - 30 690 26 290 - 30 090 16 990 - 26 690 15 990 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 990 - 24 390 24 390 - 28 390 28 890 - 31 390 26 890 - 30 790 17 390 - 27 290 16 290 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 590 - 25 190 25 290 - 29 290 29 890 - 32 390 27 890 - 31 790 17 990 - 28 290 16 890 - 17 090

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
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-

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. Doporučujeme zejména 
rodinám s dětmi, jež jistě uvítají dětský ba-
zén se skluzavkami a  tobogánem, dětské 
hřiště a  miniklub. 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
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
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, Rodinný pokoj – 2 místnosti oddělené 
přepážkou
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, ta- h í p q u v w y é /

Serita Beach *****

ŘECKO > KRÉTA > HERSONISSOS – ANISSARAS

S U V [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 290 Kč

 Hlavní restaurace: 7.00–10.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře for-
mou 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 ltrovaná káva, během dne lehké ob-
čerstvení, zmrzlina    Bar u  bazénu: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, leh-
ké občerstvení    Restaurace s  obsluhou: řecká: 
12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře 
formou bufetu, asijská: 18.30–21.30 večeře (serví-
rovaná, 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 vyžadováno formální oble-
čení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

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

S V Y [ 4
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Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a sluneč-
níky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
volejbal, minigolf, vodní pólo, tenis, fi tness, 
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, wellness, masáže, ku-
lečník, elektronické hry, SPA centrum – vířivka, 
sauna
Stravování v ceně
All Inclusive

Pokud toužíte po opravdovém luxusu, tak 
je pro vás tento hotel jistě tou správnou 
volbou. Na základy tohoto luxusního hote-
lového řetězce byl použit skutečný mramor. 
Podél obvodu hotelu se nachází mnoho ba-
zénů a  celý hotel je obklopen rozsáhlými, 
upravenými zahradami. Bella Beach se na-
chází na dlouhé, široké, písečné pláži stře-
diska Anissaras. Tento hotel doporučujeme 
všem věkovým kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-111
Rodinný pokoj::1122-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Hersonissos 4 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu / 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, DVD 
přehrávač, Wi-Fi (zdarma), malá lednička, set 
pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj blíže k moři – 
stejné vybavení jako standardní pokoj, Rodinný 
pokoj – 2 místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, tematické restaurace „Olive Tree” – 
rybí restaurace, „Orion” – řecká kuchyně, lob-
by bar, bar na pláži, minimarket, diskotéka, 
2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
dětský bazén, dětský klub, Wi-Fi v  lobby zdar-
ma, dětské hřiště h l m í p u v w y é á

Bella Beach *****

ŘECKO > KRÉTA > ANISSARAS

S V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 090 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 990 - 29 790 28 290 - 38 490 37 490 - 44 290 35 890 - 43 590 28 690 - 36 890 23 590 - 28 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 090 - 21 990 20 790 - 28 890 27 890 - 32 790 26 290 - 32 090 21 190 - 27 290 17 690 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 890 - 23 090 21 890 - 30 290 29 290 - 34 390 27 690 - 33 690 22 290 - 28 690 18 490 - 22 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 290 - 23 590 22 390 - 30 890 29 890 - 35 190 28 290 - 34 490 22 790 - 29 290 18 890 - 22 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 390 - 25 090 23 690 - 32 690 31 690 - 37 290 30 090 - 36 590 24 090 - 31 090 19 990 - 24 090

  Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně 
formou bufetu, 10.00–10.30 pozdní snídaně, 

12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. 
U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno  Lobby bar: 17.00–01.00 (All Inclusive 
pouze do 23.00) 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, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), zmrzlina, 16.00–18.00 fi ltrovaná káva, čaj, 
lehké občerstvení, zákusky  Bar na pláži: 11.30–19.30 (pouze v hlav-
ní sezoně) nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané)  Restaurace s obsluhou: středomořská 
a řecká, 19.00–22.00 večeře (servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt 
po předchozí rezervaci Upozornění: U večeře je vyžadováno formální 
oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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S V Y [ 4

pláži, miniklub (pro děti 4–13 let), dětské hřiště, 
připojení k internetu za poplatek, minimarket, ob-
chod se suvenýry, konferenční místnost, 3 bazény 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), bazén se 
skluzavkami, dětský bazén, 2 bazény na polo, 
vnitřní vyhřívaný bazén (součástí SPA centra) 
Pláž
písčitá, oceněná Modrou vlajkou, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační progr., plážový volejbal, basketbal, stol-
ní tenis, lukostřelba, minifotbal, fi tness, minigolf
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
golf, půjčovna kol, kulečník, 32 tenisových kurtů 
s tenisovou akademií
Stravování v ceně
All Inclusive

Tento rozsáhlý hotelový komplex se nachá-
zí poblíž městečka Analipsi přímo u krásné 
písčité pláže. Skládá se z  hlavní budovy 
a několika vedlejších budov, které jsou ob-
klopené krásnou a  udržovanou zahradou, 
ve které jsou umístěny tři bazény. Hotel tak 
nabízí vhodné prostředí k relaxaci, ale také 
pro aktivní dovolenou. Doporučujeme všem 
věkovým kategoriím a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Junior Suite s výhledem na moře::11
Junior Suite s privátním bazénem: 11-112
Rodinný pokoj / Rodinný pokoj s výhledem na 
moře: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 
Analipsi 800 m / Hersonissos 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem (80 programů), telefon, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
set pro přípravu čaje a kávy, Wi-Fi (zdarma), mi-
nilednice, trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře – stejné vybavení jako 
standardní pokoj, Junior Suite s  výhledem na 
moře – jedna prostornější místnost, Junior Suite 
s privátním bazénem – 1 místnost, Rodinný po-
koj, Rodinný pokoj s výhledem na moře – 2 míst-
nosti oddělené posuvnými dveřmi
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, Wi-Fi (zdarma), hlavní re-
staurace, taverna, lobby bar, bar u bazénu, bar na h l m o n í p u v w z é / á

Lyttos Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > ANISSARAS

S V Y [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 090 - 31 290 29 790 - 39 290 39 890 - 43 390 36 590 - 42 790 30 190 - 36 790 25 790 - 30 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 990 - 23 690 22 390 - 30 190 30 390 - 32 990 27 490 - 32 390 22 790 - 27 890 19 690 - 23 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 890 - 24 790 23 590 - 31 590 31 890 - 34 590 28 890 - 33 990 23 990 - 29 290 20 590 - 24 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 390 - 25 390 24 090 - 32 290 32 590 - 35 390 29 590 - 34 790 24 490 - 29 990 21 090 - 24 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 21 090 - 26 290 24 990 - 33 290 33 590 - 36 490 30 590 - 35 890 25 390 - 30 990 21 790 - 25 890

 Hlavní restaurace: 7.30–10.30 snídaně formou bufetu, 10.30–11.00 pozdní 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  Taverna: 7.30–10.30 snídaně formou bufetu, 13.00–15.30 oběd formou 
bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu (nutná předchozí rezervace)  Asijská restaurace: 19.00–21.30 večeře formou 
bufetu, nutná předchozí rezervace   Lobby bar: 17.30–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar na pláži: 10.00–18.00 (otevřen od května do září), nealko-
holické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Snack bar: 12.00–17.00 
wok a BBQ , 19.00–22.00 sea food  „Fast food”: 11.00–18.00 občerstvení, např.: burgery, hot dog, smažené kuře, hranolky, 
tacos, saláty, zmrzlina  Bar pouze pro dospělé: 19.00–24.00, specializovaný na víno Upozornění: U večeře je vyžadováno 
formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 290 - 17 790 17 090 - 20 990 20 290 - 22 890 19 690 - 22 590 16 490 - 20 290 16 490 - 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 690 - 13 890 13 390 - 16 590 15 890 - 17 890 15 290 - 17 590 12 890 - 15 890 12 890 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 990 - 14 190 13 690 - 16 990 16 290 - 18 290 15 690 - 17 990 13 190 - 16 290 13 190 - 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 290 - 14 590 13 990 - 17 290 16 590 - 18 690 15 990 - 18 390 13 490 - 16 590 13 490 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 890 - 15 190 14 590 - 18 090 17 390 - 19 590 16 790 - 19 290 14 090 - 17 390 14 090 - 14 290

Menší rodinný hotel Ocean Heights View ob-
klopený udržovanou zahradou s olivovníky 
se nachází přibližně tři kilometry od rušné-
ho města Hersonissos, kde naleznete mno-
ho obchůdků, barů a taveren. Město je také 
vyhlášeno svým rušným nočním životem. 
Do města se snadno dostanete hotelovým 
autobusem. Hotel nabízí svým klientům vel-
mi přátelskou a  rodinnou atmosféru, čímž 
kompenzuje větší vzdálenost od pláže.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Hersonissos 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
klimatizace (za poplatek), minilednice (za po-
platek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), telefon, TV, balkon nebo 
terasa, trezor (za poplatek)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taverna, 
bar u  bazénu, lobby bar, společenská místnost 
s TV, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, 2× denně zdarma hotelo-
vý autobus do města Hersonissos (Po–So), Wi-Fi 
v lobby zdarma, připojení k internetu za poplatek
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, vodní sporty na pláži, šnorchlo-
vání, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive h í p r v w y é

Ocean Heights View ***

ŘECKO > KRÉTA > ANISSARAS

S T V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–9.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.00 oběd formou bufetu, 19.30–21.30 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u ba-
zénu: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj, 14.00–17.00 lehké občerstvení, 
17.00–18.00 sušenky, čaj Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 29 490 - 38 990 37 490 - 47 190 45 990 - 50 490 41 790 - 50 490 37 990 - 40 090 27 590 - 36 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 22 190 - 29 290 28 090 - 36 090 34 690 - 38 090 31 290 - 38 090 28 590 - 30 390 21 090 - 27 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 22 790 - 29 990 28 690 - 36 890 35 490 - 38 890 32 090 - 38 890 29 190 - 31 090 21 490 - 28 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 23 890 - 31 490 30 190 - 38 690 37 290 - 40 890 33 690 - 40 890 30 690 - 32 590 22 590 - 29 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 24 690 - 32 590 31 290 - 39 890 38 490 - 42 290 34 890 - 42 290 31 790 - 33 690 23 290 - 30 590

S T V [

 Hlavní restaurace: 7.30–11.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufe-
tu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, džus, u oběda 

a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Krétská restaurace: 8.00–10.30 snídaně formou bufetu, 13.00–
18.00 oběd, servírované menu, 19.00–21.30 večeře, servírované menu  Lobby bar: 9.00–01.00 (All Inclusive 
do 23.00) nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj  Bary u bazénu: 10.00–24.00 (All Inclusive do 23.00) nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 12.00–18.00 lehké občerstvení  Restaurace 
s obsluhou: středomořská 19.00–21.30 večeře (servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt po předchozí rezervaci 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, množ-
ství barů, tematické restaurace, à la carte re-
staurace, SPA centrum, minimarket, centrální 
bazén (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
vnitřní vyhřívaný bazén (součást SPA centra) 
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, animační programy, fi tness, 
plážový volejbal, minifotbal, tenisový kurt
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive
Upozornění
Hotel je určený pouze pro osoby starší 15 let.

Luxusní 5* hotel Stella Island Luxury Resort 
& SPA byl při výstavbě inspirovaný Maledi-
vami. Kolem centrální části bazénu se tak 
nacházejí bungalovy, které mají terasu s le-
hátky vyvedenou přímo nad společný bazén 
do kterého mají klienti vstup z pokojů. Vět-
šina pokojů má sdílený bazén a  jsou velmi 
luxusně zařízené. Hotel nabízí množství barů 
a restaurací a je celý protkán množstvím ba-
zénů, které dokreslují luxus celého hotelu. 
Doporučujeme jej všem věkovým kategoriím 
a také náročnějším klientům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj se sdíleným bazénem 
/ Bungalov se sdíleným bazénem: 11
Superior: 11-111
Superior pokoj se sdíleným bazénem: 11-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Analipsi cca 700 m / Hersonissos cca 4 km 
vzdálenost od nákupních možností: 700 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon, minibar (za poplatek), 
trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trepky, župan, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior – stejné vybavení jako standardní po-
koj, prostornější, Pokoj se sdíleným bazénem – 
stejné vybavení jako standardní pokoj, Superior 
se sdíleným bazénem – prostornější, Bungalov 
se sdíleným bazénem – pokoje umístěné kolem 
centrálního bazénu a d h o í t w y é á

Stella Island Luxury Resort & SPA *****

ŘECKO > KRÉTA > ANALIPSIS

V Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 090 Kč

RECKO Kreta_B_LETO 2019_v2_schvaleno.indd   167 2.1.2019   11:23:25



168

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 190 - 36 190 35 590 - 45 990 45 190 - 47 890 39 790 - 47 890 36 090 - 38 190 25 290 - 32 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 090 - 27 190 26 690 - 35 190 34 090 - 36 090 29 890 - 36 090 27 190 - 28 990 19 390 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 490 - 27 890 27 290 - 35 990 34 890 - 36 990 30 590 - 36 990 27 790 - 29 690 19 790 - 25 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 490 - 29 290 28 690 - 37 690 36 690 - 38 790 32 090 - 38 790 29 190 - 31 090 20 690 - 26 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 21 190 - 30 290 29 690 - 38 890 37 890 - 40 090 33 190 - 40 090 30 190 - 32 090 21 390 - 27 590

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, restaurace 
s obsluhou, bar, několik barů u bazénu, TV míst-
nost, připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi 
v  lobby (zdarma), 2 bazény se sladkou vodou 
(lehátka a slunečníky zdarma), 2 dětské bazé-
ny se skluzavkami, dětské hřiště, miniklub (pro 
děti ve věku 4–12 let)
Pláž
malá písčitá hotelová pláž, lehátka a slunečníky 
zdarma, cca 200 m od hotelu se nachází větší 
veřejná písčitá pláž, zde lehátka a  slunečníky 
za poplatek 
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenis, stolní tenis, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex vystavěný v  typickém 
řeckém stylu se skládá z  hlavní hotelové 
budovy a menších dvoupatrových bungalo-
vů. Centrum Analipsis, kde se nachází řada 
obchůdků, taveren, barů a  restaurací, je 
vzdáleno cca 700 metrů. Zastávka místní 
autobusové dopravy se nachází přímo před 
hotelem, odkud se pohodlně dostanete do 
centra živého letoviska Hersonissos. Hotel 
doporučujeme všem klientům, kteří touží 
po strávení příjemné odpočinkové dovole-
né v hotelu s kvalitními službami, a přede-
vším rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Suite: 11
Rodinný pokoj: 112-1122-111-1112-1111
Rodinný pokoj superior::1122-1112-1111
Junior Suite s privátním bazénem::11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Analipsis cca 700 m / Hersonissos cca 4 km 
vzdálenost od nákupních možností: 700 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička, Wi-Fi (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), bal-
kon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Suite – stejné vybavení jako standardní pokoj, 
Rodinný pokoj – 1 prostornější místnost, Rodinný 
pokoj superior – 2 oddělené místnosti, Junior Su-
ite s privátním bazénem – stejné vybavení jako 
standardní pokoj h l o n í p u v w é

Stella Palace *****

ŘECKO > KRÉTA > ANALIPSIS

S V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 090 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda,  

u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Restaurace "Elia": 8.30–11.00 snídaně formou 
bufetu, 12.30–14.30 oběd formou BBQ bufetu  Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bary u bazénu: 10.00–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, 
čaj, 10.00–18.00 lehké občerstvení  Restaurace s obsluhou: mezinárodní a asijská, 19.00–21.30 večeře 
(servírovaná, výběr z menu), 1× za pobyt po předchozí rezervaci Upozornění: výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 390 - 27 290 26 290 - 33 690 32 990 - 35 690 29 790 - 35 690 26 690 - 28 590 20 490 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 590 - 20 690 19 890 - 25 990 25 190 - 27 090 22 590 - 27 090 20 290 - 21 890 15 790 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 990 - 21 190 20 390 - 26 590 25 690 - 27 790 23 090 - 27 790 20 790 - 22 390 16 190 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 690 - 22 190 21 390 - 27 790 26 990 - 29 090 24 190 - 29 090 21 790 - 23 390 16 890 - 20 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 290 - 22 990 22 090 - 28 690 27 790 - 30 090 25 090 - 30 090 22 490 - 24 190 17 390 - 20 890

S V Y [ 4

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, plážový volejbal, kulečník, 
minigolf, stolní tenis, minifotbal, tenisový kurt
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, salon krásy, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Tento rodinný hotel se nachází pouhých pár 
metrů od písčité pláže, v letovisku Analipsis, 
které je vzdálené čtyři kilometry od města 
Hersonissos. V  dostupné vzdálenosti od 
hotelu naleznete nejrůznější archeologic-
ké památky. Hotel je svou polohou vhodný 
pro klienty, kteří touží po klidném prostředí 
vhodném k odpočinku, ale také pro ty, kteří 
chtějí objevovat krásy starobylého Řecka.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Superior::11
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Analipsi cca 700 m / Hersonissos 4 km
vzdálenost od nákupních možností: cca 700 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za popla-
tek), telefon, lednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa, Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior – novější, Rodinný pokoj – 1 pro-
stornější místnost
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, snack bar, připojení k  in-
ternetu (za poplatek), Wi-Fi v celém areálu ho-
telu (zdarma), minimarket, TV koutek, bazén se 
sladkou vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), 
3 dětské bazény, dětské hřiště, miniklub (pro 
děti ve věku 4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma h n í p u v w y é

Stella Village ***

ŘECKO > KRÉTA > ANALIPSIS

S V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 590 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–9.30 
snídaně formou bufetu, 9.30–

10.00 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, u obě-
da a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Res-
taurace/bar "Mediterra": 8.30–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně fil-
trovaná káva, čaj, voda, u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno  Bary: 10.00–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápo-
je (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, 
čaj  Snack bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 13.00–17.00 zmrzli-
na, 15.30–17.30 lehké občerstvení Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
basketbal, volejbal, stolní tenis, fi tness, kuleč-
ník
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Upozornění
Hotel je určený pro osoby starší 16 let.

Tento luxusní hotelový komplex se nachá-
zí v letovisku Gouves a je skvělý hlavně 
pro páry, jelikož nabízí ubytování pouze 
pro osoby starší 16 let. Hotel je zasazený 
v krásné a udržované zahradě a od pláže ho 
dělí pouze menší málo frekventovaná míst-
ní komunikace. Nabízí tak skvělé zázemí pro 
strávení klidné a relaxační dovolené. Dopo-
ručujeme jej všem věkovým kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-111
Junior Suite: 111
Pokoj s výhledem na moře: 11-111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: u centra
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), trezor (zdarma), 
telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trepky, župan, denně dopl-
ňovaná balená voda, minilednička, set pro pří-
pravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Junior Suite – dvě místnosti, Pokoj s výhledem 
na moře, pokoj se sdíleným bazénem – stejné 
vybavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, taver-
na, italská restaurace, bar u bazénu, bar na pláži, 
společenská místnost s TV, Wi-Fi v celém areálu 
hotelu (zdarma), připojení k  internetu za popla-
tek, 4 bazény se sladkou vodou (lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma), SPA centrum, minimarket, 
vnitřní vyhřívaný bazén (součástí SPA centra) a c d l m o n í t y é á

The Island Hotel ****

ŘECKO > KRÉTA > GOUVES

Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 190 - 28 890 27 890 - 32 990 31 890 - 34 890 30 990 - 34 890 24 790 - 31 890 21 890 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 790 - 21 390 20 490 - 24 890 23 790 - 25 890 22 890 - 25 890 18 490 - 23 790 16 490 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 190 - 21 890 20 990 - 25 490 24 290 - 26 490 23 390 - 26 490 18 890 - 24 290 16 890 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 290 - 23 490 22 590 - 27 190 26 090 - 28 490 25 190 - 28 490 20 190 - 26 090 17 990 - 20 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 890 - 24 290 23 390 - 28 090 26 890 - 29 390 25 990 - 29 390 20 890 - 26 890 18 590 - 20 890

HOT
BAZÉN
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Y [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 190 - 22 690 21 190 - 29 590 28 790 - 33 190 27 990 - 32 690 21 490 - 28 390 21 490 - 21 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 490 - 17 690 16 490 - 23 390 22 490 - 25 990 21 690 - 25 490 16 790 - 22 090 16 790 - 17 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 890 - 18 190 16 890 - 23 990 23 090 - 26 590 22 290 - 26 090 17 190 - 22 690 17 190 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 290 - 18 590 17 290 - 24 490 23 590 - 27 190 22 790 - 26 690 17 590 - 23 190 17 590 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 890 - 19 190 17 890 - 25 190 24 390 - 28 090 23 590 - 27 590 18 190 - 23 990 18 190 - 18 490

Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, tenisový kurt, minifotbal, šipky, 
vodní pólo, vodní gymnastika, aerobic, animač-
ní programy, kánoe (po předchozí rezervaci, za 
zálohu)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fi tness, kulečník, sauna, salon krásy
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex Aphrodite Beach je roz-
místěn přímo u pláže v letovisku Kato Gou-
ves a skládá se z několika budov. Je vzdálen 
18 kilometrů od letiště, 20 kilometrů od 
hlavního města Heraklion a sedm kilometrů 
od oblíbeného a rušného letoviska Hersonis-
sos. Centrum letoviska je vzdáleno 300 met-
rů, najdete zde obchody, taverny, restaurace 
a bary. Hotel uspokojí všechny věkové kate-
gorie včetně rodin s malými dětmi. Komplex 
leží v klidnější části, avšak s dostupností ná-
kupních možností a i denní a noční zábavy.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minilednice, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), trezor na recepci (za po-
platek), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lob-
by bar, bar u bazénu, připojení k  internetu (za 
poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchod, mi-
nidiskotéka, 2 venkovní bazény (slaná i  sladká 
voda, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), vnitřní bazén (sladká voda), 2 dětské 
bazény (slaná i sladká voda), dětské hřiště, mi-
niklub, minimarket
Pláž
písčitá, přístup přes místní komunikaci, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky za zálohu h l í p v w é

Aphrodite Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > GOUVES

S V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 490 Kč

 Hlavní restaurace: 7.15–10.00 
snídaně formou bufetu, 10.00–

10.30 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj  Bar u pláže: 10.00–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 15.00–18.00 
filtrovaná káva, čaj, zákusky, zmrzlina, 12.00–18.00 
lehké občerstvení Upozornění: U večeře je vy-
žadováno formální oblečení. Výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lob-
by bar, bar u bazénu, připojení k  internetu (za 
poplatek), Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod, mi-
nidiskotéka, 2 venkovní bazény (slaná i sladká 
voda, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), vnitřní bazén (sladká voda), 2 dětské 
bazény (slaná i  sladká voda), dětské hřiště, 
miniklub 
Pláž
písčitá s  oblázky, přístup přes místní komuni-
kaci, lehátka a slunečníky za poplatek, osušky 
za zálohu

Hotel Apollo je vedlejší budova hotelu 
Aphrodite Beach 4*, která se nachází přes 
ulici, naproti hlavnímu vchodu do hotelu. 
Hotelový komplex Aphrodite Beach se sklá-
dá z několika budov, celý komplex je rozmís-
těn přímo u pláže v letovisku Kato Gouves. 
Je vzdálen 18 kilometrů od letiště, 20 kilo-
metrů od hlavního města Heraklion a 7 ki-
lometrů od oblíbeného a rušného letoviska 
Hersonissos. Centrum letoviska je vzdáleno 
300 metrů, najdete zde obchody, taverny, 
restaurace a  bary. Hotel Aphrodite Beach 
uspokojí všechny věkové kategorie včetně 
rodin s malými dětmi. 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 vyu-
žívají veškeré služby hotelu Aphrodite Beach 
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 sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za po-
platek), balkon nebo terasa, výhled do zahrady
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – stejné vybavení a velikost jako 
standardní pokoj, přistýlky formou palandy h l í p r u w é

Aphrodite Beach - annex building Apollo ****

ŘECKO > KRÉTA > GOUVES

S U V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 090 - 19 290 18 090 - 23 990 23 690 - 26 290 21 790 - 25 890 16 790 - 21 990 15 790 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 190 - 15 690 14 690 - 19 790 19 390 - 21 590 17 690 - 21 190 13 690 - 17 990 12 890 - 13 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 - 16 090 15 090 - 20 190 19 890 - 22 090 18 090 - 21 690 14 090 - 18 390 13 190 - 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 790 - 16 490 15 390 - 20 690 20 290 - 22 590 18 590 - 22 190 14 390 - 18 790 13 490 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 290 - 16 990 15 990 - 21 390 20 990 - 23 290 19 190 - 22 890 14 890 - 19 490 13 990 - 14 290

 Hlavní restaurace: 7.15–10.00 
snídaně formou bufetu, 10.00–

10.30 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. 
U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Lobby 
bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi l-
trovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 10.00–18.00 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  Bar 
u pláže: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
15.00–17.00 fi ltrovaná káva, čaj, zákusky, zmrzlina, 
12.00–18.00 lehké občerstvení Upozornění: U večeře 
je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, tenisový kurt, minifotbal, šipky, 
vodní pólo, vodní gymnastika, aerobic, animač-
ní programy, kánoe (po předchozí rezervaci, za 
zálohu), fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, sauna, salon krásy
Stravování v ceně
All Inclusive

Aphrodite Beach
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Hotel Club Lyda se nachází přímo na okraji 
letoviska Gouves, kde jsou k dispozici různé 
restaurace, mini trhy, bary, taverny. Z neda-
leké zastávky jezdí pravidelné autobusové 
spoje do všech známých letovisek na severní 
straně, jako jsou Hersonissos, Stalis, Malia, 
Agios Nikolaos i Heraklion, kde můžete na-
vštívit paláce Minoan Knossos nebo známé 
archeologické muzeum. Tento hotel se svou 
přátelskou a milou atmosférou je ideální vol-
bou pro rodiny s dětmi a pro páry hledající 
relaxační a klidnou dovolenou na Krétě.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:  
1-11-112-1122-111-1112-1111
Mezonet: 111-1112-1111
Rodinný pokoj: 111-1112-1111
Economy pokoj:  
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), minilednička, trezor (za poplatek), 
klimatizace(za poplatek, 7 EUR/pokoj/den), TV 
se satelitním příjmem, telefon, rádio, balkon 
nebo terasa, Economy pokoje – pouze omezené 
množství pokojů
Ubytování za příplatek
Mezonet – jedna ložnice a koupelna v přízemí, 
druhá ložnice umístěna v patře, Rodinný pokoj 
– dvě místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, bar u  bazénu, 3 bazény a h í p u é

Club Lyda ***

ŘECKO > KRÉTA > GOUVES

se sladkou vodou (lehátka a slunečníky zdarma),  
2 dětské bazény, sluneční terasa, minimarket, 
Wi-Fi v celém areálu hotelu zdarma, shuttle bus 
na pláž, společenská místnost s TV, miniklub (pro 
děti 4–12 let) v provozu pouze v hlavní sezóně
Pláž
písčitá (lehátka a  slunečníky za poplatek), na 
pláž jezdí pravidelně shuttle bus z hotelu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
šipky, nepravidelné animační a večerní progra-
my
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži, sauna, jacuzzi
Stravování v ceně
All Inclusive

S V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 KčS U V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 690 - 19 390 18 090 - 22 690 21 990 - 24 490 19 590 - 24 490 17 590 - 20 090 16 990 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 890 - 14 990 13 890 - 17 790 16 990 - 18 890 15 090 - 18 890 13 690 - 15 590 13 190 - 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 190 - 15 290 14 290 - 18 190 17 390 - 19 290 15 490 - 19 290 13 990 - 15 990 13 490 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 690 - 15 990 14 890 - 18 890 18 190 - 20 190 16 090 - 20 190 14 590 - 16 590 13 990 - 14 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 090 - 16 390 15 290 - 19 390 18 590 - 20 690 16 590 - 20 690 14 890 - 17 090 14 390 - 14 590

 Hlavní restaurace: 7.30–9.30 
snídaně formou bufetu, 12.30– 

–14.30 oběd formou bufetu, 19.30–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
zmrzlina  Hlavní bar u bazénu: 11.00–22.30 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar  
u bazénu: 11.00–22.30 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né), 11.30–12.30 lehké občerstvení, 16.00–17.30 filtro-
vaná káva, čaj, zákusky Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadová-
no formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 28 390 - 37 390 38 290 - 51 890 50 890 - 59 290 41 990 - 58 490 34 490 - 43 390 29 190 - 34 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 20 890 - 27 390 27 990 - 38 590 37 290 - 43 490 30 590 - 42 690 25 290 - 31 990 21 690 - 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 390 - 27 990 28 590 - 39 390 38 090 - 44 390 31 290 - 43 590 25 890 - 32 690 22 190 - 26 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 890 - 28 590 29 290 - 40 190 38 890 - 45 390 31 990 - 44 590 26 490 - 33 390 22 690 - 26 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 190 - 30 390 31 090 - 42 590 41 390 - 48 190 33 990 - 47 390 28 090 - 35 390 23 990 - 28 590

Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
pilates, fi tness, šipky, stolní tenis, šlapadla a ká-
noe
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, windsurfi ng, masáže
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Celý hotelový komplex se skládá z mnoha 
bungalovů umístěných podél jedné z  nej-
krásnějších písečných pláží, která se vyzna-
čuje průzračnou tyrkysovou vodou. Nádher-
ný výhled z hotelu na moře umocňuje jeho 
řecko-egejská architektura. Hotel je posta-
ven v tradičním krétském stylu a je ideální 
pro relaxaci a odpočinek, zároveň však na-
bízí i dostatek sportovního vyžití pro aktivní 
dovolenou. Doporučujeme všem věkovým 
kategoriím. Ofi ciální kategorie hotelu je 5*, 
naše hodnocení je 4*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj ( Junior Suite) / Junior Suite 
s výhledem na moře: 11-112
Junior Suite blíže k moři: 11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: Heraklion 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Kokkini Hani 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), lednička, set 
pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo 
terasa, trezor (zdarma), trepky, župan
Ubytování za příplatek
Junior Suite s výhledem na moře, Junior Suite blí-
že k moři – stejné vybavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u  bazénu, bar na pláži, Wi-Fi v  celém 
areálu hotelu zdarma, bazén (lehátka, sluneční-
ky a osušky zdarma), hotelový autobus zdarma, 
společenská místnost s TV, dětský bazén d h l m o í y é á

Knossos Beach Bungalows & Suites ****

ŘECKO > KRÉTA > KOKKINI HANI

V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

20 890 Kč

Hlavní restaurace: 7.30–10.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, 
u oběda a večeře nealko. nápoje, pivo, víno, zmrzlina
Lobby bar: 10.00–23.00 nealko. nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi l-
trovaná káva, 10.30–11.00 pozdní snídaně formou jed-
noduchého bufetuBar u bazénu: 10.00–23.00 neal-
ko. nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 11.00–17.00 
lehké občerstvení, zmrzlina, 16.00–17.00  Bar na 
pláži: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi l-
trovaná kávaRestaurace s obsluhou: 12.00–16.00 
oběd (nealkoholické nápoje a víno zdarma), 19.00–
23.00 večeře (nealkoholické nápoje a víno zdarma), 
nutná rezervace jeden den předem na recepci hotelu 
Upozornění: U večeře je vyžadováno formální oble-
čení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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bazén se slanou vodou (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén se slanou vo-
dou, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s  jemným pískem, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, šipky, 
plážový volejbal a fotbal, posilovna, 2 tenisové 
kurty
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Příjemný hotelový komplex, skládající se 
z hlavní hotelové budovy, přilehlých bloků 
a  bungalovů, se nachází v  zahradě přímo 
u  písečné pláže nedaleko prázdninového 
letoviska Kokkini Hani. Pro klienty EXIM 
TOURS je připraveno ubytování v  pokojích 
s výhledem na moře. Hlavní město Herakli-
on je vzdáleno cca 12 kilometrů a pro cestu 
můžete využít místní autobusovou linku. 
Autobusová zastávka se nachází v blízkosti 
hotelu. Hotel je ideálním místem pro strá-
vení klidné rodinné dovolené, doporučuje-
me jej všem věkovým kategoriím. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj s výhledem na moře:  
11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: Kokkini Hani 1,5 km 
/ Gouves 2 km / Heraklion 13 km 
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, tele-
fon, TV se satelitním příjmem, minilednička  
(1× lahev vody pro příjezdu), set na přípravu 
čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), trezor (za 
poplatek), balkon nebo terasa, pokoje se na-
chází v hlavní a vedlejší hotelové budově nebo 
v bungalovech
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, restaurace s obsluhou, snack bar u bazénu, 
bar na pláži (nápoje zdarma, ostatní za popla-
tek), připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi 
(zdarma), minimarket, směnárna, TV místnost, h l m o n í p u v w y é

Arina Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > KOKKINI HANI

S V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 290 - 28 890 27 390 - 36 390 35 990 - 39 990 33 890 - 39 490 27 790 - 34 890 22 990 - 28 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 990 - 21 890 20 690 - 28 090 27 490 - 30 390 25 590 - 29 890 21 090 - 26 590 17 690 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 390 - 22 390 21 190 - 28 690 28 090 - 31 090 26 190 - 30 590 21 590 - 27 190 18 090 - 21 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 790 - 22 990 21 690 - 29 290 28 690 - 31 790 26 790 - 31 290 22 090 - 27 790 18 490 - 22 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 790 - 24 290 22 990 - 30 890 30 390 - 33 690 28 390 - 33 190 23 390 - 29 390 19 490 - 23 690

V [

 Hlavní restaurace: 7.30–10.30 snídaně formou bufe-
tu, 10.30–11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 oběd for-

mou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 
17.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), filtrovaná káva  Snack bar u bazénu: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, 10.00–12.00 a 15.30–18.00 lehké občerstvení, 
12.30–14.30 zmrzlina, ovoce, zákusky, 10.00–18.00 filtrovaná káva, čaj, zá-
kusky  Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, filtrovaná káva, 
pivo  Restaurace s obsluhou: 19.00–22.00 večeře (servírovaná, výběr 
z menu), otevřená 6 dní v týdnu, možno využít po předchozí rezervaci  
Upozornění: U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 990 - 17 390 16 290 - 19 990 19 190 - 20 590 18 590 - 20 290 15 590 - 19 190 15 190 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 490 - 13 290 12 390 - 15 490 14 690 - 15 790 14 090 - 15 490 11 990 - 14 690 11 690 - 11 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 890 - 13 790 12 890 - 16 090 15 290 - 16 490 14 690 - 16 190 12 490 - 15 290 12 090 - 12 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 190 - 14 190 13 190 - 16 490 15 690 - 16 790 15 090 - 16 490 12 790 - 15 690 12 390 - 12 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 790 - 14 890 13 890 - 17 290 16 490 - 17 690 15 890 - 17 390 13 390 - 16 490 12 990 - 13 190

Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: zahrnuje snídaně a  večeře formou 
bufetu. Během večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

Hotel Erato s  přátelskou atmosférou se 
nachází přibližně 15 kilometrů od města 
Heraklion a necelých 14 kilometrů od le-
tiště. Byl postaven v  tradičním krétském 
stylu a  v  roce 2013 prošel rekonstrukcí. 
Je vzdálen pouhých pár metrů od centra 
Gournes, které je plné barů, kaváren, re-
staurací a  taveren. Pro prohlídku vzdále-
nějších míst je možné využít místní auto-
busovou dopravu. Hostům jsou k dispozici 
plně vybavené dvoulůžkové pokoje, bazén 
a sportovní aktivity pro děti i dospělé. Do-
poručujeme jej klientům všech věkových 
kategorií, kteří touží po strávení příjemné 
dovolené.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 800 m
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: Heraklion 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednička (za po-
platek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
připojení k  internetu (za poplatek), TV koutek, 
směnárna, bazén se sladkou vodou (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětské hřiště, Wi-Fi v lob-
by zdarma
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek d n í p v y é

Erato ***

ŘECKO > KRÉTA > GOURNES

S [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 490 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 790 - 24 990 23 490 - 30 590 29 690 - 33 690 28 490 - 33 190 21 390 - 29 290 18 990 - 19 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 390 - 19 090 17 790 - 23 690 22 790 - 25 790 21 590 - 25 290 16 490 - 22 390 14 590 - 15 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 790 - 19 490 18 290 - 24 190 23 290 - 26 390 22 090 - 25 890 16 890 - 22 890 14 990 - 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 090 - 19 990 18 690 - 24 690 23 790 - 26 990 22 590 - 26 490 17 190 - 23 390 15 290 - 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 990 - 21 090 19 790 - 26 090 25 190 - 28 490 23 990 - 27 990 18 190 - 24 790 16 190 - 16 690

S [

hu), Wi-Fi (zdarma), dětský bazén, dětské hřiš-
tě, společenská místnost s TV
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal, vodní pólo, aqua aerobic, stolní tenis, 
šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, masáže (na pláži), kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Jedná se o  menší hotel s velmi příjemnou 
atmosférou v oblíbeném letovisku Amouda-
ra. Hotel se nachází hned u krásné, dlouhé, 
písečné pláže a nabízí svým klientům plážo-
vý servis zdarma. V okolí hotelu naleznete 
restaurace, bary nebo kavárny, kam můžete 
snadno vyrazit příjemnou procházkou. Hotel 
doporučujeme všem věkovým kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře:
11-112-111 
Superior s bočním výhledem na moře:
11-112-111 
Rodinný pokoj::1122
Superior::11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, trezor (za poplatek), Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), minibar (1× láhev vody po příjezdu), bal-
kon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře – stejné vy-
bavení jako standardní pokoj, Superior, Superior 
s bočním výhledem na moře – zrekonstruované 
pokoje, Rodinný pokoj – 1 prostornější místnost, 
přistýlka pro děti formou palandy
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, lobby bar, bazén se sladkou vodou 
(lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za zálo- h l í p r u v y é

Neptuno Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > AMOUDARA

S T V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 390 Kč

Hlavní restaurace: 7.15–10.00 
snídaně formou bufetu, 10.00–

10.30 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno
Bar u bazénu: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 16.00–17.00 zá-
kusky, 11.00–12.30 a 15.00–17.30 lehké občerstvení, 
sendviče, pizza, hranolky, 10.30–19.00 zmrzlina 
Upozornění: U večeře je vyžadováno formální 
oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 690 - 27 590 26 290 - 33 690 33 790 - 36 790 31 490 - 36 790 22 390 - 31 390 20 190 - 22 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 990 - 21 290 20 190 - 26 390 26 190 - 28 390 24 190 - 28 390 17 390 - 24 190 15 790 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 390 - 21 790 20 690 - 26 990 26 790 - 28 990 24 690 - 28 990 17 790 - 24 790 16 090 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 790 - 22 290 21 190 - 27 490 27 390 - 29 690 25 290 - 29 690 18 190 - 25 290 16 490 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 690 - 23 490 22 290 - 28 890 28 890 - 31 290 26 690 - 31 290 19 190 - 26 690 17 290 - 18 890

Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, tenisový kurt, 
minigolf, plážový volejbal, plážový fotbal, šipky, 
lukostřelba, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Creta Beach Hotel se nachází na ideálním 
místě, přímo u krásné písčité pláže v oblas-
ti Ammoudara. Komplex připomíná exotic-
kou zahradu s  palmami, nabízí elegantní 
kamenné bungalovy, prostorné pokoje 
a velký venkovní plavecký bazén se slanou 
vodou. Tento hotel je vhodný pro každého, 
kdo si chce užít klidnou a odpočinkovou do-
volenou. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj::11
Bungalov: 11-112-111
Superior Bungalov:
11-112-1122-111-1112-1111
Economy pokoj::11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 11 km
vzdálenost od centra: Heraklion 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednice (1× láhev 
vody po příletu), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za popla-
tek), Wi-Fi (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Bungalov – stejné vybavení jako standardní 
pokoj, Superior Bungalov – prostornější pokoj, 
nově zrekonstruovaný 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou (po předchozí rezervaci), bar/
snack bar u bazénu, lobby bar, Wi-Fi (zdarma), 
připojení k  internetu, miniklub, dětské hřiště, 
dětský bazén, bazén se slanou vodou (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma) h l m n í p r u v w y é á

Creta Beach Hotel ****

ŘECKO > KRÉTA > AMMOUDARA

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 790 Kč

Hlavní restaurace: 6.00–7.00 
brzká snídaně, 7.00–10.00 snída-

ně formou bufetu, 10.30–11.30 pozdní snídaně, 
12.30–14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.15 večeře 
formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno Hlavní bar: 18.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva Bar u ba-
zénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva; 10.30–12.00, 15.00–17.30 lehké 
občerstvení Upozornění: U večeře je vyžadováno 
formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se 
mohou změnit.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 190 - 24 190 22 690 - 27 690 26 890 - 31 190 25 790 - 30 790 23 790 - 26 590 21 790 - 23 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 390 - 18 690 17 490 - 21 790 20 990 - 24 290 19 890 - 23 890 18 490 - 20 690 16 990 - 18 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 090 - 19 490 18 190 - 22 590 21 790 - 25 290 20 690 - 24 890 19 190 - 21 490 17 690 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 490 - 19 890 18 690 - 23 090 22 290 - 25 790 21 190 - 25 390 19 690 - 21 990 18 090 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 690 - 21 290 19 990 - 24 690 23 890 - 27 690 22 790 - 27 290 21 090 - 23 590 19 290 - 20 690

S T V [ 4

 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 12.30–

–14.30 oběd formou bufetu, 18.45–21.30 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Lobby bar: 18.00–23.45 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u ba-
zénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj  Bar na pláži: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápo-
je (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, 
čaj, během dne lehké občerstvení Upozornění: 
U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Pláž
písčitá (lehátka a slunečníky zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
plážový volejbal, basketball, tenisový kurt, mi-
nigolf, animační programy, šipky, stolní tenis, 
minigolf, plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, windsurfi ng, biliard
Stravování v ceně
All Inclusive

Santa Marina Resort se nachází přímo na 
dlouhé, písčité pláži Amoudara. Leží pou-
hých pět kilometrů od Heraklionu a jen pár 
minut od proslulého archeologického nale-
ziště Knossos. Je tak vhodnou volbou pro ty 
z vás, kteří hledají na své dovolené klidné 
místo s  dobrou strategickou polohou na 
případné výlety. Hotel nabízí plno možností 
pro sportovní vyžití, a  pro váš odpočinek 
ideální prostředí. Doporučujeme všem vě-
kovým kategoriím a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111
Bungalov: 11-112-111-1122-1112
Economy pokoj: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 5 km
vzdálenost od centra: u centra
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minilednice, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa, Economy pokoje – omezené 
množství pokojů
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Bungalov – 
stejné vybavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar na pláži, bar u bazénu, směnárna, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma), 2 dětské bazény, 
miniklub (pro děti 4–12 let), dětské brouzdaliště, 
dětské hřiště, minimarket h l m o p u v w x y z é

Santa Marina Beach Resort & Spa ****

ŘECKO > KRÉTA > AMMOUDARA

S V 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 390 Kč
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bar, připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi 
(zdarma), obchod se suvenýry, TV koutek, dis-
kotéka, minidiskotéka, konferenční místnost, 
2 venkovní sladkovodní bazény (lehátka, slu-
nečníky 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, 

Hotel se nachází pouhých pár metrů od 
nádherné, nekonečně dlouhé písčito-ob-
lázkové pláže Amoudara a  je obklopen 
krásnou udržovanou zahradou, vhodnou 
nejen pro sportovní aktivity. Hotelový kom-
plex se skládá z  hlavní třípatrové budovy 
a dvoupatrových bungalovů. Hoteloví hosté 
mají k dispozici 2 venkovní bazény se slad-
kou vodou, několik barů a  bohatý večerní 
program. Hotelový resort je jistě dobrou 
volbou pro všechny věkové kategorie, ale 
především pro rodiny s dětmi, pro které je 
připraven pestrý animační program, dětský 
bazén s tobogány, dětské hřiště a v nepo-
slední řadě dětský klub.

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 h l o n í p u v w y é /

Dessole Dolphin Bay Resort ****

ŘECKO > KRÉTA > AMOUDARA

S U V [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 090 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 590 - 20 190 18 890 - 27 790 28 690 - 29 490 25 490 - 28 990 19 190 - 26 190 18 890 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 090 - 16 390 15 390 - 22 890 23 390 - 24 190 20 690 - 23 690 15 690 - 21 390 15 390 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 490 - 16 790 15 790 - 23 390 23 890 - 24 690 21 190 - 24 190 16 090 - 21 890 15 790 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 890 - 17 190 16 190 - 23 990 24 490 - 25 290 21 690 - 24 790 16 490 - 22 390 16 190 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 390 - 17 790 16 690 - 24 690 25 390 - 26 190 22 490 - 25 690 16 990 - 23 190 16 690 - 16 990

 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, alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltro-
vaná káva, čaj, zmrzlina 15.00–17.00  Bar na pláži: 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi l-
trovaná káva, čaj, zmrzlina 15.00–17.00 Upozornění: 
U  večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

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
Stravování v ceně
All Inclusive
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S U V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 390 - 21 090 20 690 - 24 890 23 390 - 24 190 22 590 - 23 790 17 390 - 23 190 17 090 - 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 790 - 16 490 16 190 - 19 790 18 290 - 19 090 17 590 - 18 690 13 790 - 18 290 13 490 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 290 - 17 190 16 890 - 20 590 19 190 - 19 890 18 390 - 19 590 14 290 - 19 090 13 990 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 690 - 17 690 17 290 - 21 090 19 590 - 20 390 18 890 - 19 990 14 690 - 19 490 14 390 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 390 - 18 590 18 290 - 22 190 20 690 - 21 490 19 890 - 21 090 15 390 - 20 490 15 090 - 15 390

Hotel se nachází v  malebném letovisku 
Ammoudara a skládá se z několika budov. 
Budovy hotelu jsou obklopeny zahradou 
s palmami, která přímo vybízí k odpočinku. 
Do města Heraklion je to pouhých pět kilo-
metrů. Díky svému umístění doporučujeme 
tento hotel především klientům, kteří chtějí 
strávit příjemnou dovolenou u moře, a také 
rodinám s dětmi. Ofi ciální kategorie hotelu 
je 4*, naše hodnocení je 3*+.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička, Wi-Fi (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u  bazénu, připojení k  internetu, Wi-Fi 
(zdarma), TV místnost, bazén se slanou vodou 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětské 
hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
kulečník, stolní tenis, šipky, basketbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt
Stravování v ceně
All Inclusive h í p u v w é

Marilena ***+

ŘECKO > KRÉTA > AMMOUDARA

S U V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 490 Kč

 Hlavní restaurace: 
7.00–9.00 snídaně formou 

bufetu, 12.00–14.00 oběd formou bufetu, 
18.30–21.00 večeře formou bufetu. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní 
bar: 18.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj  Bar u bazé-
nu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), 16.00–17.00 fi ltrovaná káva, čaj, 
zákusky Upozornění: U večeře je vyžadováno 
formální oblečení. Výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit.

All Inclusive
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Třípatrový rodinný hotel Castro se nachá-
zí v  poklidné části letoviska Ammoudara, 
které je předměstím Heraklionu a  kam je 
možné dojet autobusem, jehož zastávka se 
nachází před recepcí na místní komunika-
ci. Hotel poskytuje služby na dobré úrovni 
a  zaměstnává velmi přátelský personál, 
který přispěje k  vaší relaxaci a  příjemně 
strávené dovolené.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: Heraklion 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 20 m
Ubytování
klimatizace (zdarma), telefon, TV se satelitním 
příjmem, Wi-Fi (zdarma), lednička (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na recepci (za poplatek), bal-
kon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi (zdar-
ma), TV místnost, bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, konfe-
renční místnost
Pláž
písčitá s oblázky, přístupná přes místní komuni-
kaci, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně kontinentální formou bufe-
tu; večeře servírované

d n í p u v é

Castro ***

ŘECKO > KRÉTA > AMMOUDARA

S U Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 590 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 290 - 15 890 14 290 - 18 990 17 890 - 18 390 17 390 - 17 990 14 590 - 17 790 14 590 - 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 590 - 12 890 11 590 - 15 690 14 590 - 15 090 14 090 - 14 690 11 890 - 14 590 11 890 - 12 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 890 - 13 290 11 890 - 15 990 14 990 - 15 490 14 490 - 15 090 12 190 - 14 890 12 190 - 12 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 190 - 13 590 12 190 - 16 390 15 290 - 15 790 14 790 - 15 390 12 490 - 15 290 12 490 - 12 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 590 - 13 990 12 590 - 16 890 15 790 - 16 290 15 390 - 15 990 12 890 - 15 790 12 890 - 13 090
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Jednoduše zařízený rodinný hotel se nachází přibližně 300 me-
trů od proslulé písčito-oblázkové pláže letoviska Ammouda-
ra. V okolí hotelu naleznete různé restaurace, bary a  taverny. 
Nedaleko hotelu leží autobusová zastávka, místní linkou mů-
žete dojet do hlavního města Heraklion. Doporučujeme méně 
náročným klientům.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: Heraklion 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
klimatizace (za poplatek), TV se satelitním příjmem, telefon (za po-
platek), Wi-Fi (zdarma), lednička (zdarma), kuchyňský koutek, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), bal-
kon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostornější
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, snack bar, bar u  bazénu, 
Wi-Fi (zdarma), bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), společenská 
místnost s TV
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

c í u é

Poseidon ***

ŘECKO > KRÉTA > AMMOUDARA

S [ 4

Hotel nabízí pro své klienty ubytování v zařízených studiích nebo 
apartmánech v městečku Bali. Pouhých 90 metrů od hotelu se 
nachází písčitá pláž a malý přístav. Hotel nabízí pro odpočinek 
terasu s restaurací s krásným výhledem na záliv. Doporučujeme 
všem, kteří hledají ubytování na dobré úrovni v centru letoviska, 
které je dobrým výchozím bodem pro poznávání Kréty.

Obsazenost pokojů
Studio: 11-112-111
Apartmán: 11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 90 m
vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, rádio, lednička, plně vybavený kuchyňský kout, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Apartmán – 2 místnsoti, jinak stejné vybavení jako studio
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, kavárna, bar u  bazénu, sluneční 
terasa, Wi-Fi v lobby (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), 
parkovací stání (zdarma, dle dostupnosti)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu)

d m í p u é

Athina ***

ŘECKO > KRÉTA > BALI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 790 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 390 Kč

S U Z [
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Beach, jeden v části Village, lehátka a sluneční-
ky zdarma), dětský bazén, dětské brouzdaliště, 
hlavní restaurace, lobby bar, dva bary u bazénu 
( jeden v části Beach, jeden v části Village), bar 
na pláži (není zahrnut v All Inclusive)
Pláž
písčitá pláž (přístupná po schodech), plážový 
bar (není zahrnut v  All Inclusive), slunečníky 
a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Bali Beach je vystavěn ve stráni a na-
bízí tak nádherné výhledy na záliv. Hned 
pod hotelem se nachází krásná písčitá pláž, 
která je přístupná po schodech. Skládá se 
ze dvou částí, Beach (nad pláží) a Village 
(více vzdálená od pláže). Centrum letoviska 
Bali s malým přístavem a několika obcho-
dy, tavernami a  bary je vzdáleno asi 250 
metrů od hotelu a  je tedy ideální volbou 
k odpoledním nebo večerním procházkám. 
Hotel nedoporučujeme klientům s pohybo-
vými obtížemi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (část Village):  
1-11-112-111
Pokoj Superior (část Beach):  
11-112-1122-111-1112
Economy pokoj (část Village): 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 
část Beach 50 m / část Village 100 m
vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: 250 m 
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), minilednička, trezor 
(za poplatek), telefon, balkon nebo terasa, Eco-
nomy pokoj – pouze omezené množství pokojů
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior – stejné vybavení jako standard-
ní pokoj, umístěn v části Beach
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, společenská místnost 
s  TV, Wi-Fi na recepci (za poplatek), připojení 
k internetu za poplatek, 2 bazény ( jeden v části a h l m n í p u y é

Bali Beach ***

ŘECKO > KRÉTA > BALI

S V 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 790 - 19 790 19 390 - 23 190 22 290 - 24 990 21 690 - 24 590 16 990 - 22 290 16 990 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 990 - 15 290 14 890 - 18 190 17 290 - 19 390 16 690 - 18 990 13 190 - 17 290 13 190 - 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 - 15 890 15 590 - 18 890 17 990 - 20 190 17 390 - 19 790 13 690 - 17 990 13 690 - 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 790 - 16 290 15 990 - 19 290 18 390 - 20 590 17 790 - 20 190 13 990 - 18 390 13 990 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 290 - 16 890 16 490 - 19 890 18 990 - 21 290 18 390 - 20 890 14 490 - 18 990 14 490 - 14 790

 Hlavní restaurace: 7.30–9.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 19.30–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Hlavní bar u bazénu: 10.30–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané)  Bar u bazénu (část Beach 
a Village): 10.30–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), 11.00–15.30 lehké občerstvení, 12.00–
15.30 zmrzlina, 15.30–17.00 filtrovaná káva, čaj 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 490 - 19 190 18 790 - 22 990 22 490 - 25 490 22 990 - 25 190 17 290 - 23 190 15 690 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 990 - 14 790 14 490 - 17 990 17 490 - 19 690 17 590 - 19 390 13 490 - 17 890 12 190 - 12 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 290 - 15 190 14 790 - 18 390 17 890 - 20 190 17 990 - 19 890 13 790 - 18 290 12 490 - 12 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 790 - 15 790 15 490 - 19 090 18 590 - 20 990 18 790 - 20 690 14 290 - 19 090 12 990 - 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 190 - 16 390 15 990 - 19 790 19 290 - 21 690 19 490 - 21 390 14 790 - 19 790 13 390 - 13 690

S V 4

1× týdně řecký večer, bar na pláži, bar u bazénu, 
dětské hřiště
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Tento čtyřhvězdičkový hotel přímo na plá-
ži se nachází v poklidném údolí Adelianos 
Kampos, které na vás dýchne svou tradiční 
řeckou atmosférou. Pokud se vydáte z ho-
telu, příjemnou procházkou skrz tradiční 
úzké uličky dojdete do nádherné vesničky 
Adele. Předností tohoto hotelu je blízkost 
historického města Rethymno, které se 
nachází téměř uprostřed celé Kréty a je tak 
ideálním místem pro výlety za památkami 
po celém ostrově.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Mezonetový pokoj::1112-11122-111222
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Economy pokoj: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 70 km 
vzdálenost od centra: 
vesnice Adele 3 km / Rethymno 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), lednička, set 
pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 2 místnosti (obývací část a lož-
nice), Mezonetový pokoj – 2 místnosti oddělené 
dveřmi (obývací část a 2 ložnice)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bazén se 
sladkou vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), d h l í p u y é

Jo-An Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > ADELIANOS KAMPOS

S V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 990 Kč

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

14.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Lobby bar: 17.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), 18.00–19.00 filtrovaná káva, 
čaj, zákusky  Bar u bazénu: 11.00–18.00 nealko-
holické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), 11.30–17.30 filtrovaná 
káva, čaj, zákusky, 11.30–12.30 a 15.30–17.30 leh-
ké občerstvení, zmrzlina Upozornění: U večeře je 
vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit.

All Inclusive
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Pláž
písčitá (lehátka a slunečníky za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy s živou hudbou
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, SPA centrum
Stravování v ceně
All Inclusive

Nově zrekonstruovaný hotel Adele Beach se 
skládá ze sedmi dvoupatrových budov po-
stavených v typické architektuře a umístě-
ných v udržované zahradě. Bazén s lehátky 
a slunečníky naleznete v přední části hote-
lu, hned u  dlouhé a  široké písečné pláže. 
V blízkém okolí hotelu se nachází množství 
obchůdků a  taveren, kde lze strávit hezký 
večer příjemnou procházkou nebo můžete 
místní autobusovou linkou dojet do krás-
ného města Rethymno, které je vzdálenou 
pouhých 6 km. Hotel doporučujeme všem 
věkovým kategoriím.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: Rethymno 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), 
trezor (za poplatek), minilednička, set pro pří-
pravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar u  pláže, a  la carte restaurace, hlavní bar, 
internetový koutek (za poplatek), Wi-Fi v celém 
areálu hotelu zdarma, bazén se slanou vodou, 
umístěn přímo u pláže (lehátka a slunečníky za 
poplatek – cca 6 EUR/den/set – dvě lehátka + 
jeden slunečník), společenská místnost s  TV, 
SPA centrum a h l o í p y é

Adele Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > ADELIANOS KAMPOS

S V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 390 - 25 790 24 490 - 30 290 28 190 - 29 290 26 990 - 28 590 22 790 - 27 790 22 390 - 22 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 190 - 20 890 19 890 - 24 790 22 890 - 23 890 21 890 - 23 190 18 490 - 22 590 18 190 - 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 590 - 21 490 20 390 - 25 290 23 490 - 24 390 22 390 - 23 790 18 990 - 23 090 18 590 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 090 - 21 990 20 890 - 25 890 23 990 - 24 990 22 990 - 24 390 19 390 - 23 690 19 090 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 790 - 22 790 21 590 - 26 790 24 890 - 25 890 23 790 - 25 190 20 090 - 24 490 19 790 - 19 990

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 190 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Lobby bar: 18.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar 
u bazénu (umístěn u pláže): 10.00–18.00 nealko-
holické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, ledová 
káva, čaj, zmrzlina, lehké občerstvení Upozornění: 
U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

vizualizacevizualizace

vizualizace
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Hotel střední kategorie, skládající se z kom-
plexu několikapatrových budov, je situován 
přímo u  písčité pláže, v  centru turistické 
zóny Adelianos Kampos. Do centra Rethym-
na, které je vzdáleno asi šest kilometrů, 
se pohodlně dostanete pravidelnou místní 
dopravou či taxi. Hotel je vhodný jak pro 
rodiny s dětmi, tak i pro milovníky nočního 
života a procházek.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: Rethymno 6 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, telefon, TV, lednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  nonstop recepcí, hlavní re-
staurace, bar, snack bar, připojení k  internetu 
(zdarma), Wi-Fi na recepci (zdarma), trezor na 
recepci (za poplatek), minimarket, bazén s inte-
grovaným brouzdalištěm (lehátka a slunečníky 
zdarma)
Pláž
písčito-oblázková, lehátka a  slunečníky za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d l n í p u y é

Kathrin Beach ***

ŘECKO > KRÉTA > ADELIANOS KAMPOS

S U Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 090 - 15 590 14 990 - 20 490 18 890 - 19 790 18 390 - 19 190 14 890 - 18 990 14 290 - 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 490 - 12 690 12 190 - 16 890 15 390 - 16 190 14 890 - 15 690 12 190 - 15 490 11 690 - 11 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 790 - 12 990 12 490 - 17 290 15 790 - 16 590 15 290 - 16 090 12 490 - 15 890 11 990 - 12 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 990 - 13 290 12 790 - 17 690 16 190 - 16 990 15 690 - 16 490 12 790 - 16 290 12 190 - 12 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 490 - 13 790 13 290 - 18 290 16 690 - 17 590 16 190 - 16 990 13 190 - 16 790 12 690 - 12 890

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 490 KčS V Z [
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 490 - 28 290 27 190 - 30 790 29 790 - 32 190 30 790 - 31 690 25 990 - 31 690 22 090 - 24 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 990 - 21 990 21 090 - 24 390 23 290 - 25 290 23 890 - 24 790 20 290 - 24 790 17 390 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 490 - 22 490 21 590 - 24 890 23 790 - 25 790 24 390 - 25 290 20 790 - 25 290 17 790 - 19 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 890 - 22 990 22 090 - 25 490 24 390 - 26 390 24 990 - 25 890 21 290 - 25 890 18 190 - 20 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 590 - 23 790 22 790 - 26 290 25 190 - 27 290 25 890 - 26 790 21 990 - 26 790 18 790 - 20 990

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u  bazénu, konferenční místnost, bazén 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), vnitřní 
bazén (vyhřívaný v dubnu a říjnu), Wi-Fi v lobby 
zdarma, obchod se suvenýry, restaurace s ob-
sluhou
Pláž
písčitá oceněná Modrou vlajkou, přístupná přes 
místní nefrekventovanou komunikaci, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, SPA centrum, sauna, ma-
sáže 
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně a večeře formou bufetu, 
oběd servírovaný (výběr z menu)

Výhodně položený hotel pro všechny mi-
lovníky aktivních dovolených i  odpočinku. 
Příjemnou procházkou se dostanete jak 
do historického centra města Rethymno, 
kde můžete vyzkoušet opravdové krétské 
lahůdky, tak i  na pláž, která je oceněná 
Modrou vlajkou, s  pozvolným vstupem do 
moře. Romantické duše mohou využít úzké 
uličky v okolí hotelu k procházkám a dojít 
až k nedalekému benátskému přístavu ob-
klopenému tavernami, kterým není možné 
odolat. Ofi ciální kategorie hotelu je 5*, 
naše hodnocení je 4*+.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111
Junior Suite s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: 400 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), trezor 
(zdarma), minilednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), set pro přípra-
vu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  bočním výhledem na moře – stejné 
vybavení jako standardní pokoj, Junior Suite 
s výhledem na moře – 1 prostornější místnost, 
Rodinný pokoj – 2 místnosti, 1× za pobyt zdarma 
vstup do sauny d f l m o í p r u y é á

Kriti Beach ****+

ŘECKO > KRÉTA > RETHYMNO

S T [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 390 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 890 - 29 990 28 890 - 32 590 31 690 - 34 490 32 990 - 33 990 27 490 - 33 990 23 890 - 26 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 20 090 - 23 290 22 390 - 25 790 24 790 - 26 990 25 490 - 26 490 21 490 - 26 490 18 690 - 20 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 590 - 23 790 22 890 - 26 290 25 290 - 27 590 26 090 - 27 090 21 990 - 27 090 19 190 - 20 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 090 - 24 390 23 390 - 26 890 25 890 - 28 190 26 690 - 27 690 22 490 - 27 690 19 590 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 790 - 26 490 25 490 - 28 990 28 090 - 30 590 29 090 - 30 090 24 290 - 30 090 21 190 - 23 090

S T [ 4

Pláž
písčitá oceněná Modrou vlajkou, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
půjčovna kol
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, salon krásy, sauna, pára, masáže, 
fi tness, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně, oběd a  večeře formou 
bufetu

Objevte útulné místo pro vaší relaxaci. Ho-
tel se nachází nedaleko historického centra 
a u krásné pláže oceněné Modrou vlajkou, 
nabízí nepřeberné množství možností jak 
naložit se svou dovolenou. Procházky úzký-
mi uličkami, ochutnávání místních specialit 
v  rodinných tavernách, nákupy suvenýrů 
a nabírání energie na pláži, to je jen něco 
málo z toho, co tento hotel nabízí. Navzdo-
ry městskému prostředí si můžete užít na 
hotelové terase krásné výhledy na moře. 
Ofi ciální kategorie hotelu je 5*, naše hod-
nocení je 4*+.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: 100 m
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), trezor 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), minilednička, set pro pří-
pravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Junior Suite s výhledem na moře – 1 prostornější 
místnost, 1× za pobyt zdarma vstup do sauny
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u bazénu, bazén (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), společenská místnost s TV, Wi-Fi (zdar-
ma), restaurace s obsluhou, připojení k interne-
tu zdarma d f m o n í p r y é á

Kyma Suites Beach Hotel ****+

ŘECKO > KRÉTA > RETHYMNO

S T [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 690 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 490 - 19 490 17 890 - 22 590 21 590 - 24 890 23 890 - 24 590 18 890 - 24 290 15 990 - 17 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 890 - 14 890 13 590 - 17 590 16 590 - 18 990 17 990 - 18 690 14 490 - 18 390 12 390 - 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 290 - 15 390 14 090 - 18 090 17 090 - 19 690 18 690 - 19 390 14 990 - 19 090 12 790 - 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 790 - 16 090 14 690 - 18 790 17 790 - 20 490 19 490 - 20 190 15 590 - 19 890 13 290 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 190 - 16 590 15 190 - 19 390 18 390 - 21 190 20 190 - 20 890 16 090 - 20 590 13 690 - 15 190

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace u  bazénu, lobby bar, bar u  bazénu, 
Wi-Fi v lobby zdarma, připojení k internetu (za 
poplatek), 2 bazény (lehátka a slunečníky zdar-
ma), společenská místnost s TV, výtah
Pláž
písečná (lehátka a slunečníky za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu;
Plná penze: snídaně, oběd a  večeře formou 
bufetu

Minos hotel je luxusní čtyřhvězdičkový 
komplex, umístěný na skvělém místě, jen 
dvě minuty cesty od krásné písčité pláže 
Rethymno – oceněné Modrou vlajkou. Uby-
tování se nachází pouze kousek od atrakcí 
a  historického centra. Přátelská a  rodinná 
atmosféra hotelu odráží tradiční krétskou 
pohostinnost. Hotel doporučujeme všem 
věkovým kategoriím.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj Superior: 11-112-111
Pokoj Deluxe: 11-112-111
Junior Suite: 11-112-111
Superior Junior Suite: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 180 m
vzdálenost od letiště: Heraklion 80 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v  blízkosti 
hotelu
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, lednička, telefon, vlastní sociální za-
řízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), minibar 
na vyžádání (za poplatek), set pro přípravu čaje 
a kávy, balkon nebo terasa, Wi-Fi (zdarma), tre-
zor (za poplatek)
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior, Pokoj Deluxe – novější, při pří-
jezdu 1x láhev vína, 1× láhev vody, ovoce, Junior 
Suite – 1 prostornější místnost, bazénové osuš-
ky zdarma, 1× láhev vína, 1× láhev vody, ovoce, 
minibar, Superior Junior Suite – 1 prostornější 
místnost, terasa s lehátky a slunečníky, bazéno-
vé osušky zdarma, 1× láhev vína, 1× láhev vody, 
ovoce, minibar, tablet, 1× za pobyt oběd nebo 
večeře v a la carte restauraci zdarma c d f í p r é

Minos Hotel ****

ŘECKO > KRÉTA > RETHYMNO

S T [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 890 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 990 - 23 890 22 390 - 27 990 26 990 - 27 690 24 690 - 27 290 19 790 - 24 590 18 290 - 18 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 090 - 18 590 17 390 - 22 190 21 090 - 21 790 19 290 - 21 390 15 590 - 19 290 14 390 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 390 - 19 090 17 890 - 22 690 21 590 - 22 290 19 690 - 21 890 15 990 - 19 790 14 690 - 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 790 - 19 490 18 290 - 23 190 22 090 - 22 790 20 190 - 22 390 16 290 - 20 190 15 090 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 390 - 20 390 19 090 - 24 090 22 990 - 23 690 21 090 - 23 290 16 990 - 21 090 15 690 - 15 990

S T [

Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy 3× týdně, stolní 
tenis, posilovna, kulečník, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum na 
pláži, masáže
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek:
Plná penze: snídaně, oběd a večeře formou bu-
fetu

Zrekonstruovaný městský hotel, který se 
nachází 100 metrů od krásné, dlouhé pí-
sečné pláže, dostupné po místní klidné 
komunikaci. Hotel s přátelskou atmosférou 
a kvalitními službami je ideálním pro klien-
ty, kteří hledají ruch městského života a zá-
roveň odpočinek na blízké pláži.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-111
Superior: 11-111
Superior s výhledem na bazén: 11-111
Pokoj Deluxe: 11-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 85 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, miniled-
nička, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), telefon (za poplatek), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior, Superior s výhledem na bazén – nově 
vybavené pokoje, set na přípravu čaje a kávy, 
Pokoj Deluxe – set pro přípravu čaje a kávy, uví-
tací balíček (ovoce a víno), plážové osušky 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u  bazénu, Wi-Fi (zdarma), připojení k  in-
ternetu (zdarma), TV místnost, venkovní bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu)
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky (za poplatek), 
osušky za zálohu d f n í t x y é á

Atrium ****

ŘECKO > KRÉTA > RETHYMNO

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 090 Kč

RECKO Kreta_B_LETO 2019_v2_schvaleno.indd   191 2.1.2019   11:25:25



192

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 090 - 19 490 18 490 - 21 390 21 590 - 23 390 21 790 - 22 990 16 490 - 21 790 15 290 - 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 890 - 15 290 14 490 - 17 090 17 090 - 18 490 17 090 - 18 090 13 090 - 17 090 12 090 - 12 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 190 - 15 690 14 790 - 17 490 17 490 - 18 890 17 490 - 18 490 13 390 - 17 490 12 390 - 12 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 490 - 16 090 15 190 - 17 890 17 890 - 19 290 17 890 - 18 890 13 690 - 17 890 12 690 - 12 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 890 - 16 590 15 690 - 18 390 18 490 - 19 990 18 490 - 19 590 14 190 - 18 590 13 090 - 13 290

Tento tradiční hotel je vhodný pro klien-
ty, kteří vyhledávají aktivní dovolenou. 
Díky výhodnému umístění v  centru města 
Rethymno je možné navštívit romantické 
uličky plné kaváren, barů, restaurací a ob-
chůdků. Příjemnou procházkou se dostane-
te na pláž s pozvolným vstupem do moře, 
díky kterému je zde vhodné koupání i pro 
nejmenší klienty.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, trezor (za poplatek), telefon, Wi-
-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), balkon 
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 2 místnosti oddělené dveřmi
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bazén se 
sladkou vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), 
výtah, Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d í p u é

Jo-An Palace ****

ŘECKO > KRÉTA > RETHYMNO

S [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 890 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 30 090 - 39 990 38 790 - 47 790 45 790 - 48 490 44 490 - 48 490 39 390 - 44 590 30 890 - 39 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 22 090 - 29 190 28 190 - 35 690 33 690 - 35 590 32 390 - 35 590 28 790 - 32 690 22 890 - 28 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 23 190 - 30 790 29 690 - 37 390 35 390 - 37 390 34 090 - 37 390 30 290 - 34 390 23 990 - 30 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 23 790 - 31 490 30 390 - 38 190 36 190 - 38 290 34 890 - 38 290 30 990 - 35 090 24 590 - 30 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 25 190 - 33 390 32 390 - 40 390 38 390 - 40 590 37 090 - 40 590 32 990 - 37 290 25 990 - 32 990

S [ 4

Nově zrekonstruovaný hotel, sestávající 
z hlavní budovy a tří přilehlých bloků v za-
hradě, leží přímo u pěkné písčité pláže. Po-
skytuje ubytování ve standardních pokojích 
s výhledem na okolní hory či na moře. Rela-
xovat můžete u bazénu nebo na pláži, hotel 
nabízí i možnosti sportovního vyžití. V okolí 
hotelu najdete několik taveren a obchůdků. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře:
11-112-111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-1122
Junior Suite blíže k moři / Junior Suite blíže 
k moři s privátním bazénem::
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 104 km / od centra: 14 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
župan, WC), trezor (zdarma), minibar (naplnění 
1× za týden), set pro přípravu čaje a  kávy, po 
příjezdu 1× voda, víno a  ovoce, plážová taška 
(1× na pokoj), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj se sdí-
leným bazénem, Junior Suite blíže k moři, Junior 
Suite blíže k moři s privátním bazénem – 1 pro-
stornější místnost, Nespresso (zdarma)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taverna, 
italská restaurace, koutek se zmrzlinou a palačin-
kami, bar, bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), spole-
čenská místnost s TV, minimarket, bazén (lehát- h l o í p r u v w y á

Mythos Palace *****

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

S T V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

22 090 Kč

 Hlavní restaurace: 6.30–7.30 
brzká snídaně, 7.30–10.00 sní-

daně formou bufetu, 10.00–11.00 pozdní konti-
nentální snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
18.30–21.00 večeře formou bufetu, 22.00–06.30 
lehké občerstvení formou bufetu. U snídaně fil-
trovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno  Italská restau-
race: 19.00–21.30, formou bufetu, k dispozici pizza, 
těstoviny, italské saláty a zákusky, po předchozí 
rezervaci minimálně jeden den předem  Restau-
race na pláži: 12.00–17.00 lehké občerstvení for-
mou bufetu, 19.30–21.30 večeře formou bufetu, 
1× za pobyt po předchozí rezervaci minimálně 
jeden den předem  Koutek se zmrzlinou a pa-
lačinkami: 18.30–22.00 různé druhy palačinek, 
zmrzlina  Lobby bar: 9.30–01.00 (All Inclusive 
pouze do 24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva,čaj  Bar u bazénu: 10.30–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva,čaj, 11.00–18.00 zmrzlina, lehké občerstvení 
 Bar na pláži: 10.30–18.00 (v hlavní sezoně 10.30–
01.00 – All Inclusive pouze do 24.00) nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva,čaj, 11.00–18.00 
zmrzlina, lehké občerstvení Upozornění: U večeře 
je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit.

All Inclusiveka, slunečníky a osušky zdarma), vnitřní bazén, 
dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, oceněná modrou vlajkou, lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za zálohu, plážový bar 
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy ( jóga, pilates, taneční lek-
ce, vodní aerobic), večerní programy, tenisový 
kurt, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, masáže, vodní sporty na 
pláži (150 m od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive
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(italská), 2 bazény (lehátka a slunečníky zdar-
ma, osušky za zálohu), 2 dětské bazény, dětské 
hřiště, Wi-Fi na recepci (zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek (zdar-
ma pro klienty s All Inclusive), osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, SPA centrum, masáže, vodní sporty 
na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Zrekonstruovaný hotel Happy Days se na-
chází přímo v  letovisku Kavros, u  krásné, 
dlouhé písčité pláže. Nabízí ubytování ve 
dvoupatrových budovách, které jsou roz-
místěny v  krásné a  udržované zahradě. 
Svou polohou je vhodný k  procházkám 
v  letovisku Kavros, kde naleznete různé 
obchůdky, a nabízí také dobrou pozici pro 
výlety do letoviska Georgioupolis. Hotel 
doporučujeme všem věkovým kategoriím 
a rodinám s dětmi. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře:
11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj:
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 104 km
vzdálenost od centra: 
v centru / Georgioupolis 4 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, lednička, telefon, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor (za poplatek), Wi-Fi (zdarma), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, pokoj s vý-
hledem na moře – stejné vybavení jako stan-
dardní pokoj, Rodinný pokoj – 2 místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, 2 bary u bazénu, hlavní 
restaurace, snack bar, restaurace s  obsluhou a d h l m o í p u v y é

Happy Days ****

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

S V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 290 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 590 - 23 090 21 590 - 25 990 25 690 - 27 990 23 990 - 27 990 21 890 - 24 790 18 090 - 22 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 290 - 17 390 16 090 - 19 890 19 490 - 20 990 17 890 - 20 990 16 390 - 18 690 13 790 - 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 890 - 18 090 16 890 - 20 690 20 290 - 21 990 18 790 - 21 990 17 190 - 19 590 14 390 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 190 - 18 590 17 290 - 21 190 20 790 - 22 490 19 190 - 22 490 17 590 - 19 990 14 690 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 - 19 390 18 090 - 22 090 21 690 - 23 490 20 090 - 23 490 18 390 - 20 890 15 390 - 18 690

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

10.30 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou 
bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno
2 bary u bazénu: 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj 11.30–14.30 
a 23.00–24.00 lehké občerstvení, 16.00–17.30 zmrz-
lina, zákusky Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno 
formální oblečení

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 490 - 25 690 24 190 - 30 390 29 190 - 31 990 28 390 - 31 690 19 490 - 29 190 16 990 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 990 - 19 990 18 790 - 24 090 22 890 - 25 090 22 090 - 24 790 15 390 - 22 890 13 490 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 290 - 20 490 19 290 - 24 590 23 390 - 25 690 22 590 - 25 390 15 790 - 23 390 13 790 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 590 - 20 990 19 690 - 25 090 23 890 - 26 190 23 090 - 25 890 16 090 - 23 890 14 090 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 290 - 22 190 20 890 - 26 490 25 290 - 27 690 24 490 - 27 390 16 990 - 25 290 14 790 - 16 990

S V Y [ 4

Wi-Fi v lobby (zdarma), společenská místnost s TV
Pláž
písečná, lehátka a  slunečníky za poplatek, 
osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, stolní tenis 
(vybavení za poplatek), tenisový kurt (osvětlení 
a vybavení za poplatek), plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápění, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu 
Stravování za příplatek
All Inclusive

Hotelový komplex je součástí čtyř sester-
ských hotelů, které leží na klidném místě 
v blízkosti prázdninového letoviska Georgi-
oupolis. Hotel je ideálním výchozím bodem 
pro poznávání ostrova, jediné sladkovodní 
jezero na Krétě je vzdáleno cca pět kilome-
trů. Zastávka místní autobusové dopravy 
se nachází asi 50 metrů od hotelu. Toto 
příjemné ubytování doporučujeme všem, 
kteří chtějí strávit klidnou a odpočinkovou 
dovolenou, i rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
1-11-112-1122-111-1112
Pokoj s bočním výhledem na moře / Pokoj s vý-
hledem na moře: 11-112-1122-111-1112
Pokoj blíž k moři: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Georgioupolis 3,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon 
(za poplatek), TV se satelitním příjmem, mini-
lednice, trezor (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi 
(za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře, Pokoj blíže k  moři – stejné 
vybavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lob-
by bar, bar na pláži, bazén (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, 
minimarket, připojení k  internetu (za poplatek), d h l m n í p r u v w x y é

Vantaris Beach ****

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 990 Kč

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

14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno  Lobby bar: 18.00–23.00 nealkoholické nápo-
je, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar na pláži: 
11.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtro-
vaná káva, čaj, 11.00–17.00 sendviče, pizza, hranolky, 
ovoce, 12.30–15.30 salátový bar, 11.00–15.20 zm-
rzlina, 15.30–17.00 filtrovaná káva, čaj, zákusky 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 590 - 26 090 24 990 - 31 590 30 290 - 32 490 29 390 - 32 490 25 390 - 29 490 18 090 - 25 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 290 - 19 490 18 490 - 23 990 22 690 - 24 190 21 790 - 24 190 18 890 - 21 990 13 790 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 890 - 20 390 19 390 - 24 990 23 690 - 25 390 22 790 - 25 390 19 790 - 22 990 14 390 - 19 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 190 - 20 790 19 890 - 25 490 24 190 - 25 890 23 290 - 25 890 20 290 - 23 490 14 690 - 20 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 990 - 21 990 20 990 - 26 890 25 590 - 27 490 24 690 - 27 490 21 390 - 24 890 15 490 - 21 390

Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky za poplatek (pro 
hosty s All Inclusive zdarma), osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, fitness, plážový volejbal, tenisový kurt, 
vodní gymnastika, jóga 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Hotel se nachází čtyři kilometry od centra 
rybářské vesničky Georgioupolis, na krásné 
a nejdelší písečné pláži Kréty, která je oceně-
na Modrou vlajkou za čistotu. Jedná se o ide-
ální místo pro toho, kdo hledá odpočinek 
s kvalitními hotelovými službami. Od hotelu 
můžete pohodlně vyrazit vláčkem k  jezeru 
Kournas nebo místním autobusem na ná-
kupy či procházku do historické části města 
Rethymno, které je vzdáleno 17 kilometrů.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Georgioupolis 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednice, minibar 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), 
set pro přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře – stejné vybavení jako stan-
dardní pokoj, Rodinný pokoj – 2 místnosti od-
dělené dveřmi
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou, bar, plážový bar, připojení k inter-
netu a Wi-Fi (zdarma), TV koutek, bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma, osušky za zálohu), dětský 
bazén, dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let) d h n í p r u v w y é á

Eliros Mare ****

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 290 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně for-
mou bufetu, 10.00–11.00 pozdní kontinentální 

snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře 
formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, u obě-
da a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Bar na pláži: 
10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 11.00–18.00 
lehké občerstvení, zmrzlina Lobby bar: 10.00–24.00 nealkohol-
ické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 23.00–24.00 lehké občerstvení 
 Bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj, 11.00–18.00 lehké občerstvení Upozornění: U večeře 
je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se 
mohou změnit.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 790 - 27 890 26 390 - 32 690 31 390 - 35 190 30 490 - 34 690 20 790 - 31 390 17 290 - 20 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 190 - 21 690 20 490 - 25 890 24 590 - 27 590 23 690 - 27 090 16 390 - 24 590 13 690 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 - 22 190 20 990 - 26 390 25 090 - 28 190 24 190 - 27 690 16 790 - 25 090 13 990 - 16 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 890 - 22 690 21 490 - 26 990 25 690 - 28 790 24 790 - 28 290 17 090 - 25 690 14 390 - 17 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 590 - 24 090 22 690 - 28 490 27 190 - 30 490 26 290 - 29 990 18 090 - 27 190 15 090 - 18 090

S T V [ 4

poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), vnitřní bazén, 
venkovní bazén s oddělenou částí pro děti (lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma), dětské hřiště
Pláž
písečná, lehátka a  slunečníky za poplatek, 
osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis (vybavení za poplatek), tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), plážový 
volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápění, fi tness, sauna, 
masáže, kulečník 
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Příjemný hotelový komplex, skládající se 
z hlavní budovy a několika vedlejších men-
ších bloků, leží u písečné pláže na klidném 
místě v  blízkosti Georgioupolis. Rušnější 
letovisko Rethymno je vzdáleno 18 kilome-
trů. Hotel je součástí čtyř sesterských ho-
telů. Vantaris Palace je ideálním výchozím 
bodem pro poznávání ostrova. Jediné slad-
kovodní jezero na Krétě je vzdáleno cca pět 
kilometrů. Toto příjemné ubytování dopo-
ručujeme všem, kteří chtějí strávit klidnou 
a odpočinkovou dovolenou, stejně tak, jako 
rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj s bočním výhledem 
na moře / Pokoj s výhledem na moře / Pokoj 
blíž k moři: 11-112-111-1112-1122-1111
Rodinný pokoj: 11-112-111-1112-1122-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: Heraklion cca 100 km
vzdálenost od centra: Georgioupolis 3,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon 
(za poplatek), TV se satelitním příjmem, mini-
lednice, trezor (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi 
(za poplatek), balkon nebo terasa 
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře, Pokoj blíže k  moři – stejné 
vybavení jako standardní pokoj, Rodinný pokoj 
– 2 místnosti oddělené posuvnými dveřmi
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, 
bar na pláži, minimarket, připojení k internetu (za d h l m n í p r u w x y é á

Vantaris Palace ****

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 190 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně formou 
bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 

večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u obě-
da a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Lobby bar: 18.00–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva,čaj  Bar na pláži: 11.00–18.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva,čaj, 11.00–17.00 sendviče, pizza, hranolky, ovoce, 12.30–
15.30 salátový bar, 11.00–15.20 zmrzlina, 15.30–17.00 filtrovaná káva, 
čaj, zákusky Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. 
U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Pláž
písečná, lehátka a  slunečníky za poplatek, 
osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
Vše v  hotelu Vantaris Palace: stolní tenis (vy-
bavení za poplatek), tenisový kurt (osvětlení 
a vybavení za poplatek), volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
Vše v  hotelu Vantaris Palace: vodní sporty na 
pláži, fitness, sauna, masáže, kulečník
Stravování v ceně
Snídaně (v hotelu Vantaris Palace): formou bu-
fetu 
Stravování za příplatek
Polopenze (v  hotelu Vantaris Palace): snídaně 
a večeře formou bufetu; 
All Inclusive (v hotelu Vantaris Palace)
Upozornění
Hotel je určený pro osoby starší 16 let. 
Fotografie – vizualizace.

Nově otevřený hotel Vantaris Blue je sou-
částí hotelu Vantaris Palace a  nachází se 
v letovisku Kavros. Všechny standardní po-
koje mají privátní bazén, hotel tedy nabízí 
skvělé ubytování i  pro náročnější klienty. 
Písčitá pláž se nachází 350 metrů od hotelu. 
Hotel se skládá ze čtyř budov, v přízemí jsou 
umístěny standardní pokoje s  privátním 
bazénem, v  patře pokoje typu Mezonet. 
Klienti hotelu mohou využít všech služeb 
sesterského hotelu Vantaris Palace, kde se 
nachází také recepce pro tento hotel. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj s privátním bazénem:  
1-11-111
Mezonet: 11-111-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Georgioupolis 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), 
telefon, Wi-Fi (zdarma), minilednička, balkon 
nebo terasa, privátní bazén
Ubytování za příplatek
Mezonet – pokoje umístěny v prvním patře bu-
dov
Zařízení hotelu
Vše v hotelu Vantaris Palace: vstupní hala s  re-
cepcí, Wi-Fi (zdarma), restaurace, bar, minimar-
ket, připojení k  internetu (za poplatek), vnitřní 
bazén, venkovní bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma) a c d h n í t w y é á

Vantaris Blue ****

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

V Y [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 490 - 27 090 25 590 - 32 390 30 990 - 35 190 30 190 - 34 690 22 490 - 31 090 22 190 - 22 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 690 - 21 090 19 890 - 25 590 24 190 - 27 590 23 390 - 27 090 17 690 - 24 290 17 390 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 090 - 21 590 20 390 - 26 190 24 790 - 28 190 23 990 - 27 690 18 090 - 24 890 17 790 - 18 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 490 - 22 090 20 790 - 26 690 25 290 - 28 790 24 490 - 28 290 18 490 - 25 390 18 190 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 490 - 23 390 22 090 - 28 190 26 790 - 30 490 25 990 - 29 990 19 490 - 26 890 19 190 - 19 490

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 390 Kč

(v hotelu Vantaris Palace):  Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně formou bufetu, 
12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře formou bufetu. U snídaně filtro-

vaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Lobby bar: 18.00–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva,čaj 
 Bar na pláži: 11.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, ro-
zlévané), filtrovaná káva,čaj, 11.00–17.00 sendviče, pizza, hranolky, ovoce, 12.30–15.30 salátový bar, 11.00–
15.20 zmrzlina, 15.30–17.00 filtrovaná káva, čaj, zákusky Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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V Y [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 790 - 17 290 16 790 - 22 690 21 290 - 21 990 20 790 - 21 590 16 690 - 21 390 15 990 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 790 - 14 090 13 690 - 18 690 17 390 - 17 990 16 890 - 17 690 13 690 - 17 490 12 990 - 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 190 - 14 390 13 990 - 19 190 17 790 - 18 490 17 290 - 18 090 13 990 - 17 890 13 390 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 490 - 14 790 14 390 - 19 590 18 190 - 18 890 17 690 - 18 490 14 290 - 18 290 13 690 - 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 990 - 15 290 14 890 - 20 190 18 790 - 19 490 18 390 - 19 090 14 790 - 18 990 14 190 - 14 490

Pláž
písčitá s oblázky, pozvolný vstup do moře, le-
hátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt (vybavení za poplatek), stolní 
tenis, basketbal, volejbal, fi tness, šipky, billiard
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex s  přátelskou atmosférou 
se nachází přímo u dlouhé písčité pláže s po-
zvolným vstupem do moře. Hotel se skládá 
ze dvou hlavních částí, v první, ve které se 
nacházejí tři bloky, nalezneme hlavní re-
stauraci a  recepci. V  druhé části, vzdálené 
přibližně 150 metrů, se nacházejí další dva 
bloky a je tam fi tness, tenisové kurty a bar, 
který funguje v denních hodinách. Obě ho-
telové části se nacházejí na pláži. Asi sedm 
kilometrů od hotelu je jezero Kournas, které 
je skvělou volbou pro odpolední výlet. Dále 
můžete využít místní autobusové linky a vy-
dat se na výlet do nedalekého Rethymna 
či Chanie. Hotel doporučujeme méně ná-
ročným klientům, kteří si chtějí užít služby 
All Inclusive za nejpřijatelnější cenu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 
Rethymno 20 km / Chania 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, lednič-
ka, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vy-
soušeč vlasů na vyžádání), trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
připojení k internetu v lobby (za poplatek), Wi-
-Fi (zdarma), 2 bazény (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub h l n í p u v w y é á

Kavros Beach ***

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

S U V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 790 Kč

 Hlavní restaurace: 7.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.30 oběd formou bufetu, 15.00–17.30 fi l-
trovaná káva, čaj, bábovka, 19.00–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Bary u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápo-
je, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, určené hotelem, rozlévané), 10.30–12.00 lehké 
občerstvení, 12.30–14.30 zmrzlina  Hlavní bar: 
10.00–22.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje (vše místní výroby, určené hotelem, 
rozlévané), 15.00–17.30 fi ltrovaná káva, čaj Upozor-
nění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, tenisový kurt, 
fi tness (v hotelu Kavros Beach), basketbal, vo-
lejbal, šipky, billiard
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Hotelový komplex v  příjemném prostředí 
se nachází 350 metrů od písčité pláže s ob-
lázky, v oblasti Kavros. Komplex se skládá 
ze tří oddělených budov, kterým dominuje 
bazén s terasou na slunění. Prostorné a jed-
noduše zařízené pokoje nabízejí ubytování 
až pro čtyři dospělé osoby. Občerstvení je 
hostům podáváno v sesterském hotelu Ka-
vros Beach. Klienti, kteří touží po prohlídce 
nedalekého Rethymna či Chanie, mohou 
využít místní autobusové dopravy. Hotel 
doporučujeme méně náročným klientům 
a rodinám s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 
Rethymno 20 km / Chania 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, mi-
nilednička, kuchyňka, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, připojení 
k  internetu, bazén s  oddělenou části pro děti 
(lehátka a slunečníky zdarma), miniklub (v ho-
telu Kavros Beach), Wi-Fi v lobby zdarma
Pláž
písčitá s  oblázky, pozvolný vstup do moře, le-
hátka a slunečníky zdarma, na pláž je možno jít 
podchodem pod místní komunikací d h n p u v w y é

Kavros Garden ***

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

S U V 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 890 - 15 390 14 790 - 19 790 18 590 - 19 190 18 190 - 18 890 14 690 - 18 690 14 090 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 290 - 12 490 12 090 - 16 290 15 190 - 15 790 14 790 - 15 490 11 990 - 15 290 11 490 - 11 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 590 - 12 790 12 390 - 16 690 15 490 - 16 090 15 190 - 15 790 12 290 - 15 690 11 790 - 11 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 890 - 13 090 12 690 - 17 090 15 890 - 16 490 15 490 - 16 190 12 590 - 15 990 12 090 - 12 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 290 - 13 590 13 090 - 17 590 16 390 - 16 990 16 090 - 16 690 12 990 - 16 590 12 490 - 12 690

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 290 Kč

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

14.30 oběd formou bufetu, 15.00–17.30 fi ltrovaná 
káva, čaj, bábovka, 19.00–21.00 večeře formou bu-
fetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, u oběda 
a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Bary 
u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, určené 
hotelem, rozlévané), 10.30–12.00 lehké občerstvení, 
12.30–14.30 zmrzlina  Hlavní bar: 10.00–22.00 ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, určené hotelem, rozlévané), 
15.00–17.30 fi ltrovaná káva, čaj Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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S U V 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 - 22 490 20 990 - 26 190 24 990 - 27 690 24 390 - 27 290 17 490 - 25 090 17 290 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 790 - 17 590 16 390 - 20 790 19 590 - 21 790 18 990 - 21 390 13 790 - 19 690 13 590 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 190 - 17 990 16 790 - 21 290 20 090 - 22 290 19 490 - 21 890 14 190 - 20 190 13 990 - 14 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 490 - 18 390 17 190 - 21 790 20 590 - 22 790 19 990 - 22 390 14 490 - 20 690 14 290 - 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 190 - 19 490 18 090 - 22 890 21 690 - 24 090 21 090 - 23 690 15 190 - 21 790 14 990 - 15 190

Vantaris Garden je umístěn naproti hotelu 
Vantaris Palace, který je přístupný podcho-
dem. Příjemné ubytování, které uspokojí 
všechny požadavky klientů, se nachází 
nedaleko nejdelší písečné pláže s  pozvol-
ným vstupem do moře. Zvláštností tohoto 
místa je také čtyři kilometry vzdálené je-
diné sladkovodní jezero na celém ostrově 
– Kournas. Klienti mohou využívat všech 
služeb sesterského hotelu Vantaris Palace.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-11222-111-
1112-11122-1111-11112-11111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Georgioupolis 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV, telefon 
(za poplatek), minilednice, vlastní sociální za-
řízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 2 místnosti oddělené dveřmi 
Zařízení hotelu
V hotelu Vantaris Palace: vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, lobby bar, bar na pláži, mini-
market, připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi 
v lobby (zdarma), vnitřní bazén, venkovní bazén 
s oddělenou částí pro děti (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětské hřiště, všechny služby 
využívají klienti v hotelu Vantaris Palace
Pláž
písečná, lehátka a slunečníky za poplatek, osuš-
ky zdarma d h m í p r u v w y é á

Vantaris Garden ***

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis (vybavení za poplatek), tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), plážový 
volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, kulečník, fi tness, sauna 
a masáže v hotelu Vantaris Palace
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu 
(podávané v hotelu Vantaris Palace)
Stravování za příplatek
All Inclusive 

S T V [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 590 Kč

(v hotelu Vantaris Palace): 
 Hlavní restaurace: 7.30–

10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 19.00–21.00 večeře formou bufetu. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Lobby 
bar: 18.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj  Bar na pláži: 11.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva,čaj, 11.00–17.00 sendviče, pizza, hranolky, 
ovoce, 12.30–15.30 salátový bar, 11.00–15.20 zm-
rzlina, 15.30–17.00 filtrovaná káva, čaj, zákusky 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 190 - 20 390 18 890 - 23 590 22 590 - 25 190 21 990 - 24 790 16 190 - 22 590 15 890 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 890 - 15 990 14 790 - 18 790 17 790 - 19 890 17 190 - 19 490 12 890 - 17 790 12 590 - 12 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 190 - 16 390 15 190 - 19 190 18 190 - 20 390 17 590 - 19 990 13 190 - 18 190 12 890 - 13 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 490 - 16 790 15 490 - 19 690 18 690 - 20 790 18 090 - 20 390 13 490 - 18 690 13 190 - 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 090 - 17 690 16 390 - 20 590 19 590 - 21 890 18 990 - 21 490 14 090 - 19 590 13 790 - 14 090

Vantaris Corner je sesterský hotel hotelu 
Vantaris Beach, který se nachází naproti. 
Příjemné ubytování, které uspokojí všech
ny požadavky klientů, se nachází nedaleko 
nejdelší písečné pláže s  pozvolným vstu
pem do moře. Zvláštností tohoto místa je 
také čtyři kilometry vzdálené jediné slad
kovodní jezero na celém ostrově – Kournas. 
Klienti mohou využívat všech služeb sester
ského hotelu Vantaris Beach.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Georgioupolis 4 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, minilednice, 
TV, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), telefon (za poplatek), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Mezonet – v  přízemí koupelna a obývací míst-
nost, v patře ložnice, nachází se v druhém patře 
budovy
Zařízení hotelu
V hotelu Vantaris Beach:, vstupní hala s recepcí, 
hlavní restaurace, lobby bar, bar na pláži, bazén 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, minimarket, připojení 
k  internetu (za poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdar-
ma), společenská místnost s TV, všechny služby 
klienti využívají v hotelu Vantaris Beach 
Pláž
písečná, lehátka a slunečníky za poplatek, osuš-
ky zdarma d h n í p r u v w x y é

Vantaris Corner ***

ŘECKO > KRÉTA > KAVROS

Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis (vybavení za poplatek), tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), plážový 
volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápění, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu 
(podávané v hotelu Vantaris Beach)
Stravování za příplatek
All Inclusive 

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 590 Kč

(v hotelu Vantaris Beach):
 Hlavní restaurace: 7.30–10.00 

snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd for-
mou bufetu, 19.00–21.00 večeře formou bufetu. 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Lobby 
bar: 18.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva,čaj   Bar na pláži: 11.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva,čaj, 11.00–17.00 sendviče, pizza, hranolky, 
ovoce, 12.30–15.30 salátový bar, 11.00–15.20 zmrzli-
na, 15.30–17.00 filtrovaná káva, čaj, zákusky Upo
zornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. Služby All Inclusive klienti využívají v hote-
lu Vantaris Beach. U večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

All Inclusive
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skluzavkami, bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), tematická restaurace, hlavní 
bar, 2 bary u bazénu, dětský bazén, dětské hřiš-
tě, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, přístupná podchodem pod silnicí, le-
hátka, slunečníky za poplatek (pro klienty s All 
Inclusive zdarma), osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, vodní gymnasti-
ka, stolní tenis, šipky, tenisový kurt, plážový 
volejbal, basketbal, fitness, sauna, vířivka
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, paintball, vodní sporty na pláži, SPA 

Tento rozsáhlý hotelový komplex se nachá-
zí necelé tři kilometry od letoviska Geor-
gioupolis a  pouze 500 metrů od letoviska 
Kavros. Krásná, dlouhá písčitá pláž s  po-
zvolným vstupem se nachází 250 metrů od 
hotelu a  je přístupná podchodem pod sil-
nicí. Jedná se o  luxusní hotel, který nabízí 
svým klientům vše, co je třeba pro strávení 
příjemné odpočinkové nebo aktivní do-
volené. Pro děti jsou k  dispozici skluzav-
ky, miniklub, dětský bazén a  hřiště. Hotel 
doporučujeme všem věkovým kategoriím 
a rodinám s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 
Kavros 500 m / Georgioupolis 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, Wi-Fi (zdar-
ma), telefon, trezor (za poplatek, pro klienty 
s  All Inclusive zdarma), TV se satelitním pří-
jmem, lednička, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trepky, župan, bal-
kon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostornější, Mezonet – přízemí 
a 1. patro s ložnicí
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, spo-
lečenská místnost s  TV, Wi-Fi v  celém areálu 
hotelu zdarma, minimarket, bazén se dvěma a d h í p u v w y é / á

Georgioupolis Resort *****

ŘECKO > KRÉTA > GEORGIOUPOLIS

S V Y [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 390 - 24 690 23 190 - 35 890 35 990 - 38 490 34 990 - 37 990 23 790 - 35 990 19 990 - 23 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 590 - 18 490 17 290 - 27 090 26 690 - 28 690 25 690 - 28 190 17 890 - 26 690 15 190 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 190 - 19 290 18 090 - 28 290 27 990 - 29 990 26 990 - 29 490 18 690 - 27 990 15 790 - 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 590 - 19 790 18 490 - 28 890 28 590 - 30 690 27 590 - 30 190 19 090 - 28 590 16 190 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 290 - 20 690 19 390 - 30 190 29 990 - 32 190 28 990 - 31 690 19 990 - 29 990 16 890 - 19 690

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 590 KčS T V [ 4

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

11.00 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu, 
22.30–24.00 lehké občerstvení. U snídaně filtrovaná 
káva, čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 10.30–23.00 nealko-
holické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané)  Bar u bazénu "Cozy": 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtro-
vaná káva, čaj  Bar u bazénu "Elecra": 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), 12.00–16.00 lehké 
občerstvení, zmrzlina, 14.00–18.00 filtrovaná káva, 
čaj  Bar na pláži: 10.00–22.00 nealkoholické nápo-
je, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 12.30–15.00 souvlaki 
a gyros  Tematické restaurace: 19.30–23.00, stře-
domořská nebo řecká BBQ, servírované menu (1× za 
pobyt po předchozí rezervaci), nápoje nejsou zahr-
nuty v All Inclusive Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

All Inclusive

4

centrum, masáže, jacuzzi 
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu 
(u večeře nejsou nápoje zahrnuty v ceně)
Stravování za příplatek
All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 190 - 36 590 35 690 - 47 490 45 590 - 48 390 44 290 - 48 390 36 190 - 43 890 24 890 - 36 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 490 - 26 090 25 290 - 34 490 32 590 - 34 590 31 290 - 34 590 25 790 - 31 290 18 190 - 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 390 - 27 490 26 690 - 36 190 34 290 - 36 390 32 990 - 36 390 27 190 - 32 890 19 090 - 27 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 790 - 28 090 27 290 - 36 890 34 990 - 37 090 33 690 - 37 090 27 790 - 33 590 19 490 - 27 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 890 - 29 790 28 990 - 39 090 37 190 - 39 390 35 890 - 39 390 29 490 - 35 690 20 590 - 29 490

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, taverna na pláži, lobby 
bar, bar u bazénu, bar na střeše hotelu, plážový 
bar, Wi-Fi (zdarma), minimarket, konferenční 
místnost, obchod se suvenýry, 3 bazény (le-
hátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), 
miniklub s mini vodním parkem
Pláž
písčitá, přístupná podzemním spojovacím tu-
nelem, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu 
Sportovní aktivity a zábava zdarma
plážový volejbal, tenisový kurt, posilovna, stol-
ní tenis, nepravidelné animační a večerní pro-
gramy, minigolf
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (sauna, masáže, jaccuzi, kadeřnic-
tví)
Stravování v ceněa
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu.
Během večeře je vyžadováno formální oblečení
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně, obědy a  večeře formou 
bufetu (včetně vybraných nápojů). Během ve-
čeře je vyžadováno formální oblečení

Luxusní hotel, skládající se z  několika 
menších jednopatrových budov, se nachází 
v  klidné oblasti v  blízkosti Georgioupolis, 
necelých 60 metrů od písčité pláže. Hotel 
zahájil činnost v roce 2016. Dokáže nabíd-
nout svým hostům moderní a vkusné záze-
mí, přičemž v  sobě spojuje řeckou a  krét-
skou architekturu. Vyniká v nabídce nejen 
díky svému umístění, ale také díky vysoké 
kvalitě zařízení a služeb. Spokojení zde bu-
dou i velmi nároční hosté.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj:  
11-112-111-1122-1112-1111
Mezonet: 11-112-111-1122-1112-1111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 60 m
vzdálenost od letiště: Heraklion 95 km
vzdálenost od centra: Georgioupolis 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), 
telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
malá lednička, kávovar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
kávovar (2× kapsle zdarma), balkon nebo terasa, 
Standardní pokoje mají výhled do zahrady
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybave-
ní jako standardní pokoj, Rodinný pokoj – dvě 
místnosti, Mezonet – 1× ložnice v přízemí + 1× 
ložnice v  patře, Pokoj se sdíleným bazénem – 
výhled na bazén nebo na moře, stejné vybavení 
jako standardní pokoj d f m o í p u v w é á

Anemos Luxury Grand Resort *****

ŘECKO > KRÉTA > GEORGIOUPOLIS

S Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 490 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 590 - 33 690 33 290 - 41 390 41 190 - 43 690 37 990 - 46 590 32 690 - 39 190 26 290 - 30 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 690 - 25 790 25 490 - 32 290 31 790 - 33 390 28 990 - 35 790 25 090 - 30 190 20 390 - 23 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 190 - 26 390 26 090 - 32 990 32 590 - 34 190 29 690 - 36 590 25 690 - 30 890 20 890 - 24 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 990 - 27 590 27 290 - 34 290 33 990 - 35 790 30 990 - 38 190 26 790 - 32 190 21 690 - 25 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 21 790 - 28 590 28 190 - 35 390 35 090 - 36 990 32 090 - 39 490 27 690 - 33 290 22 490 - 26 090

standardní pokoj, Rodinná Suita (bungalov) – 
dvě místnosti, Suite – 1 prostornější místnost, 
velký balkon s lehátky
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 te- 
matické restaurace (řecká, italská a  "plody 
moře"), lobby bar, bar u bazénu, kavárna, Wi-
-Fi v  lobby (zdarma), minimarket, obchod se 
suvenýry, minidiskotéka, konferenční místnost, 
4 bazény se sladkou vodou (lehátka a sluneční-
ky zdarma), dětský bazén (malé skluzavky pro 
děti), dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá, oceněná Modrou vlajkou za čistotu, le-
hátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
plážový volejbal, minifotbal, šipky, stolní tenis, 
posilovna, joga, zumba, vodní pólo, animační 
a večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, tenisový kurt, vodní sporty na pláži, 
wellness
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně, obědy a  večeře formou 
bufetu (během oběda a  večeře sklenka vody, 
nealko nápojů, vína nebo piva zdarma)

Tento pětihvězdičkový hotel leží na severo-
západním pobřeží Kréty, v zátoce Almyros. 
V  blízkosti najdete malebnou rybářskou 
vesnici Georgioupolis. Nabízí jedinečnou 
kombinaci tradice, pohostinnosti a  luxusu 
s  komfortem jednoho z  modernějších ho-
telů. Resort se může pochlubit prostornými 
a  luxusními prostory s  krétskou architek-
turou. Písečná pláž v  Georgioupolis nabízí 
krásný výhled na Egejské moře a Bílé hory. 
Doporučujeme všem věkovým kategoriím, 
rodinám s dětmi a také náročnějším klien-
tům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (bungalov):  
1-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře (bungalov):  
11-112-111
Pokoj blíž k moři (bungalov): 11-112-111
Rodinná Suite (bungalov): 11-112-1122-
11222-111-1112-11122-11112-1111
Suite: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), malá 
lednička nebo minibar (na vyžádání a  za po-
platek), varná konvice (k dispozici káva a čaj), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře (bungalov), Pokoj 
blíže k moři (bungalov) – stejné vybavení jako d f l m n í p u v w x é á

Pilot Beach Resort *****

ŘECKO > KRÉTA > GEORGIOUPOLIS

S Y [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 690 KčS Y [ 4
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Rhodos byl znám již mezi antickými bohy, o čemž svědčí slova známého 
básníka Pindara: „Z hloubek vod vykvetl ostrov Rhodos, dítě bohyně lás-
ky Afrodity, aby se stal nevěstou boha slunce.“ 
Podle legendy daroval ostrov Rhodos největší řecký bůh Zeus bohu Slun-
ce Héliovi. V přístavu, kde dnes stojí bronzové 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 obrem. Nikdo 
neví a už se asi nikdy nedozví, jak dílo ve skutečnosti vypadalo. Socha 
ztělesňující boha slunce Helia byla vysoká 30 až 35 m. a sloužila jako 
maják, ve vztyčené obrově ruce neustále plál oheň. Heliovu sochu vy-
tvořil 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.

Rhodos má hornatý povrch s nejvyšší horou Atavyros vysokou 1 215 m 
a pobřeží dlouhé 220 km, na kterém najdete velké množství rozmani-
tých pláží. Celý ostrov je lemován až 50 m hlubokým mořským dnem, 
které v oblasti městečka Lindos prudce klesá do tzv. Rhódského příkopu, 
v němž dosahuje hloubky 4 453 metrů. 

Pohádkově krásné jsou jeho oblázkové pláže ovívané chladným svěžím 
vánkem proudícím od hluboce modrého moře až k  poetickému „Údolí 
motýlů“. Vzduch celého ostrova je prosycen vůní pomerančovníků, oli-
vovníků, fíkovníků, cypřišů, pinií, kvetoucího tymiánu, levandule a myr-
ty. Mnoho místních pláží získalo ocenění Evropské Unie, tzv. „Modrou 
vlajku“ – ekologickou cenu za čistotu pláží a křišťálově průzračnou vodu. 
Některé z nich jsou organizované, tj. vybavené jednoduchými převlékár-
nami, sprchami se sladkou vodou, záchody, půjčovnami slunečníků a le-
hátek, vodních kol, kajaků, windsurfi ngových prken, stánky s občerstve-
ním apod. Občerstvení občas roznášejí i pouliční prodavači. Na některých 
plážích můžete vyzkoušet různé sportovní atrakce, např. jízdu na banánu 
či nafukovacích kolech tažených motorovým člunem, parasailing – let na 
padáku taženým člunem asi 20 metrů nad hladinou moře, vodní lyže či 
vodní skútry. Případně si můžete najmout malou loď s kapitánem a ob-
jevovat tak nové pláže. Nechybí zde opravdu nic k pohodlné dovolené.  

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Řecka platí pro občany ČR bezvízový styk. 
Občan ČR může cestovat do Řecka na základě 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 plánovaného pobytu na 
území Řecka. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné do-
klady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

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

Ofi ciální 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 
E-mail: athens@embassy.mzv.cz

OSTROV VĚČNÉHO SLUNCE – RHODOS JE NEJVĚTŠÍ OSTROV V SOUOSTROVÍ DODEKANES 
A ČTVRTÝ NEJVĚTŠÍ ŘECKÝ OSTROV S NEJMÍRNĚJŠÍM KLIMATEM Z CELÉHO STŘEDOMOŘÍ. 
PRO SVOU NEOPAKOVATELNĚ NÁDHERNOU PŘÍRODU SI VYDOBYL SVŮJ NÁZEV RÓDOS – „RŮŽE“. 

Egejské moře

AIRPORT

RHODOS

RHODOS

LINDOS
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Informace o cenách
ŘECKO > RHODOS

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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.

Bližší informace o  letech a  letadlech včetně maket a  roz-
místění sedadel na palubě naleznete v  úvodních stránkách 
katalogu.

Servis na palubě: Buy on Board  
(bližší informace o možnostech servisu na palubě naleznete v úvod-
ních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč/osoba/let oběma 
směry pro běžné termíny a v termínech zahrnujících  19. – 22. 4., 
1. 5., 8. 5., 5. 7. a 28. 10. 2019 za příplatek 3 990 Kč/osoba/let oběma 
směry.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava na Rhodos v  turistické třídě 
včetně letišt ních a bezpečnostích poplatků, uby-
tování (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 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 
599 Kč/pobyt/dospělá osoba a  349 Kč/pobyt/
dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění naleznete 
na úvodních stránkách katalogu) a  fakultativní 
služby.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistic-
ká taxa, která 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. Turis-
tická taxa musí být vybírána v hotovosti v místě 
pobytu, přímo v ubytovacích zařízeních. Hotely 
kategorie 1* a 2* – 0,5 EUR/pokoj/den. Hotely 
kategorie 3* – 1,5 EUR/pokoj/den. Hotely kate-
gorie 4* – 3 EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 
5*– 4 EUR/pokoj/den.

Informace o letech

SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení
*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Odlet z Počet 
dní

Letový 
den

Letecká 
spol.

Typ 
letadla *

Priority 
seat

Travel 
Plus 

Comfort
XL seat VIP 

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
z / do 

destinace
Praha 8/15 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 8/15 st/so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 11/12 st/so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 11/12 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Brno 8/15 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Brno 11/12 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Ostrava 8/15 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Ostrava 11/12 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x

Lindos 

V přístavu Mandraki na východě hlavního města Rhodos stojí tři zachovalé středověké mlýny. 
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos-
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Letoviska
ŘECKO  > RHODOS

Umístění hotelů

Město Rhodos
Centrem veškerého dění na ostrově je město 
Rhodos, rozkládající se na severním výběž-
ku, který lemují dlouhé písečné pláže. Vlastní 
centrum tvoří moderní část města s  obchody 
a nepřeberným množstvím příležitostí k zábavě 
všeho druhu. Město Rhodos představuje téměř 
nevyčerpatelnou studnici historických památek 
i exotickou atmosféru řeckého jihu. 
Transfer z letiště: cca 30 minut

Faliraki
Tato původně malá vesnička se v posledních le-
tech proměnila v  jedno z  nejvyhledávanějších 
míst ostrova Rhodos. Díky své dlouhé písečné 
pláži, pozvolna se svažující do moře a obklopené 
množstvím stánků s občerstvením a barů, i bohaté 
nabídce vodních sportů je Faliraki ideálním místem 
pro prožití dovolené. Půjčovny automobilů, moto-
cyklů a kol, diskotéky, restaurace a taverny dělají 
z Faliraki typické turistické místo. Nově otevřený 
vodní park s množstvím tobogánů, bazénů, hyd-
romasáží a jinými atrakcemi, který se nachází na 
okraji Faliraki, je rájem pro děti i dospělé. 
Transfer z letiště: cca 45 minut

Pefkos/Lardos
Na jihovýchodě ostrova, v  Lárdenském zálivu, 
leží 2 letoviska – turistický Pefkos a tradiční Lar-
dos. Oblíbené letovisko Pefkos se rychle rozvíjí 

díky turistickému ruchu, naopak letovisko Lar-
dos si uchovává svou tradiční řeckou atmosféru. 
Dlouhá písčitá pláž s oblázky a pozvolným vstu-
pem do moře, oceněná modrou vlajkou, zaruču-
je příjemnou dovolenou. Nedaleko se nachází 
starobylé městečko Lindos, jehož dominantou 
je Akropole s chrámem bohyně Athény. 
Transfer z letiště: cca 70 minut

Kiotari
Letovisko ležící na jihovýchodním pobřeží os-
trova. V  letovisku najdete stylové taverny, re-
staurace, obchůdky a  také velice pěknou pís-
čito-oblázkovou pláž. Doporučujeme klientům 
vyhledávajícím místo pro klidnou dovolenou. 
Transfer z letiště: cca 80 minut

Kallithea
Stranou od velkých turistických center, ale v je-
jich bezprostřední blízkosti, se nachází středisko 
Kallithea. Najdete tu několik restaurací, barů, 
minimarketů a  taverniček. Potěšení z  koupání 
umocňují prameny bývalých termálních lázní ve 
skalnatém zálivu, ležící uprostřed nádherných 
zahrad. Záliv je rájem potápěčů.
Transfer z letiště: cca 35 minut

Ialyssos
Letovisko ležící na západním pobřeží ostrova, na 
úpatí hory Filerimos, nabízí krásné písčité pláže 
s oblázky. Letovisko patří mezi ty živější se spous-
tou kaváren, barů a  obchůdků ve starobylém 
centru. Na pláži vane příjemný vítr, který vytváří 
skvělé podmínky pro řadu vodních sportů včet-
ně windsurfi ngu. Letovisko leží v  bezprostřední 
blízkosti hlavního města, do kterého se snadno 
dostanete některým z místních autobusů. 
Transfer z letiště: cca 20 minut

Afandou
Vesnička Afandou, obklopená olivovými háji, 
byla založena v dobách, kdy si lidé stavěli své 
domy dále od pobřeží, aby byly lépe ukryté před 
piráty, kteří se plavili kolem ostrova. Odsud po-
chází také její název, jež znamená „skrytý, ne-
viditelný”. Dnes je Afandou jednou z nejstarších 
a největších tradičních obcí na ostrově, kde na 
vás čeká mnoho let historie a proslulá řecká po-
hostinnost. Širokou písčito-oblázkovou pláž le-
muje promenáda Naleznete zde různé taverny, 
restaurace, kavárny a  obchody. Téměř u  pláže 
leží jediné 18 jamkové golfové hřiště na ostrově. 
Transfer z letiště: cca 55 minut

Kolymbia 
Kolymbia leží na východním pobřeží v severní 
části ostrova Rhodos, cca 12 km jižně od letovis-
ka Faliraki, cca 25 km od hlavního města Rho-
dos a 25 km od malebného městečka Lindos. 
Toto letovisko je stále více vyhledáváno turisty, 
kteří touží po příjemně strávené dovolené. Pří-
jezdová cesta je lemovaná vzrostlými eukalyp-
ty a rozděluje letovisko na část severní a jižní, 
která je považována za hlavní turistickou oblast. 
Díky nedalekým pramenům Epta Piges (Sedm 
pramenů) se oblast Kolymbie pyšní bujnou ve-
getací. Na promenádě v centru letoviska jsou 
restaurace, bary, tradiční řecké taverny, super-
markety, obchody se suvenýry. 
Transfer z letiště: cca 50 minut

Lindos
Lindos se řadí mezi nejkrásnější vesnice Řecka. 
Od hlavního města ostrova Rhodos je vzdálený 
asi 50 km. Stejně tak jako Staré Město v hlavním 
městě Rhodos, byl i Lindos prohlášen památko-
vou rezervací UNESCO, a tak mohlo být zacho-
váno mnoho z jeho tradičního koloritu. Vesnička 
s vyoblázkovanými ulicemi a bílými domy posta-
venými přímo na útesech padajících do moře si 
stále uchovává původní středověký ráz. Na kopci 
nad vesnicí leží zbytky dávné akropole. Cesta 
k akropoli se dá absolvovat pěšky nebo na oslovi. 
Akropole s chrámem Athény Lindské pochází ze 
4. století př. n. l. Ve 14. století kolem ní vznikla jo-
hanitská pevnost. Úzké uličky mezi malými bílý-
mi domky jsou plné obchodů a obchůdků se vším 
možným. Vesničce dominuje byzantský kostel 
Panagía se zvonicí a Náměstí Svobody – Plateia 
Eleftheria s obrovským platanem ve svém středu. 
Do hlavního města Rhodos Vás zaveze několikrát 
denně místní autobusová doprava (cca 4 EUR).
Transfer z letiště: cca 1 hodinu

LINDOS

PEFKOS

LARDOS

KIOTARI

AFANDOU

KOLYMBIA

RHODOS

FALIRAKI
KALITHEA

RHODOS

IALYSSOS
THEOLOGOS

AFANDOU

KOLYMBIA

RHODOS

IXIA

FALIRAKI

LADIKO

KALITHEA

LINDOSLARDOS

PEFKOSKIOTARI

IALYSSOS
THEOLOGOS

FANES

MARISOL

BLUE SKY BEACH

OCEANIS PARK
OCEANIS

AVRA BEACH

AMATHUS BEACH

KRESTEN PALACE
VIRGINIA

DESSOLE OLYMPOS BEACH 
GRECIAN FANTASIA RESORT
APOLLO BEACH
HANIOTIS STUDIO

LADIKO

ALL SENSES NAUTICA BLUE

CATHRIN

CALYPSO BEACH

KAMARI BEACH

THALIA

MAYIA EXCLUSIVE RESORT & SPA 
RODOS PRINCESS BEACH

ZENITH SEASIDE HOTEL

ATLANTICA DREAMS RESORT & SPA
SUN BEACH LINDOS

PRINCESS SUN

SUNRISE BEACH

COOEE LINDOS ROYAL
LINDOS VILLAGE RESORT

MARATHONFANTASY

GOLDEN ODYSSEY

COOEE AFANDOU BAY & SUITES
LTI ASTERIAS

AFANDOU BEACH 

DESSOLE LIPPIA GOLF RESORT

THE KRESTEN ROYAL VILLAS & SPA

SUNSHINE RHODES

D'ANDREA MARE BEACH
FILERIMOS VILLAGE

SUMMER DREAM
HAPPY DAYS
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány v  optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb.

světového dědictví. Klienti navštíví moderní 
část města a dále přístav Mandraki s jeho impo-
zantními budovami, v nichž sídlí pošta, divadlo 
a řecká pravoslavná církev. Následuje návštěva 
starobylé akropole a stadionu. Ve středověkém 
centru města budou mít klienti možnost vidět 
velkolepý Palác velmistrů, slavnou ulicí rytí-
řů a  oblíbenou ulicí Socratos, kde je ohromné 
množství obchodů, barů a  restaurací. Po skon-
čení prohlídky volný čas na procházení, náku-
py nebo občerstvení v jedné z mnoha taveren. 
Vstupné do Paláce rytířů 6 EUR.
Cena severní letoviska Theologos – Kolymbia: 
900 Kč/osoba, díte 2–11,99 let 470 Kč
Cena jížní letoviska Archangelos – Gennadi: 
960 Kč/osoba, díte 2–11,99 let 500 Kč 

Odpočinková výletní plavba – Lazy Day Cruise
Autobus vás doveze do přístavu Mandraki 
v  hlavním městě Rhodosu, kde nastoupíte na 
loď pro Vaši plavbu kolem východního pobřeží 
ostrova. První zastávka je v  oblasti Kallithea, 
kde si můžete zaplavat v  modrých vodách 
Egejského moře. Loď pokračuje až k Afandou 
Beach, kde bude podáván oběd formou bufetu 
(v ceně, platí se pouze nápoje). Další zastávka 
je pláž Tsambika – nejslunnější pláž na ostrově, 
která nabízí skvělé koupání. Z Tsambiky se loď 
vrátí na Rhodos, se zastávkou na poslední pláži 
Antonyho Quina. Výlet začíná a končí v přístavu 
Mandraki  od 09.00 do 17.00 hod.
Cena: 1 300 Kč, Dítě 2–11,99 let 750 Kč

Údolí motýlů a pláž Tsambika
Celodenní výlet určený k  relaxaci a  poznání 
přírodních krás. První zastávkou výletu je Údolí 
motýlů. Pro turisty je zde upravena stezka, na 
jejímž horním konci je malý kostelík a na dol-
ním se nachází muzeum motýlů. Motýly do údo-
lí láká vůně pryskyřičných stromů, které rostou 
pouze na ostrově Rhodos. Tento druh motýlů 
patří k  nočním živočichům, ve dne odpočíva-
jících na skalách. Mají zářivě oranžová křídla, 
ale když spí, splývají s  okolím. Celé prostředí 

kolem říčky s vodopády a jezírky působí roman-
tickým dojmem. (Do údolí se platí vstupné). 
Po návštěvě údolí následuje koupání v  křiš-
ťálově čistých vodách Egejského moře. Výlet 
pokračuje návštěvou nejkrásnější pláže na os-
trově. Na pláži Tsambika klienti stráví přibližně 
2 hodiny. Tato pláž je ideální svým pozvolným 
přístupem do vody i  pro malé děti. Jsou zde 
k dispozici vodní sporty, snack bary a  taverny. 
Organizováno pouze ze severních letovisek 
Theologos – Kolymbia. Vstupné do Údolí motýlů 
5 EUR.
Cena: 950 Kč/osoba, díte 2–11,99 let 490 Kč

Město Rhodos
Středověké město je jedním z nejlépe zachova-
ných památek Evropy a je prohlášeno za místo 

Fakultativní výlety 
ŘECKO > RHODOS

Pláž Tsambika

Klášter Filerimos Ostrov Simi

Velkolepý Palác velmistrů – dominanta Starého města Rhodos 
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připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi v lob-
by (zdarma), minimarket, 2 bazény se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), vnitřní bazén, 3 dětské bazény, dětské 
hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let), výtah
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma 
(nachází se v zahradě lemující pláž)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenisový kurt, fi tness ( jed-
noduše vybavené), aerobic, kulečník, šipky, 
stolní tenis, vodní pólo, plážový volejbal, vodní 
gymnastika
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, salon krásy, masáže, vodní 
sporty na pláži, potápění, půjčovna aut 
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00 zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, pozdní večeře, 
během dne lehké občerstvení, zmrzlinu, odpo-
lední fi ltrovanou kávu, čaj, zákusky, neomeze-
né množství rozlévaných alkoholických a neal-
koholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v  časech a místech určených hotelem. Během 
večeře je vyžadováno formální oblečení.

Hotelový resort se skládá z hlavní hotelové 
budovy a několika menších bloků a nachází 
se přímo u písčito-oblázkové pláže, necelý 
kilometr od vesničky Fanes. Všechny pokoje 
jsou rozmístěné v jednopatrových bungalo-
vech v krásné udržované zahradě. Hotel se 
službami na dobré úrovni doporučujeme 
všem, kteří touží strávit příjemnou odpo-
činkovou dovolenou v  krásném prostředí. 
Díky své poloze je hotel ideálním místem 
pro klienty vyhledávající klidnější prostředí 
a pro rodiny s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-111
Junior Suite s privátním bazénem / Rodinný pokoj 
Superior: 11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: Fanes 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), 
telefon, TV se satelitním příjmem, minilednička 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, trezor na 
pokoji (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře, Rodinný pokoj – 
1 prostornější místnost, Rodinný pokoj Superior 
– dvě prostorné místnosti, Junior Suite s privát-
ním bazénem – dvě prostorné místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, snack bar, bar u  pláže, h l m o n í p r u v w x y é á

All Senses Nautica Blue Exclusive Resort & Spa *****

ŘECKO > RHODOS > FANES

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 390 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 990 - 22 390 23 990 - 28 690 27 590 - 33 990 26 790 - 33 490 20 790 - 26 790 19 090 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 690 - 16 690 17 890 - 21 790 20 690 - 25 390 19 890 - 24 890 15 690 - 19 890 14 390 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 090 - 17 090 18 390 - 22 290 21 190 - 25 890 20 390 - 25 390 15 990 - 20 390 14 690 - 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 790 - 17 890 19 190 - 23 190 22 090 - 27 090 21 290 - 26 590 16 690 - 21 290 15 390 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 790 - 18 890 20 290 - 24 490 23 390 - 28 690 22 590 - 28 190 17 690 - 22 590 16 190 - 16 490
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Hotel Summer Dream je komplex několika budov v řeckém sty-
lu, nedaleko pláže v letovisku Theologos, asi čtyři kilometry od 
letiště na ostrově Rhodos, cca 20 kilometrů od města Rhodos 
a šest kilometrů od Údolí motýlů. Asi 250 metrů od hotelu je 
zastávka autobusu se spojením do hlavního města Rhodos. 
V blízkosti hotelu Summer Dream jsou minimarkety a obchody.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 500 m / vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 500 m / vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace (za poplatek), koupelna s WC, telefon, satelitní TV, mini-
lednice (za poplatek), trezor na recepci (za poplatek), dětská postýlka 
na vyžádání, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinné pokoje
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar u bazénu, bazén s dět-
skou částí, dětské hřistě, sluneční terasa s lehátky a slunečníky zdar-
ma, Wi-Fi v lobby zdarma
Pláž
písčito–oblázková, lehátka a slunečníky za poplatek, sprcha
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–22.30, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. h u é

Summer Dream ***

ŘECKO > RHODOS > THEOLOGOS

Hotel se nachází několik kroků od písčito-oblázkové pláže 
v klidném letovisku Theologos, je vzdálen od letiště pouhých 
pět kilometrů a v jeho okolí naleznete taverny, kavárny a ob-
chůdky. Sportovní nadšenci ocení centrum vodních sportů na 
pláži. Do města Rhodos vzdáleného 18 kilometrů se dostanete 
místní hromadnou dopravou. Hotel doporučujeme každému, 
kdo vyhledává odpočinek a klidnou dovolenou. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 5 km 
vzdálenost od centra: Theologos 1,5 km / Rhodos 18 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
klimatizace (za poplatek), TV se satelitním příjmem, telefon, trezor na 
recepci (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon 
nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, hlavní bar, bar u  bazénu, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, Wi-Fi v  lobby zdarma, 
minimarket
Pláž
písčito-oblázková (lehátka a slunečníky za poplatek), dostupná přes 
místní komunikaci
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, stolní tenis, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive: 07.00–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.00 oběd 
formou bufetu, 09.00–21.00 večeře formou bufetu. Upozornění: výše 
uvedené časy se mohou změnit a h y é

Happy Days Hotel ***

ŘECKO > RHODOS > THEOLOGOS

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 590 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 590 Kč
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, elektronické hry, vodní sporty na plá-
ži, půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive 

Hotel je situován v  rozlehlé zahradě plné 
květin, mezi letovisky Ialyssos a Kremasti, 
na úpatí hor Filerimos v severozápadní části 
ostrova Rhodos. Centrum letoviska Ialyssos 
je vzdáleno asi jeden a půl kilometru, měs-
to Rhodos osm kilometrů, a jsou dosažitel-
né místní autobusovou dopravou, zastávka 
se nachází nedaleko od hotelu. Nejbližší 
restaurace a bary jsou vzdáleny 350 metrů.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1
Superior pokoj: 11-112-111
Pokoj Deluxe / Rodinný pokoj Superior: 
11-112-111-1112-1122-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 700 m
vzdálenost od letiště: 3 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
klimatizace (zdarma), satelitní TV, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), mi-
nibar s nealko nápoji a vodou doplňován každé 
3 dny (v ceně), Wi-Fi (zdarma), telefon, trezor na 
recepci (za poplatek), balkon nebo terasa 
Ubytování za příplatek
Pokoj Deluxe, Rodinný pokoj Superior
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar u ba-
zénu, Wi-Fi, minimarket, 2 bazény s  oddělenou 
částí pro děti, bazén pro malé děti, sluneční terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, dětské hřiště
Pláž
písčito-oblázková (při vstupu do moře oblázky), 
lehátka a slunečníky za poplatek, sprcha
Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt, volejbal, basketbal, minifotbal, 
stolní tenis h í p r u v w y é Q

Filerimos Village ****

ŘECKO > RHODOS > IALYSSOS 

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 090 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufe-

tu, 12.30–14.30 obědy formou bufetu, 18.30–21.00 
večeře formou bufetu   Snack bar: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, filtrovaná káva, čaj, točené 
pivo, místní víno, místní alkoholické nápoje, stu-
dené a teplé snacky   Lobby bar: 18.00–22.55 
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 990 - 21 690 23 290 - 28 290 28 990 - 30 990 26 390 - 30 690 21 690 - 27 190 18 190 - 21 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 090 - 16 890 18 190 - 22 390 22 690 - 24 190 20 490 - 23 890 16 890 - 21 290 14 290 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 490 - 17 290 18 590 - 22 890 23 190 - 24 790 20 990 - 24 490 17 290 - 21 790 14 690 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 790 - 17 690 18 990 - 23 390 23 790 - 25 390 21 490 - 25 090 17 690 - 22 290 14 990 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 290 - 18 290 19 690 - 24 090 24 590 - 26 190 22 190 - 25 890 18 290 - 22 990 15 490 - 18 590
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Orientační cenové rozmezí pro 15denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 390 - 26 790 26 390 - 34 790 33 390 - 37 990 32 490 - 37 590 27 190 - 33 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 590 - 19 990 19 590 - 26 190 24 790 - 28 190 23 890 - 27 790 20 390 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 490 - 20 890 20 490 - 27 390 25 990 - 29 490 25 090 - 29 090 21 290 - 25 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 990 - 21 390 20 990 - 27 990 26 590 - 30 190 25 690 - 29 790 21 790 - 26 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 190 - 22 590 22 190 - 29 490 28 090 - 31 990 27 190 - 31 590 22 990 - 28 090

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, bar u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), spo-
lečenská místnost s TV, minimarket, 3 venkovní 
bazény a 1 vnitřní bazén se sladkou vodou (le-
hátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), 
2 dětské bazény, tobogán, dětské hřiště, mi-
niklub, minidisco, obchod se suvenýry
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, plá-
žový volejbal, fitness, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum ( jacuzzi, sauna, pára, masáže, kos-
metické procedury), kadeřnictví, kulečník, vod-
ní sporty na pláži (kitesurfing 100 m od hotelu, 
winsurfing 1 km od hotelu), půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex nabízí elegantní ubyto-
vání a  dokonalý komfort. Je umístěn těs-
ně u  pláže, s  možností využití lázeňských 
služeb. Hosté tak mají možnost odpočinku 
přímo v zahradě se vzrostlými stromy, které 
nabízejí dostatečný stín, na pláži v bezpro-
střední blízkosti. Hotel se nachází v oblasti 
Ialyssos a  od centra letoviska je vzdálený 
1,5 kilometru. Díky svým službám a poloze 
jej doporučujeme klientům všech věkových 
kategorií a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112
Pokoj s výhledem na moře: 11-112
Rodinný pokoj / Rodinný pokoj s výhledem na 
moře: 11-112-1122-111-1112
Apartmán / Apartmán s výhledem na moře:  
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 5,5 km
vzdálenost od centra: 
Ialyssos 1,5 km / Rhodos 9,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (15. 6.–15. 9. 
zdarma, mimo toto období za poplatek 7 EUR/
den), telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), lednička, set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj bez / 
s výhledem na moře – 1 velká místnost s ložnicí 
a sofa, Apartmán bez / s výhledem na moře – 
ložnice (oddělená dveřmi) s obývacím pokojem h l m o í p r u v y é / á Q  

D´Andrea Mare Beach ****

ŘECKO > RHODOS > IALYSSOS

S T V [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 590 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu, 1× týdně řecký večer, 3× týdně tematické 

večeře. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno (vše 
místní výroby, rozlévané)  Taverna: 10.00–12.00 lehké občerstvení (teplé pokrmy), 15.00–18.00 leh-
ké občerstvení  Bar u bazénu: 15.00–17.00 zmrzlina, 16.00–17.00 sušenky  Hlavní bar: 10.00–23.30 
nealkoholické nápoje, džusy, čepované víno, rozlévané víno (vše místní výroby), káva a čaj, 14.00–23.30 
likéry, koktejly, destiláty místní výroby, 22.00–23.00 lehké občerstvení Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s all inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 290 - 24 890 26 390 - 34 790 33 390 - 37 990 32 490 - 37 590 24 890 - 33 390 22 590 - 23 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 590 - 18 490 19 590 - 26 190 24 790 - 28 190 23 890 - 27 790 18 490 - 24 790 16 890 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 390 - 19 290 20 490 - 27 390 25 990 - 29 490 25 090 - 29 090 19 290 - 25 990 17 690 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 790 - 19 790 20 990 - 27 990 26 590 - 30 190 25 690 - 29 790 19 790 - 26 590 18 090 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 790 - 20 990 22 190 - 29 490 28 090 - 31 990 27 190 - 31 590 20 990 - 28 090 19 090 - 20 090
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Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, řecká 
a  italská restaurace s  obsluhou, cocktail bar, 
kavárna, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi (nízká rychlost – zdarma, vysoká rychlost 
– za poplatek), minimarket, 3 bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), dětský 
bazén se skluzavkami, dětské hřiště, miniklub, 
půjčovna aut
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, 2 tenisové kurty, 
stolní tenis, plážový volejbal, sauna, šipky, mi-
nigolf, vodní pólo, boccia, minifotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kadeřnictví, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Komplex Sunshine Rhodes se skládá 
z  hlavní budovy a  několika vedlejších 
bloků. Nachází se přímo na dlouhé písči-
to-oblázkové pláži, 800 metrů od živého 
střediska Ialyssos. To je zajímavé jedineč-
ným propojením moderního a  antického 
Rhodosu, s  mnoha obchůdky, tavernami 
a  kavárnami. Oblast, díky své poloze na 
západním pobřeží ostrova, nabízí kli-
entům nádherné moře, plné vln. Město 
Rhodos je od hotelu vzdáleno sedm ki-
lometrů. Tento příjemný hotel s  živou  
atmosférou je vhodný pro rodiny s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj / Rodinný pokoj s výhledem 
na bazén: 11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj s výhledem na moře:  
11-112-1122-111-1112
Economy pokoj::11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 
Ialyssos 800 m / Rhodos 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (v provozu 1. 6.– 
–30. 9.), telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(za poplatek), lednička, trezor (zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj, Ro-
dinný pokoj s výhledem na bazén, Rodinný po-
koj s výhledem na moře – 2 oddělené místnosti h l m n í p r u v w y é / Q

Sunshine Rhodes ****

ŘECKO > RHODOS > IALYSSOS

S T V Z \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 890 KčS T V [ \ 4

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 zahrnuje snídaně formou bohatého bufetu, 10.00–
11.00 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 obědy formou bufetu, 19.00–21.30 

večeře formou bohatého bufetu nebo večeře v restauraci Mamma Mia à la carte restaurace po předchozí 
rezervaci (1× za pobyt), u snídaní filtrovaná káva, čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno (vše místní výroby, rozlévané), 12.30–16.00 lehké občerstvení, studený bufet – saláty, ovoce, 
zmrzlina, 17.00–18.00 káva, čaj, sušenky  Pool bary: dva bary 10.00–18.00, jeden bar 09.00–01.00 neal-
koholické a alkoholické nápoje místní výroby   Hlavní bar: 17.00–01.00 nealkoholické a alkoholické 
nápoje místní výroby Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit 

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s all inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 490 - 19 690 21 990 - 25 290 24 590 - 33 890 27 990 - 33 390 22 090 - 28 490 19 990 - 22 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 890 - 15 090 16 890 - 19 690 18 990 - 25 890 21 190 - 25 390 16 890 - 21 690 15 390 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 190 - 15 390 17 290 - 20 090 19 390 - 26 490 21 690 - 25 990 17 290 - 22 190 15 690 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 590 - 15 790 17 690 - 20 590 19 890 - 27 090 22 190 - 26 590 17 690 - 22 690 16 090 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 490 - 16 690 18 690 - 21 590 20 890 - 28 590 23 490 - 28 090 18 690 - 23 990 16 990 - 18 690
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, kulečník, půjčovna aut, 
půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Oceanis se nachází na krásné pláži 
Ixia mezi městem Rhodos a  letištěm Dia-
goras. Oblázková pláž je vzdálena pouhých 
50  metrů, přes místní komunikaci. Hotel 
nabízí svým klientům venkovní bazén 
a sluneční terasu, pro ty nejmenší návštěv-
níky jsou k dispozici dětský bazén a dětské 
hřiště. Doporučujeme pro všechny věkové 
kategorie.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: centrum Rhodos 4,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (v období 15. 6.
–15. 9. zdarma), TV se satelitním příjmem, te-
lefon, minilednička, Wi-Fi (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, Wi-Fi na recepci (za poplatek), internetový 
koutek (za poplatek), směnárna, TV koutek, lé-
kař (za poplatek), obchod se suvenýry, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
salón krásy, minimarket
Pláž
oblázková pláž přes místní komunikaci, lehátka 
a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a  večerní programy, stolní tenis, te-
nisový kurt h m í p r w y é

Oceanis ****

ŘECKO > RHODOS > IALYSSOS

S T V Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 490 Kč

  Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufetu 

(v  nabídce také americká snídaně), 10.00–10.15 
pozdní snídaně (omezený výběr pokrmů), 12.30–
14.30 oběd formou bufetu, show cooking, 19.00–
21.30 večeře formou bufetu, součástí večeří show 
cooking, tematické večeře (například řecká, italská, 
mexická, BBQ, asijská). U  snídaně nealkoholické 
nápoje, káva a čaj, u oběda a večeře nealkoholic-
ké nápoje, pivo a víno místní výroby  Snack bar: 
10.00–18.00 vybrané nealkoholické a  alkoholické 
nápoje místní výroby, 10.30–11.30 a  15.00–16.00 
lehké občerstvení, 10.00–11.00 a  16.00–17.00 su-
šenky, koláče, káva a čaj, 11.00–12.00 a 15.00–16.00 
zmrzlina pro děti  Lobby bar: 18.00–23.00 vybrané 
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, 
21.30–22.30 lehké občerstvení  Na večeři je vyža-
dováno formální oblečení Upozornění: výše uvede-
né časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 990 - 21 190 22 690 - 27 590 26 890 - 30 490 25 790 - 29 990 21 190 - 26 490 17 390 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 290 - 16 190 17 290 - 21 390 20 690 - 23 390 19 590 - 22 890 16 190 - 20 290 13 490 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 690 - 16 590 17 790 - 21 890 21 190 - 23 890 20 090 - 23 390 16 590 - 20 790 13 790 - 16 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 990 - 16 990 18 190 - 22 390 21 690 - 24 390 20 590 - 23 890 16 990 - 21 290 14 090 - 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 590 - 17 490 18 790 - 23 090 22 390 - 25 190 21 290 - 24 690 17 490 - 21 990 14 590 - 17 490
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kovní bazény se sladkou vodou (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá s oblázky (lehátka a slunečníky za popla-
tek), dostupná přes místní komunikaci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
řecký večer 1× týdně, animační a večerní progra-
my, vodní gymnastika, stolní tenis, volejbal 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Čtyřhvězdičkový hotel Oceanis Park se na-
chází v  centru letoviska Ixia s  tavernami, 
bary a obchůdky a 200 metrů od krásné pís-
čito-oblázkové pláže. Pouhých 50 metrů od 
hotelu stojí autobusová zastávka. Pravidel-
ná linka zajišťuje spojení s hlavním městem 
Rhodos, které je od hotelu vzdálené šest ki-
lometrů. Jeho středověké centrum bylo díky 
výjimečné zachovalosti zapsáno na Seznam 
světového kulturního dědictví UNESCO. Ho-
tel je po celkové rekonstrukci a lze jej dopo-
ručit všem věkovým kategoriím. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj s bočním výhledem 
na moře: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře::11
Rodinný pokoj: 11-112-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: v centru letoviska Ixia
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon (za poplatek), Wi-Fi (za 
poplatek), lednička, set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře, Rodinný pokoj – prostornější, 
stejné vybavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, společenská místnost 
s TV, hlavní restaurace, lobby bar, snack bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi (za poplatek), elektronické hry 
(za poplatek), minimarket, směnárna, 2 ven- h n í p r u y é

Oceanis Park ****

ŘECKO > RHODOS > IXIA

S T V Z S T V
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 590 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 10.00–

10.15 pozdní kontinentální snídaně (omezený výběr 
pokrmů), 12.30–14.30 oběd formou bufetu, show 
cooking, 19.00–21.30 večeře formou bufetu, součástí 
večeří show cooking, tematické večeře (například 
řecká, italská, mexická). U snídaně nealkoholické 
nápoje, káva a čaj, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno (vše místní výroby, rozlévané) 
 Lobby bar: 18.00–23.00 vybrané nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby, 21.30–22.30 lehké 
občerstvení   Snack bar: 10.30–11.30 a 15.00–16.00 
lehké občerstvení, 10.00–11.00 a 16.00–17.00 sušenky, 
koláče, káva a čaj, 11.00–12.00 a 15.00–16.00 zmr-
zlina pro děti   Bar u bazénu: 10.00–18.00 vybrané 
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. Na večeři je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 490 - 21 090 22 690 - 27 390 26 590 - 30 290 25 490 - 29 890 21 090 - 26 290 17 590 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 890 - 16 090 17 390 - 21 290 20 490 - 23 190 19 390 - 22 790 16 090 - 20 190 13 590 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 290 - 16 490 17 790 - 21 690 20 890 - 23 690 19 790 - 23 290 16 490 - 20 590 13 890 - 15 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 690 - 16 890 18 190 - 22 190 21 390 - 24 290 20 290 - 23 890 16 890 - 21 090 14 290 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 190 - 17 490 18 790 - 22 890 22 090 - 25 090 20 990 - 24 690 17 490 - 21 790 14 690 - 16 190
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Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlav-
ní bar, bar na pláži, Wi-Fi (zdarma), připojení 
k  internetu za poplatek, společenská místnost 
s  TV, minimarket, bazén (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), dětský bazén, konferenční 
místnost, miniklub, dětské hřiště
Pláž
oblázková (lehátka a slunečníky zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a  večerní programy, tenisový kurt, 
plážový volejbal, šipky, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, sauna, půjčovna aut
Stravování v ceně
All Inclusive 

Luxusní hotelový komplex je vystavěn pří-
mo u  krásné široké pláže. Čtyřhvězdičko-
vý hotel se nachází v centru letoviska Ixia 
s  mnoha restauracemi, tavernami a  bary. 
Naproti hotelu stojí autobusová zastávka. 
Pravidelná linka zajišťuje spojení s hlavním 
městem, které je od hotelu vzdálené pět ki-
lometrů. Hotel svým klientům nabízí luxus-
ně zařízené wellness centrum a řadu spor-
tovních aktivit. Nejmenší návštěvníky hotel 
osloví animačními programy, miniklubem 
a  dětským hřištěm. Díky poskytovaným 
službám na výborné úrovni lze doporučit 
i náročným klientům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Superior s výhledem na moře: 
11-112-111
Rodinný pokoj:
11-112-1122-111-1112-1111
Rodinný pokoj Superior s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: v centru letoviska Ixia
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (v  provozu 
15. 6.–15. 9.), telefon, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (za poplatek), lednička, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior s výhledem na moře, Rodinný 
pokoj – prostornější, Rodinný pokoj Superior 
s výhledem na moře h l o n í p r u v w é

Avra Beach ****

ŘECKO > RHODOS > IXIA

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 290 Kč S T V [ 4

 Hlavní restaurace: 07.00–09.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
(vše místní výroby, rozlévané)  Hlavní bar: 19.00–
24.00 nealkoholické a alkoholické nápoje, pivo, 
víno (vše místní výroby, rozlévané)  Plážový bar: 
10.00–24.00 nealkoholické nápoje, čepované pivo, 
rozlévané víno, destiláty, koktejly (místní a vy-
brané importované), čaj a káva, lehké občerstvení 
(sendviče, pizza, sušenky, zmrzlina) Upozornění: 
výše uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 290 - 23 090 24 590 - 30 790 31 690 - 34 190 28 990 - 33 690 20 990 - 29 490 18 490 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 290 - 17 590 18 690 - 23 790 24 190 - 26 090 21 990 - 25 590 16 090 - 22 490 14 290 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 590 - 17 990 19 190 - 24 290 24 790 - 26 690 22 490 - 26 190 16 490 - 22 990 14 590 - 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 390 - 18 790 20 090 - 25 390 25 890 - 27 990 23 590 - 27 490 17 190 - 24 090 15 190 - 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 990 - 19 490 20 790 - 26 190 26 790 - 28 890 24 390 - 28 390 17 790 - 24 890 15 790 - 16 390
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S T Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 590 Kč

Pětihvězdičkový luxusní hotel Amathus 
Beach, nacházející se na západním po-
břeží ostrova Rhodos s  krásným výhle-
dem na záliv Ixia, je ztělesněním luxusu 
a  elegance. Splňuje všechny představy, 
které nejnáročnější klient od úžasně strá-
vené dovolené očekává. Hotel je situován 
v  rozlehlé zahradě plné vůní, se čtyřmi 
venkovními bazény  u  krásné pláže, kte-
rá je oddělena pouze místní komunikací, 
přičemž hosté mohou využít podzemního 
podchodu. Pouhé čtyři kilometry od hote-
lu se nachází historické centrum hlavního 
města Rhodos, které bylo díky svým výji-
mečným architektonickým pamětihodnos-
tem zapsáno na Seznam světového kul-
turního dědictví UNESCO. Hotel lze pro své 
vynikající služby, panoramatické výhledy, 
gastronomii na špičkové úrovni a největ-
ším (1 300 m2) a nejlépe vybaveným SPA 
centrem ostrova doporučit nejnáročnější 
klientele. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 
11-112-111
Bungalov: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Superior s výhledem na moře: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: Rhodos 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m c d m o n í p r u v w x y é á

Amathus Beach Resort *****

ŘECKO > RHODOS > IXIA

Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(naplnění za poplatek, na vyžádání), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC, 
pantofl e, župany), trezor (za poplatek), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Deluxe s výhledem na moře, Bungalov – 
1 větší místnost, Rodinný pokoj s výhledem na 
moře – vyvýšené patro, Superior s výhledem na 
moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, hlavní bar, snack bar, bar 
u bazénu, připojení k internetu, Wi-Fi na recep-
ci (zdarma), internetový koutek, minimarket, 
obchod se suvenýry, kadeřnictví, směnárna, 
konferenční místnost, vnitřní bazén, 4 venkovní 
bazény se sladkou vodou (slunečníky a lehátka 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub, 
babysitting
Pláž
písčito–oblázková, přístupná přes místní ko-
munikaci (možno využít podzemní podchod), 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma

S T V [ 4

Sportovní aktivity a zábava zdarma
turecké lázně hammam, jacuzzi, sauna, aerobic, 
animační programy (např. lekce řečtiny, taneč-
ní lekce, šipky, šachy), večerní programy (živá 
hudba, show, folklorní tance), tenis (tenisový 
trenér za úhradu), stolní tenis, plně vybavené 
fi tness centrum s  panoramatickým výhledem 
na moře a bazén
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
nejrozsáhlejší (1 300 m2) a  nejlépe vybavené 
SPA centrum na ostrově (masáže – např. masáž 
lávovými kameny, těhotenské masáže, hydro-
terapie, aromaterapie, thalassoterapie, bahenní 
zábaly, romantické koupele pro páry, speciální 
kosmetické ošetření pro muže a mnoho dalších 
procedur), vodní sporty na pláži (např. parasai-
ling, kánoe, windsurfi ng, plachtění, potápění, 
vodní lyžování), půjčovna kol, půjčovna aut
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu. V restauraci je vyžado-
váno formální oblečení.
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu 

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 290 - 23 590 24 990 - 31 990 31 290 - 33 590 29 990 - 33 190 23 590 - 30 790 20 290 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 590 - 17 890 18 990 - 24 690 23 990 - 25 590 22 690 - 25 190 17 890 - 23 490 15 590 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 490 - 18 790 19 890 - 25 790 25 090 - 26 890 23 790 - 26 490 18 790 - 24 590 16 290 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 890 - 19 190 20 290 - 26 290 25 590 - 27 490 24 290 - 27 090 19 190 - 25 090 16 690 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 490 - 20 790 21 990 - 28 390 27 690 - 29 690 26 390 - 29 290 20 790 - 27 190 17 890 - 19 090
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S T Y Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 890 Kč

Hotel s  příjemnou atmosférou se nachází 
v  turistické části hlavního města Rhodos. 
Staré historické centrum, kde jsou bohaté 
možnosti denní i noční zábavy, je vzdáleno 
cca 600 metrů. V okolí hotelu je řada obcho-
dů se suvenýry, restauracemi, rychlým ob-
čerstvením, tavernami a zábavními podniky. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj Superior: 11
Pokoj Superior s výhledem na moře: 11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m, přes cestu
vzdálenost od letiště: 9 km
vzdálenost od centra: 600 m
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
Ubytování
centrální klimatizace, TV se satelitním příjmem, 
telefon, minibar (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor 
(za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo 
terasa, jednolůžkové pokoje nemají balkony 
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Superior pokoj, Su-
perior pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, lobby bar, výtah, hlav-
ní restaurace, restaurace s  obsluhou, připojení 
k  internetu (za poplatek), směnárna, TV míst-
nost, minimarket a obchod se suvenýry, konfe-
renční sál s moderním vybavením, Wi-fi  (zdar-
ma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
Oblázková pláž je přes silnici ve vzdálenosti cca 
20 m, slunečníky a  lehátka na pláži (za popla-
tek), pěkná tzv. „východní pláž” je v dosahu cca 
300 m, podél silnice d l m n í p r y é á

Blue Sky Beach ****

ŘECKO > RHODOS

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, fi tness, wellness & SPA 
centrum, pedikúra, manikúra, sauna, pára, hyd-
romasáže a další typy masáží
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 290 - 23 090 24 590 - 30 790 31 690 - 34 190 28 990 - 33 690 20 990 - 29 490 18 490 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 090 - 13 690 14 790 - 16 290 15 790 - 18 090 17 090 - 17 690 12 590 - 17 690 11 890 - 12 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 690 - 14 290 15 390 - 16 890 16 390 - 18 890 17 890 - 18 490 13 190 - 18 490 12 390 - 12 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 290 - 14 890 16 090 - 17 590 17 090 - 19 690 18 690 - 19 290 13 690 - 19 290 12 890 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 990 - 15 690 16 990 - 18 490 17 990 - 20 790 19 790 - 20 390 14 390 - 20 390 13 590 - 13 790
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápění, jízda na koních
Stravování v ceně
All Inclusive

Nově zrekonstruovaný městský hotel leží 
necelé dva kilometry od historického centra 
města Rhodos. Asi 500 metrů od něj najde-
te taverny, restaurace a obchody a 100 me-
trů od hotelu pak zrekonstruovaný přístav 
a  pláž. Nedaleko je autobusová zastávka, 
odkud vás linka městského autobusu dove-
ze do centra, případně si můžete zajet na 
některou z dalších městských pláží. Hotel je 
vhodnou volbou pro ty, kteří hledají aktivní 
dovolenou v  hotelu s  přátelskou atmosfé-
rou, nedaleko centra města.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV, led-
nička, Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, bar u bazénu, TV místnost, připojení k  in-
ternetu, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), 
sluneční terasa, konferenční místnost (za popla-
tek), Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá s oblázky, přístupná přes místní komuni-
kaci, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
posilovna, animační programy, 1× týdně řecký 
večer s živou hudbou, stolní tenis, kulečník a h n í x y é á

Marisol ****

ŘECKO > RHODOS

V [S T Y Z

  Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně nealkoholické 
nápoje, káva a čaj, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno (vše místní výroby, rozlévané) 
 Bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, lehké občerstvení 
 Hlavní bar: 18.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit. Na večeři 
je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 990 - 19 190 20 990 - 23 990 23 590 - 25 990 24 390 - 25 590 21 290 - 24 990 21 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 790 - 14 990 16 390 - 19 090 18 590 - 20 390 18 990 - 19 990 16 590 - 19 590 16 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 190 - 15 390 16 790 - 19 490 18 990 - 20 890 19 390 - 20 490 16 990 - 19 990 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 490 - 15 690 17 190 - 19 890 19 490 - 21 390 19 890 - 20 990 17 390 - 20 490 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 090 - 16 290 17 790 - 20 590 20 090 - 22 090 20 590 - 21 690 17 990 - 21 190 17 990
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obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, zmrzlina. Neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických a  vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

Příjemný hotelový areál, skládající se 
z 10 menších budov, je zasazen do krásné 
hotelové zahrady. Hotel Virginia se nachá-
zí nedaleko vesničky Koskinou a pouhých 
pět kilometrů od historického města Rho-
dos. Výborné služby hotelu spolu s nedale-
kou pláží jsou zárukou správné volby. Hotel 
je vhodný pro všechny věkové kategorie.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-1122-11222-
111-1112-11122-1111-11112-11111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma 
v období 15. 6.–15. 9. mimo toto období za po-
platek 8 EUR/den), TV se satelitním příjmem, 
telefon, Wi-Fi (za poplatek), lednička, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vla-
sů), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u bazénu, Wi-Fi na recepci (za poplatek), mini-
market, obchod se suvenýry, hlavní bar, 3 ven-
kovní bazény, dětské hřiště
Pláž
písčitá s  oblázky, lehátka a  slunečníky za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: zahrnuje snídaně a  večeře formou 
bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, d h í p u é

Virginia - 4 ****

ŘECKO > RHODOS > KOSKINOU

S V 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 690 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 090 - 18 290 20 390 - 25 590 24 190 - 24 890 23 490 - 24 590 19 290 - 23 990 18 590 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 690 - 14 890 16 590 - 20 990 19 590 - 20 290 18 990 - 19 990 15 690 - 19 590 15 090 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 990 - 15 190 16 990 - 21 490 20 090 - 20 790 19 490 - 20 490 16 090 - 19 990 15 490 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 390 - 15 590 17 390 - 21 990 20 590 - 21 290 19 990 - 20 990 16 490 - 20 490 15 890 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 890 - 16 190 17 990 - 22 690 21 290 - 21 990 20 690 - 21 690 17 090 - 21 190 16 390 - 16 690
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Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a  vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit

Příjemný hotelový areál, skládající se z 10 
menších budov, je zasazen do krásné ho-
telové zahrady. Hotel Virginia se nachází 
nedaleko vesničky Koskinou a pouhých pět 
kilometrů od historického města Rhodos. 
Výborné služby hotelu – spolu s nedalekou 
pláží – jsou zárukou správné volby. Hotel je 
vhodný pro všechny věkové kategorie.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma 
v období 15. 6.–15. 9., mimo toto období za po-
platek 8 EUR/den), TV se satelitním příjmem, te-
lefon, lednička, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, WC, vysoušeč vlasů), trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, Wi-Fi na recepci (za poplatek), minimarket, 
obchod se suvenýry, 3 venkovní bazény, bar 
u bazénu, dětské hřiště
Pláž
písčitá s  oblázky, lehátka a  slunečníky za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive: Hlavní restaurace: 10.00–23.00 
zahrnuje snídaně, obědy a  večeře formou bu-
fetu, během dne lehké občerstvení, zmrzlina. h í p é Q

Virginia - 3 ***

ŘECKO > RHODOS > KOSKINOU

S V Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 690 KčS V 7

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 890 - 16 990 19 190 - 24 690 23 390 - 23 990 22 690 - 23 690 18 090 - 23 290 17 390 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 690 - 13 790 15 590 - 20 290 18 990 - 19 590 18 390 - 19 290 14 790 - 18 990 14 190 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 - 14 190 15 990 - 20 790 19 490 - 20 090 18 790 - 19 790 15 090 - 19 490 14 490 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 - 14 490 16 390 - 21 190 19 890 - 20 490 19 290 - 20 190 15 490 - 19 890 14 790 - 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 - 14 990 16 890 - 21 890 20 590 - 21 190 19 990 - 20 890 15 990 - 20 590 15 390 - 15 590
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hátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), 
bazén se slanou vodou, vnitřní bazén (lehátka 
zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, dět-
ské hřiště, mini disco
Pláž
menší písčitá s  oblázky, skalnaté pobřeží (do-
poručujeme obuv do vody), lehátka slunečníky 
zdarma, osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, fi tness, 2 teniso-
vé kurty, minifotbal, volejbal, basketbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (sauna, pára, masáže)
Stravování v ceně
All Inclusive

Luxusní hotel je situován ve svahu nad 
mořem a  poskytuje nádherný výhled na 
azurové vody Středozemního moře. Hosté 
se mohou ubytovat v moderně zařízených 
a plně klimatizovaných pokojích. Hotel na-
bízí svým klientům příjemnou atmosféru 
a služby na výborné úrovni. Doporučujeme 
i náročným klientům.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Superior s výhledem na moře: 11-112-111
Junior Suite s výhledem na moře / Junior Suite 
s vlastním bazénem: 11-112-1122-111-1112
Suite: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Rhodos 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, připojení k internetu (za popla-
tek), lednička (zdarma, při příjezdu 1× láhev vody 
zdarma), minibar (za vyžádání), set pro přípravu 
čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna 
s vířivkou, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa, Wi-Fi (za poplatek)
Ubytování za příplatek
Superior pokoj s výhledem na moře, Junior Suite 
s výhledem na moře – 1 velká místnost, Junior 
Suite s vlastním bazénem, Suite – ložnice s obý-
vací částí
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tema-
tické restaurace s  obsluhou, restaurace u  ba-
zénu, hlavní bar, lobby bar, 2 bary u  bazénu, 
Wi-Fi (zdarma), TV koutek, konferenční míst-
nost, minimarket, bazén se sladkou vodou (le-

h l m o n í p r u w é á

The Kresten Royal Villas & Spa *****

ŘECKO > RHODOS > KALLITHEA

S T V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 890 Kč

 Hlavní restaurace: 06.30–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bohatého bufetu se širokým výběrem studených 

a teplých předkrmů, čerstvých salátů a hlavních jídel řecké a mezinárodní kuchyně. U snídaně káva, čaj, 
džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Restaurace u bazénu: 10.00–11.00 pozdní 
snídaně formou bufetu, 11.00–12.00 lehké občerstvení – sendviče, saláty, ovoce, sladké pečivo, zmrzlina, 
12.00–16.00 oběd – výběr studených a teplých předkrmů, čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce, pečivo, 
zmrzlina, 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, destiláty (vše rozlévané, místní výroby), káva a čaj 
 Bary u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, destiláty (vše rozlévané, místní výroby), 
káva a čaj  Hlavní bar: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, destiláty (vše rozlévané, místní 
výroby), káva a čaj  Lobby bar: 17.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, destiláty (vše rozlévané, 
místní výroby), káva a čaj  Restaurace s obsluhou: 19.00–22.00 2× týdně po předchozí rezervaci min-
imálně 1 den předem (2 nápoje na osobu jsou součástí All Inclusive), italská (od 12 let) nebo řecká. Na 
večeři je vyžadováno formální oblečení. Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 28 490 - 32 890 34 290 - 42 990 41 290 - 47 690 44 690 - 46 990 32 890 - 41 690 28 890 - 32 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 890 - 22 790 23 790 - 30 490 28 790 - 33 190 30 690 - 32 490 22 790 - 28 790 20 290 - 22 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 490 - 24 690 25 690 - 32 790 31 090 - 35 890 33 290 - 35 190 24 690 - 31 090 21 890 - 24 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 990 - 25 190 26 290 - 33 490 31 790 - 36 690 34 090 - 35 990 25 190 - 31 790 22 390 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 290 - 26 790 27 990 - 35 390 33 690 - 38 890 36 290 - 38 190 26 790 - 33 790 23 690 - 26 290
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Pláž
menší písčito–oblázková přístupná po scho-
dech, místy se při vstupu do vody nacházejí 
větší kameny, lehátka a slunečníky za poplatek, 
doporučujeme obuv do vody
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, stolní tenis, volej-
bal, fi tness, minigolf
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, kulečník, tenisový kurt, vodní 
sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. Na 
večeři je vyžadováno formální oblečení.

Příjemný hotelový komplex, zasazený 
do krásné udržované zahrady, se nachází 
v blízkosti letoviska Kallithea. Hlavní město 
Rhodos je vzdáleno 12 kilometrů a dopravu 
do něj zajišťuje linka místní autobusové do-
pravy. Zastávka autobusu se nachází 50 me-
trů od hotelu. Hotel doporučujeme všem, 
kteří touží po strávení příjemné a  klidné 
dovolené v dosahu hlavního města.

Obsazenost pokojů
Economy pokoj: 11-112-111
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj / Rodinný pokoj s výhledem na 
moře: 112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (v  provozu 
1. 6.–30. 9.), telefon, TV se satelitním příjmem, 
minilednice (zdarma), vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za 
poplatek), balkon nebo terasa Economy pokoj 
– stejné vybavení jako standardní pokoj, k dis-
pozici pouze omezený počet pokojů
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – 1 
prostornější místnost, Rodinný pokoj s  výhle-
dem na moře 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), konferenční míst-
nost, minimarket, směnárna, venkovní bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště d m o n í p r u w é á Q

Kresten Palace ****

ŘECKO > RHODOS > KALLITHEA

S T Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 790 KčS T V Y [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 590 - 21 290 22 890 - 27 890 26 390 - 27 190 25 990 - 26 790 19 390 - 24 690 17 590 - 17 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 790 - 15 190 16 490 - 21 190 18 790 - 20 490 18 390 - 19 690 14 590 - 18 390 13 290 - 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 590 - 16 290 17 590 - 21 690 20 190 - 20 990 19 790 - 20 590 14 990 - 18 890 13 590 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 890 - 16 690 17 990 - 22 090 20 590 - 21 390 20 190 - 20 990 15 290 - 19 290 13 890 - 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 690 - 17 590 18 990 - 23 290 21 790 - 22 590 21 390 - 22 190 16 190 - 20 390 14 690 - 14 890
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Pláž
písčito-oblázková (lehátka a  slunečníky zdar-
ma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, 2× týdně 
živá hudba, tenisový kurt, fi tness, sauna, stolní 
tenis, plážový volejbal, minigolf, kulečník, bas-
ketbal, šipky 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kadeřnictví, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Krásný hotel Calypso Beach leží u dlouhé 
písčito-oblázkové pláže Faliraki, oblíbené 
díky své rozloze, možnostem zábavy a tyr-
kysovému moři. Rozlehlý resort vybavený 
atypicky řešeným bazénem se skluzavkou, 
širokou nabídkou sportů a relaxace, je za-
sazen v krásné zeleni s palmami. Pár mi-
nut jízdy od resortu se nachází aquapark. 
Hotel vzdálený dva kilometry od centra 
Faliraki a  14 kilometrů od města Rhodos 
doporučujeme všem věkovým kategoriím 
a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 
11-112-111-1122-1112
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 19 km
vzdálenost od centra: 
Faliraki 2 km / Rhodos 14 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (červen-září), 
sat TV, telefon, lednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), Wi-Fi (za poplatek)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u bazénu, snack bar, společenská místnost s TV, 
minimarket, obchod se suvenýry, Wi-Fi (zdar-
ma), bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma), dětský bazén, skluzavka, dětské hřiště, 
miniklub (pro děti 4–12 let) a h l í u v w y é / á Q

Calypso Beach ****

ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI

V [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 790 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
(vše místní výroby, rozlévané)   Bar u bazénu: 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
čaj a káva   Snack bar: 10.00–23.00 lehké občer-
stvení, zmrzlina, káva, čaj, sušenky, 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané) Upozornění: 
U večeře je vyžadováno formální oblečení. Výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 290 - 27 490 30 490 - 36 590 36 590 - 38 390 35 590 - 38 390 26 090 - 36 590 21 890 - 25 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 090 - 20 690 23 090 - 28 090 27 690 - 29 090 26 690 - 29 090 19 890 - 27 690 16 790 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 490 - 21 190 23 690 - 28 690 28 390 - 29 690 27 390 - 29 690 20 290 - 28 390 17 190 - 19 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 490 - 22 190 24 790 - 30 090 29 790 - 31 190 28 790 - 31 190 21 290 - 29 790 17 890 - 20 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 21 190 - 22 990 25 690 - 30 990 30 790 - 32 190 29 790 - 32 190 21 990 - 30 790 18 590 - 21 590
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staurace s  obsluhou, bar, snack bar u  bazénu, 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), vybavená konferenční 
místnost, bazén (lehátka, slunečníky a osušky 
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 (transfer je zajištěn hotelem), kulečník
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
Economy pokoj::11
Standardní pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 
111-1112-1122-1111
Jednolůžkový pokoj: 1-12
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: Faliraki 4 km / Rhodos 14 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (15. 6.–15. 9.), 
telefon, 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- h l o í p u v w é

Dessole Olympos Beach Resort ****

ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI

S V Y Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 190 KčV [ \ 4

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně 
formou bufetu, 10.00–11.00 obědy pozdní 

snídaně, 11.00–16.00 lehké občerstvení, 13.00–15.00 obědy 
formou bufetu, 15.00–18.00 zmrzlina, 16.00–17.00 odpolední 
káva, čaj, sušenky, 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 nealkoholické nápo-
je, voda, čepované pivo a rozlévané víno místní výroby 
 Lobby Bar: 17.00–01.00 nealkoholické nápoje a alkoholické 
nápoje místní výroby  Pool Bar: 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje a alkoholické nápoje místní výroby   Beach Bar: 
10.00–22.00 nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje míst-
ní výroby Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 390 - 19 290 21 390 - 28 390 27 590 - 30 790 25 190 - 30 290 17 790 - 25 890 17 390 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 190 - 15 590 17 390 - 23 390 22 590 - 25 190 20 390 - 24 690 14 490 - 21 090 14 190 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 490 - 15 990 17 790 - 23 890 23 090 - 25 790 20 890 - 25 290 14 790 - 21 590 14 490 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 790 - 16 390 18 190 - 24 390 23 590 - 26 390 21 390 - 25 890 15 190 - 22 090 14 790 - 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 390 - 16 990 18 890 - 25 190 24 390 - 27 290 22 190 - 26 790 15 690 - 22 890 15 390 - 15 590
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Pláž
písčito-oblázková s  pozvolným vstupem do 
vody, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, stolní tenis, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, sauna, salon krásy, 2 te-
nisové kurty, vodní sporty na pláži, minifotbal
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Příjemný hotel se skládá ze dvou budov 
a  nachází se v  rozlehlé zahradě s  lehátky 
a  slunečníky, která umožní příjemnou re-
laxaci. Hotelový areál dosahuje až k široké 
písčité pláži s pozvolným vstupem do moře. 
V blízkém okolí je množství barů, obchůd-
ků, restaurací, kaváren a míst vybízejících 
k večerním procházkám. Samotné centrum 
Faliraki je vzdáleno přibližně 650 metrů. 
Tento hotel doporučujeme klientům všech 
věkových kategorií.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: 650 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (15. 6.–20. 9. zdar-
ma), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na recepci (za poplatek), 
Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo terasa, Eco-
nomy pokoj – počet pokojů je omezen, nemají 
balkon / terasu, nedisponují bočním výhledem 
na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
snack bar, TV místnost, připojení k  internetu 
(za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), minimarket, 
obchod se suvenýry, bazén (lehátka a  sluneč-
níky zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, 
dětské hřiště, vnitřní bazén (lehátka zdarma, 
osušky za zálohu) d h l m o n í p r u v w y é á

Apollo Beach ****

ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI

S T V Y Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 290 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufe-

tu, 10.15–12.00 pozdní snídaně, 12.30–15.00 oběd 
formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou bufe-
tu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Snack 
bar: 11.30–17.30 lehké občerstvení, 12.00–21.00 
káva, čaj, sušenky, zmrzlina  Bar v zahradě: 09.00
–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkohol-
ické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtro-
vaná káva, čaj  Bar/restaurace: 17.00–21.00 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj 
Upozornění: U večeře je vyžadováno formální oblečení. 
Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 790 - 21 790 24 990 - 32 990 31 590 - 35 690 30 790 - 35 190 22 390 - 31 590 17 490 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 490 - 16 190 18 690 - 24 890 23 490 - 26 590 22 690 - 26 090 16 790 - 23 490 13 290 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 790 - 16 590 19 190 - 25 390 23 990 - 27 190 23 190 - 26 690 17 190 - 23 990 13 590 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 590 - 17 390 19 990 - 26 590 25 190 - 28 490 24 390 - 27 990 17 990 - 25 190 14 190 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 190 - 17 990 20 690 - 27 390 25 990 - 29 390 25 190 - 28 890 18 590 - 25 990 14 690 - 17 790
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty na pláži, kulečník, elek-
tronické hry, půjčovna kol
Stravování v ceně
Polopenze: kontinentální snídaně, večeře for-
mou bufetu

Tříhvězdičkový rodinný hotel se nachází 350 
metrů od krásné písčité pláže s pozvolným 
vstupem do moře a  současně nedaleko 
centra živého letoviska Faliraki s  mnoha 
restauracemi, bary, tavernami a obchůdky. 
Hlavní město ostrova, vzdálené 15 kilomet-
rů, je dostupné místní autobusovou linkou. 
Zastávka je přibližně 100 metrů od hotelu. 
Lze doporučit klientům, kteří hledají od-
počinek v  příjemném prostředí, v  dosahu 
centra města.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj: 111-1112-1111-11112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (12. 7.–5. 9. 
v ceně, mimo toto období za poplatek 7 EUR/
pokoj/den), TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za 
poplatek), lednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 2 ložnice
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén s dětskou částí 
(lehátka a slunečníky zdarma), připojení k inter-
netu za poplatek
Pláž
dlouhá široká písčitá pláž (lehátka a slunečníky 
za poplatek) d n í p r u y é

Grecian Fantasia Resort ***

ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI

S T [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 590 KčS T V Y Z

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 390 - 13 590 15 490 - 18 790 18 590 - 20 690 19 890 - 20 390 13 590 - 18 690 13 590 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 590 - 10 790 12 290 - 15 090 14 790 - 16 390 15 590 - 16 090 10 790 - 14 690 10 790 - 10 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 790 - 10 990 12 590 - 15 390 15 090 - 16 790 15 990 - 16 490 10 990 - 14 990 10 990 - 11 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 090 - 11 290 12 890 - 15 690 15 490 - 17 190 16 390 - 16 890 11 290 - 15 390 11 290 - 11 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 490 - 11 690 13 290 - 16 190 15 990 - 17 690 16 890 - 17 390 11 690 - 15 890 11 690 - 11 890
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S T [

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Afandou 4 km
vzdálenost od nákupních možností: Faliraki 3 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (za poplatek 6 EUR/den), telefon, 
TV, Wi-Fi (zdarma), malá lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor – pouze na recepci (za poplatek 10 EUR/
týden, 15 EUR/2 týdny), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack bar, restaurace s ob-
sluhou, připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma), 
obchod se suvenýry, prádelna (za poplatek), dětské hřiště
Pláž
oblázková, 200 m od hotelu přes místní komunikaci, lehátka a sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné animační a večerní programy, stolní tenis, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
golfové hřiště 3 km od hotelu, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Upozornění
Hotel není vhodný pro klienty s pohybovými obtížemi

Menší rodinný hotel se nachází v letovisku Faliraki, v blíkosti pláže Ladiko. Jen několik metrů 
dál se rozprostírá také známa zátoka Anthonyho Quinna s nádhernou písečnou pláží. Doporu-
čujeme zejména méně náročným klientům, kteří chtějí poznávat ostrov a zároveň si odpoči-
nout v příjemném prostředí.

c d í p r v y z

Ladiko ***

ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 090 Kč

S T U

Haniotis Studios leží v  centru Faliraki, pouhých 350 metrů od 
písčito-oblázkové pláže. V  blízkosti se nachází zastávka míst-
ní autobusové dopravy, nástupní místo taxi, obchody, restau-
race a  bary. Třípatrová budova nabízí ubytování v  klimatizo-
vaných studiích, s  vlastním sociálním zařízením, balkonem 
nebo terasou a  kuchyňským koutem pro jednoduché vaření. 
Hotel doporučujeme méně náročným hostům.

Obsazenost pokojů
Studio: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: Faliraki 50 m
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), TV, lednička, rychlo-
varná konvice, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon nebo 
terasa
Pláž
písčito-oblázková, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Bez stravování

b p r u y

Haniotis Studios 
ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

9 690 Kč

RECKO Rhodos_LETO 2019_v2_Rhodos.indd   230 2.1.2019   11:47:18



231

S T

Hotel Cathrin je komplex o šesti budovách, 
postavený v  rozlehlé upravené zahradě 
s  velkým bazénem, dětským bazénem, 
snack barem. Nachází se tři kilometry od 
velmi oblíbeného letoviska Faliraki s mno-
ha bary, tavernami, diskotékami, obcho-
dy, tři kilometry od městečka Afandou, 
650 metrů od zátoky Ladiko a  850 met-
rů od proslulé pláže Anthonyho Quinna. 
Hotel nabízí bezplatnou kyvadlovou dopra-
vu na obě pláže třikrát denně během celé 
sezóny.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 650 m
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, centrální klima-
tizace, satelitní TV, minilednice, trezor (za popla-
tek), telefon, balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
recepce, internet a Wi-Fi v lobby (za poplatek), 
restaurace, venkovní bazén se sluneční terasou 
s  lehátky a  slunečníky (zdarma), osušky (za 
poplatek), bar u bazénu, dětský bazén, dětské 
hřiště
Pláž
písčitá pláž je ve vzdálenosti cca 650 m a pro-
slulá pláž Anthony Quinn v  Ladiku cca 850 m, 
při vstupu do vody oblázky (obě pláže zkratkou, 
po silnici cca o  500 m delší cesta), 3× denně 
bezplatný hotelový autobus na pláž, sprcha, WC, 
lehátka a slunečníky na pláži za poplatek d í p r v w é Q á

Cathrin ****

ŘECKO > RHODOS > FALIRAKI > LADIKO

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, fi tness, masáže, v centru letovis-
ka Faliraki mnoho diskoték a barů. 
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu 

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 490 - 18 890 20 790 - 22 290 21 690 - 25 990 22 990 - 25 590 19 190 - 22 990 15 690 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 790 - 14 090 15 690 - 17 190 16 590 - 19 690 17 190 - 19 290 14 390 - 17 390 11 990 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 090 - 14 490 16 090 - 17 590 16 990 - 20 090 17 590 - 19 690 14 790 - 17 790 12 290 - 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 590 - 15 090 16 690 - 18 190 17 590 - 20 990 18 390 - 20 590 15 390 - 18 590 12 790 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 990 - 15 690 17 290 - 18 790 18 190 - 21 690 18 990 - 21 290 15 990 - 19 190 13 190 - 15 990
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snack bar, lobby bar, bar u bazénu, bar na pláži, 
Wi-Fi v lobby (zdarma), minimarket, obchod se 
suvenýry, TV koutek, dětská diskotéka, konfe-
renční místnost, 2 venkovní bazény (slunečníky 
a  lehátka zdarma), dětský bazén, skluzavka, 
dětské hřiště, dětský klub
Pláž
písčito-oblázková, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, aerobic, vodní gymnastika, 
fi tness, stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení za 
poplatek), šipky, plážový volejbal, plážový fot-
bal, pétanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness centrum (vnitřní vyhřívaný bazén, 
péče o tělo, sauna, pedikúra, manikúra), kadeř-
nictví, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlé-
vaných alkoholických a nealkoholických nápojů 
místní výroby (také alkoholické či nealkoho-
lické koktejly). Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem. Na večeři je vyžadováno 
formální oblečení.

Moderní hotel se nachází v  blízkosti le-
toviska Afandou, 25 kilometrů od letiště 
a necelých 19 kilometrů od hlavního města 
Rhodos. Leží přímo u krásné dlouhé písčité 
pláže, kde jsou pro hosty k dispozici lehátka 
a slunečníky zdarma. Součástí hotelu je roz-
lehlá zahrada a dva bazény se skluzavkou 
pro děti. Hotel pro své klienty nabízí skvě-
lý servis, přátelskou atmosféru, služby na 
velmi dobré úrovni, včetně široké nabídky 
sportovních aktivit, wellness centra, salonu 
krásy, pro nejmenší návštěvníky je k  dis-
pozici dětské hřiště a dětský miniklub. Do-
poručujeme pro všechny věkové kategorie 
i rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Kolymbia 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), mi-
nibar (doplnění za poplatek), set pro přípravu 
čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře, Rodinný pokoj 
– 1 prostornější místnost
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou (rezervace nutná předem), h l m o í p r u v w y é á Q

LTI Asterias ****+

ŘECKO > RHODOS > AFANDOU

S T V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 690 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 27 790 - 29 190 31 990 - 38 890 39 290 - 40 390 32 890 - 39 890 28 190 - 33 790 25 090 - 28 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 20 390 - 21 390 23 690 - 29 190 28 790 - 29 890 24 190 - 29 390 20 790 - 25 090 18 690 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 890 - 21 890 24 190 - 29 790 29 490 - 30 590 24 690 - 30 090 21 290 - 25 590 19 090 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 890 - 22 990 25 390 - 31 190 30 990 - 32 090 25 990 - 31 590 22 290 - 26 890 19 990 - 22 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 290 - 24 390 26 890 - 32 990 32 890 - 33 990 27 590 - 33 490 23 690 - 28 490 21 190 - 24 090
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, SPA & Wellness, vířivka, masáže, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Menší luxusní aparthotel se nachází ne-
daleko jedné z  nejkrásnějších písečných 
pláží na ostrově Rhodos – Afandou Beach. 
Pro milovníky golfu je pouhých 500 me-
trů od hotelu jedno z  nejvíce oblíbených 
golfových hřišť. Hotel je ideální volbou pro 
strávení komfortní dovolené a  uspokojí 
i  náročnější klienty. Tento hotel je pouze 
pro dospělé. 

Obsazenost pokojů
Deluxe pokoj: 11
Deluxe pokoj se sdíleným bazénem: 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Afandou 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sa-
telitním příjmem, telefon, připojení k internetu 
(za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), minibar (za 
poplatek), set pro přípravu čaje a  kávy, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Deluxe pokoj se sdíleným bazénem – vybavení 
stejné jako deluxe pokoj, navíc přímý vstup do 
sdíleného bazénu z terasy
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u bazénu, připojení k internetu, Wi-Fi na recepci 
(zdarma), konferenční místnost, půjčovna auto-
mobilů, prádelna (za poplatek), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma)
Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komu-
nikaci, lehátka a slunečníky za poplatek d í t v w y z é

COOEE Afandou Bay & Suites ****+

ŘECKO > RHODOS > AFANDOU

Y Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 890 KčS T V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 690 - 20 890 23 790 - 27 490 26 790 - 29 190 25 590 - 28 690 18 990 - 26 390 18 290 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 990 - 15 590 17 890 - 20 890 20 190 - 21 890 18 990 - 21 390 14 290 - 19 790 13 890 - 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 290 - 15 890 18 290 - 21 390 20 690 - 22 390 19 490 - 21 890 14 590 - 20 290 14 190 - 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 990 - 16 690 19 090 - 22 290 21 590 - 23 390 20 390 - 22 890 15 290 - 21 190 14 790 - 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 790 - 17 590 20 190 - 23 490 22 790 - 24 790 21 590 - 24 290 16 090 - 22 390 15 590 - 16 290
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suvenýry, konferenční místnost, bazén se slad-
kou 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, plá-
žový volejbal, fi tness, minifotbal, šipky, tobo-
gán, minigolf, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, sauna, wellness, kadeřnictví
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový resort s tradiční řeckou pohostin-
ností je vhodný pro milovníky aktivní dovo-
lené a rodiny s dětmi. Nachází se v oblasti 
Afandou, nedaleko vyhlášené stejnojmen-
né pláže s  pozvolným vstupem do moře. 
Hotel má hlavní budovu s  recepcí, restau-
raci s venkovním posezením, snack bar a tři 
vedlejší budovy. V rozlehlé zahradě můžete 
relaxovat u bazénu nebo sportovat. Dětem 
je vyhrazena část zahrady s  miniklubem, 
bazénem se skluzavkou a  hřištěm. V  blíz-
kosti hotelu se nachází také jediné 18jam-
kové golfové hřiště na ostrově.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj / Superior rodinný 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 za-
řízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), Wi-Fi (zdarma), balkon nebo terasa, 
přistýlky pro děti jsou formou palandy
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj, Superior rodinný pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, barbe-
cue restaurace (pouze 1× za pobyt), hlavní bar, 
snack bar, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi v lobby (zdarma), minimarket, obchod se h o í p q u v z é / á Q

Dessole Lippia Golf Resort ****

ŘECKO > RHODOS > AFANDOU

S U V [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 690 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou bufetu, 10.00–11.00 pozdní 
snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře 

formou bohatého bufetu se širokým výběrem studených a teplých předkrmů, čerstvých salátů a hlavních 
jídel řecké a mezinárodní kuchyně. Součástí večeří show cooking a tematické večery. U snídaně káva, čaj, 
džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, čepované pivo a rozlévané víno místní výroby, káva 
a čaj  Snack bar: 10.00–16.00 lehké občerstvení – gyros, burgery, hot dog, panini, saláty, 16.00–18.00 
odpolední čaj s pečivem, palačinky nebo pizza; 10.00–21.00 zmrzlina  Bar u bazénu: 10.00–01.00 neal-
koholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje, 23.00–01.00 pozdní snack (sendviče)  Bar u tobogánu: 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické nápoje  Hlavní bar: 16.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, minerální voda, džusy, místní pivo, vybrané importované destiláty, koktejly, káva a čaj   BBQ 
restaurace s obsluhou: 19.00–22.00 1× týdně po předchozí rezervaci Upozornění: Na večeři je vyžadováno 
formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 190 - 18 490 20 390 - 26 890 28 190 - 28 990 24 990 - 28 590 19 090 - 25 890 18 490 - 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 690 - 14 990 16 590 - 22 090 22 890 - 23 690 20 190 - 23 290 15 590 - 21 090 14 990 - 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 090 - 15 390 16 990 - 22 590 23 490 - 24 290 20 690 - 23 890 15 890 - 21 590 15 390 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 490 - 15 790 17 390 - 23 090 23 990 - 24 790 21 190 - 24 390 16 290 - 22 090 15 790 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 990 - 16 290 17 990 - 23 890 24 890 - 25 690 21 990 - 25 290 16 890 - 22 890 16 290 - 16 490
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(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s  oblázky, lehátka a  slunečníky za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
1× za týden řecký večer (nápoje zdarma), stolní 
tenis, volejbal, minifotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, elektronické hry, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Moderní rodinný hotel se nachází v oblasti 
Afandou, nedaleko vyhlášené stejnojmen-
né tři kilometry dlouhé pláže. Hotel, který 
obklopuje vkusně upravená zahrada, se 
skládá ze dvou obytných budov a z přilehlé 
nové menší budovy, v  níž se nachází re-
staurace. V jedné z těchto budov je i recep-
ce, minimarket a  bar. U  hotelu je hostům 
k  dispozici bazén, dětský bazén, tenisový 
a volejbalový kurt a další sportovní vyžití. 
Doporučujeme všem, kteří chtějí svou do-
volenou strávit v příjemném a klidném pro-
středí s přátelskou atmosférou.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: Rhodos 20 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Afandou 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (v provozu 
1. 7.–15. 9., mimo toto období za poplatek), te-
lefon, TV se satelitním příjmem, lednička, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa, 
přistýlky mohou být i formou rozkládacího gau-
če, popř. palandy
Ubytování za příplatek
Superior pokoj – renovované pokoje včetně kou-
pelen
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
minimarket, internetový koutek (za poplatek), 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), TV místnost, bazén h í p r u v w é Q

Afandou Beach ***+

ŘECKO > RHODOS > AFANDOU

S T U V Z 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 090 KčS U V [ \ 4

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
(vše místní výroby, rozlévané)   Bar u bazénu: 
10.00–18.00 nealkoholické nápoje, čepované pivo, 
destiláty místní výroby, long drinky, káva a čaj, 
16.00–17.00 lehké občerstvení (například sendviče, 
pizza, koláče, sušenky)   Hlavní bar: 18.00–23.00 
nealkoholické nápoje, čepované víno, rozlévané 
víno, destiláty (vše místní výroby), káva a čaj 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 890 - 15 090 17 390 - 21 390 20 290 - 20 790 19 590 - 20 490 15 090 - 19 990 15 090 - 15 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 090 - 12 290 14 090 - 17 590 16 490 - 16 990 15 890 - 16 690 12 290 - 16 290 12 290 - 12 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 390 - 12 590 14 490 - 17 990 16 890 - 17 390 16 290 - 17 090 12 590 - 16 690 12 590 - 12 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 690 - 12 890 14 790 - 18 390 17 290 - 17 790 16 690 - 17 490 12 890 - 17 090 12 890 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 090 - 13 290 15 390 - 18 990 17 890 - 18 390 17 290 - 18 090 13 290 - 17 690 13 290 - 13 490
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Příjemný hotel se skvělou polohou přímo 
v centru turistického letoviska Kolymbia se 
nachází na východním pobřeží ostrova, asi 
30 kilometrů od hlavního města Rhodos. 
Útulný hotel disponuje venkovním bazé-
nem, dětským hřištěm a barem u bazénu. 
V  okolí hotelu naleznete řadu obchodů, 
barů i taveren a doporučujeme ho klientům 
všech věkových kategorií.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 380 m
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (15. 6.–15. 9.), 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na recepci (za poplatek), telefon, 
minilednička, balkon nebo terasa 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, Wi-Fi (zdarma), bazén se sladkou 
vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, připojení k  internetu za 
poplatek, minimarket
Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komu-
nikaci, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži (místní poskytovatelé)
Stravování v ceně
All Inclusive

a h n p r y é

Marathon ****

ŘECKO > RHODOS > KOLYMBIA

S T Z V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 790 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně nealkoholické nápoje, káva 
a čaj, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno (vše místní výroby, rozlévané)   Bar u ba-
zénu: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj, 11.00–12.00 dopolední snack, 
16.00–17.00 čaj, sušenky, 18.30–22.30 koktejly 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. Na večeři je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 190 - 20 090 22 390 - 25 190 23 790 - 24 490 22 990 - 23 990 21 090 - 23 790 18 490 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 790 - 16 290 18 090 - 20 690 19 290 - 19 990 18 590 - 19 490 17 090 - 19 390 15 090 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 190 - 16 690 18 590 - 21 190 19 790 - 20 490 19 090 - 19 990 17 590 - 19 890 15 490 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 490 - 17 090 18 990 - 21 690 20 290 - 20 990 19 490 - 20 490 17 990 - 20 290 15 790 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 090 - 17 690 19 690 - 22 390 20 990 - 21 690 20 190 - 21 190 18 590 - 20 990 16 390 - 17 090

RECKO Rhodos_LETO 2019_v2_Rhodos.indd   236 2.1.2019   11:48:01



237

Pláž
písčito–oblázková, lehátka a  slunečníky za po-
platek, svoz na pláž
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži (místní provo-
zovatelé)
Stravování v ceně
All Inclusive: 11.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, odpolední káva, 
čaj a  zákusky, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a  alkoholických nápojů 
místní výroby. Lze čerpat v místech a časech ur-
čených hotelem. Během večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

Rozsáhlý hotelový komplex, skládající se 
z  několika dvoupodlažních budov, se na-
chází v oblasti Kolymbia, jejíž centrum leží 
jen 500 metrů od hotelu. Do vzdálenějších 
míst se klienti mohou dopravit místní auto-
busovou linkou, jejíž zastávka je vzdálena 
150  metrů. Hostům jsou k  dispozici stan-
dardně vybavené pokoje, bazén, restaurace 
či bar. Hotel je vhodný pro strávení klidné 
dovolené, pro všechny věkové kategorie 
i rodiny s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-111-1122-1112-1111
Jednolůžkový pokoj: 1-12
Economy pokoj: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1,5 km
vzdálenost od letiště: 28 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma 
v období 15. 6.–15. 9., mimo toto období za po-
platek 6 EUR/den), telefon, TV, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostornější pokoj, stejné vy-
bavení jako standardní pokoj, dětská postýlka 
za 3 EUR/den
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi (za poplatek), 2 bazény, 1 dětský bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma), obchod se suve-
nýry, minimarket h n í p r u y é

Fantasy ***+

ŘECKO > RHODOS > KOLYMBIA

S T V 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 690 KčS T Z V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 990 - 14 190 15 990 - 19 790 19 190 - 20 990 18 390 - 20 790 14 190 - 18 990 14 190 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 690 - 10 890 12 290 - 15 390 14 790 - 16 090 13 990 - 15 890 10 890 - 14 590 10 890 - 11 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 10 990 - 11 190 12 590 - 15 690 15 090 - 16 390 14 290 - 16 190 11 190 - 14 890 11 190 - 11 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 390 - 11 590 13 090 - 16 290 15 690 - 17 090 14 890 - 16 890 11 590 - 15 490 11 590 - 11 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 790 - 11 990 13 590 - 16 790 16 190 - 17 690 15 390 - 17 490 11 990 - 15 990 11 990 - 12 190
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ma, osušky za zálohu), společenská místnost 
s  TV, minimarket, obchod se suvenýry, Wi-Fi 
v lobby zdarma, konferenční místnost
Pláž
písčitá s  pozvolným vstupem, dostupná přes 
místní komunikaci, slunečníky a lehátka za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
vířivka, sauna, posilovna, tenisový kurt
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži (místní poskytovatelé), 
potápění, SPA centrum, masáže, půjčovna kol
Stravování v ceně
Snídaně: formou bohatého bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Rozlehlý pětihvězdičkový resort leží kou-
sek od největší pláže letoviska Lindos, 
pláže Vlicha. Je oceněna modrou vlajkou 
a  poskytuje širokou škálu vodních sportů. 
Elegantní hotel, situovaný v mírném kopci, 
nabízí díky své poloze krásné výhledy na 
okouzlující zátoku i  krásné prostředí plné 
zeleně a palem. Resort, určený pouze do-
spělým klientům, má k dispozici ubytování 
ve zrekonstruovaných budovách, restauraci 
s výhledem na moře, venkovní bazén, SPA 
centrum či posilovnu. Doporučujeme nároč-
nějším klientům, kteří vyhledávají klidnou 
i aktivní dovolenou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11
Superior s výhledem na moře: 11
Junior Suite: 11-111
Junior Suite s výhledem na moře: 11-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 48 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon, minilednička, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na pokoji, Wi-Fi (zdarma), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior s výhledem na moře, Junior Suite, Ju-
nior Suite s výhledem na moře – ložnice s obý-
vací částí
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u bazénu, bazén (lehátka a osušky zdar- a c d m í t w x y é á o

Lindos Village Resort & SPA *****

ŘECKO > RHODOS > LINDOS

Y Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 890 - 21 890 24 490 - 30 190 29 390 - 33 390 28 590 - 33 390 21 490 - 27 790 18 390 - 21 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 590 - 16 290 18 390 - 22 890 21 890 - 24 890 21 090 - 24 790 16 090 - 20 590 13 990 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 990 - 16 590 18 790 - 23 390 22 490 - 25 390 21 690 - 25 390 16 490 - 21 090 14 290 - 16 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 690 - 17 390 19 690 - 24 390 23 490 - 26 590 22 690 - 26 590 17 190 - 22 090 14 890 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 290 - 17 990 20 290 - 25 190 24 290 - 27 490 23 490 - 27 490 17 790 - 22 890 15 390 - 18 090
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Stravování v ceně
All Inclusive 

Rodinný hotel Thalia se nachází v  klidné 
oblasti Pefkos, čtyři kilometry od tradiční 
řecké vesničky Lardos. Hotel disponuje dvě-
ma budovami, které jsou obklopeny zahra-
dou a venkovním bazénem. Asi 500 metrů 
od hotelu se nachází písčitá pláž oceněná 
modrou vlajkou. Hotel je vhodný pro méně 
náročné klienty.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj: 112-1122-111-1112-
11122-1111-11112-11111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: městečko Lardos 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za popla-
tek), telefon, lednice, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 1 prostornější místnost
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, bar u  bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
trezor na recepci (za poplatek), obchod se su-
venýry, minimarket, směnárna, bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma), dětský bazén, dětské 
hřiště
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, air hockey, vodní sporty na pláži h n í p r u y é

Thalia hotel ***+

ŘECKO > RHODOS > PEFKOS

S T V [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 KčY Z [

 Hlavní restaurace: 08.00–10.00 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj a voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno (vše místní výroby, rozlévané)   Snack bar: 
16.00–17.00 lehké snacky, zmrzlina, rozlévané 
nealkoholické nápoje, káva a čaj  Bar u bazénu: 
11.00–23.00 nealkoholické nápoje, alkoholické 
nápoje (točené pivo, víno, ouzo, vše místní výroby, 
rozlévané Upozornění: výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 590 - 17 290 19 890 - 22 190 20 990 - 21 590 20 290 - 21 290 16 190 - 20 890 15 590 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 690 - 13 990 16 190 - 18 290 17 090 - 17 690 16 390 - 17 390 13 190 - 16 990 12 690 - 12 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 990 - 14 390 16 590 - 18 690 17 490 - 18 090 16 790 - 17 790 13 490 - 17 490 12 990 - 13 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 290 - 14 690 16 990 - 19 090 17 890 - 18 490 17 290 - 18 190 13 890 - 17 890 13 290 - 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 790 - 15 190 17 590 - 19 690 18 490 - 19 090 17 890 - 18 790 14 290 - 18 490 13 790 - 13 990
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Hotel je vystavěn v krásné zahradě na klid-
ném místě v koloniálním stylu s výhledem 
na zátoku Vlicha a má kaskádovitý výhled 
na moře. Nabízí příjemné ubytování od 
standardních a  komfortních až po luxusní 
pokoje, skvěle vybavené. Hotel svým klien-
tům nabízí celou řadu volnočasových aktivit 
a perfektní služby. Nachází se cca čtyři kilo-
metry od městečka Lindos a cca 43 kilome-
trů od hlavního města Rhodos. Autobusová 
zastávka do Lindosu je přibližně 100 metrů 
od hotelu. Ofi ciální kategorie hotelu je 5*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11
Superior pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-111-112
Rodinný pokoj s bočním výhledem na moře:
11-111-112-1111-1122-1112
Junior Suite s výhledem na moře: 11-111-112
Pokoj s výhledem na moře: 11
Deluxe pokoj se sdíleným bazénem: 11
Suite se sdíleným bazénem: 
11-111-112-1111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
Ubytování
koupelna s WC, vysoušeč vlasů, individuální kli-
matizace (1. 6.–30. 9. zdarma, jinak za poplatek), 
satelitní TV, trezor (za poplatek), minilednice, 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře, Rodinný pokoj 
s bočním výhledem na moře, Junior Suite s vý-
hledem na moře, Deluxe pokoj se sdíleným 
bazénem, Suite se sdíleným bazénem, Superior 
pokoj s bočním výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, výtahy, Wi-Fi (zdarma), 
několik restaurací a  barů, obchůdky, minimar-
ket, snack bar u  bazénu, 3 venkovní bazény 
a dětský bazén, sluneční terasa s lehátky a slu-
nečníky (zdarma) bazén se skluzavkami a tobo-
gány (vstup dle věku a výšky), osušky za zálohu
Pláž
písčito-oblázková s pozvolným vstupem do vody, 
slunečníky na pláži za poplatek, osušky za zálo-
hu, sprcha h l m o í p r u v w é Q

COOEE Lindos Royal ****

ŘECKO > RHODOS > LINDOS

S T V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 190 Kč

 07.00–10.00 snídaně formou 
bufetu, 10.15–11.00 pozdní kon-

tinetální snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu 
včetně "show cooking", 19.00–21.00 večeře formou 
bufetu, možnost večeře v taverně (nutná rezerva-
ce, pití za poplatek)  Snack bar: 11.00–17.00 leh-
ké občerstvení – pizza, hranolky, saláty, sladkosti 
 Pool bar: 10.00–23.00 nealkoholické a alkoho-
lické nápoje místní výroby, pivo, víno, ouzo, brandy 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit

All Inclusive

Sportovní aktivity a zábava zdarma 
multifunkční hřiště: basketbal, volejbal, hřiště 
na minifotbal (5 × 5), stolní tenis, šipky, animač-
ní programy, amfi teatr, disco bar, dětské hřiště
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
půjčovna kol, kulečník, tenisový kurt, wellness
Stravování v ceně
All Inclusive

3+1
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 690 - 24 590 26 490 - 31 490 31 590 - 33 790 29 390 - 33 390 24 590 - 30 190 20 990 - 22 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 190 - 17 790 19 390 - 23 290 23 090 - 24 590 21 190 - 24 190 17 790 - 21 990 15 490 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 890 - 18 690 20 290 - 24 290 24 190 - 25 790 22 190 - 25 390 18 690 - 22 990 16 190 - 17 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 190 - 19 090 20 690 - 24 890 24 690 - 26 290 22 790 - 25 890 19 090 - 23 590 16 490 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 090 - 20 190 21 890 - 26 190 26 090 - 27 890 24 090 - 27 490 20 190 - 24 890 17 390 - 18 490
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Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt, stolní tenis, plážový volejbal, 
basketbal, aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive

Čtyřhvězdičkový hotel se nachází na jiho-
východě ostrova v  klidné oblasti Pefki, jen 
několik kilometrů od malebné vesničky 
Lindos, která byla, díky svým malým bílým 
domkům a úzkým klikatým uličkám, prohlá-
šena památkovou rezervací. Nad hotelem 
se tyčí hory a  současně je umístěn přímo 
u jedné z nejkrásnějších písčitých pláží ost-
rova. Krásně udržovaná zahrada s bazénem, 
stylově vybavené pokoje a především nád-
herné koupání přímo předurčuje toto místo 
k úžasně strávené dovolené. Hotel doporu-
čujeme klientům všech věkových kategorií.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 55 km / od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, TV, telefon, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), malá lednice, trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj superior – 2 místnosti rozdělené 
skleněnou příčkou
Zařízení hotelu
recepce, hlavní restaurace, bar na pláži, bar u ba-
zénu, supermarket, směnárna, Wi-Fi ve společ-
ných prostorách (zdarma), místnost s TV, bazén 
s dětskou částí s lehátky a slunečníky (zdarma)
Pláž
písečno-oblázková s lehátky a slunečníky za po-
platek, bar, sprcha h í p r u w é Q

Sunrise Beach Hotel ****

ŘECKO > RHODOS > PEFKI - LINDOS

Y S T V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 890 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 
zahrnuje snídaně formou bufe-

tu, 12.30–14.30 obědy formou bufetu, 19.00–21.30 
večeře formou bufetu  Bar u bazénu, bar na pláži, 
snack bar: občerstvení a nápoje střídavě v časech: 
10.30–12.30 a 16.30–18.30 lehké svačiny, 10.00–18.00 
zmrzlina, 15.30–16.30 odpolední čaj, káva, sušenky, 
10.00–23.00 neomezené množství rozlévaných neal-
koholických a vybraných alkoholických nápojů míst-
ní výrob Upozornění: lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 890 - 21 190 22 990 - 28 690 28 690 - 33 690 29 490 - 33 190 21 190 - 29 490 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 890 - 16 190 17 590 - 22 290 21 990 - 25 690 22 290 - 25 190 16 190 - 22 290 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 290 - 16 590 18 090 - 22 790 22 590 - 26 290 22 790 - 25 790 16 590 - 22 790 16 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 690 - 16 990 18 490 - 23 190 23 090 - 26 890 23 390 - 26 390 16 990 - 23 390 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 290 - 17 590 19 090 - 23 990 23 790 - 27 790 24 190 - 27 290 17 590 - 24 190 17 590

RECKO Rhodos_LETO 2019_v2_Rhodos.indd   242 2.1.2019   11:48:46



243

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, půjčovna aut
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive 

Hotel se nachází v oblasti Lardos, na jiho-
východním pobřeží ostrova, přímo u jedné 
z  nejkrásnějších písečných pláží ostrova 
Rhodos. Je obklopen udržovanou zahradou 
se stromy a květinami, uprostřed areálu se 
nachází bazén. Doporučujeme pro všechny 
věkové kategorie i  rodinám s dětmi, kteří 
chtějí strávit klidnou dovolenou v příjemné 
a přátelské atmosféře rodinného hotelu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 64 km
vzdálenost od centra: 
centrum letoviska Lardos 500 m
starobylé městečko Lindos 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (zdarma), te-
lefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi 
(za poplatek), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – stejné vybavení jako standardní 
pokoj, 2 místnosti, které nejsou oddělené dveřmi
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar na 
pláži, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dět-
ský bazén, Wi-Fi v lobby (za poplatek), obchod se 
suvenýry, společenská místnost
Pláž
písčitá pláž u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal k l í p r u y é

Sun Beach Lindos ***

ŘECKO > RHODOS > LARDOS

S T X Z 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 KčY S T V Z [

 Hlavní restaurace: 
07.30–9.30 snídaně for-

mou bufetu, 12.30–14.00 oběd formou bufetu, 
19.00–21.00 večeře formou bufetu, obědy a večeře 
včetně alko i nealko nápojů místní výroby  Plážový 
bar: 10.00–22.00, nealkoholické nápoje, pivo, víno 
(vše místní výroby) Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit

SOFT All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se soft All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 090 - 18 290 20 690 - 24 290 23 590 - 24 190 21 690 - 23 890 18 790 - 21 690 15 390 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 290 - 14 790 16 790 - 19 990 19 190 - 19 790 17 590 - 19 490 15 290 - 17 690 12 590 - 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 590 - 15 190 17 190 - 20 490 19 590 - 20 190 17 990 - 19 890 15 690 - 18 090 12 890 - 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 890 - 15 590 17 590 - 20 890 20 090 - 20 690 18 390 - 20 390 16 090 - 18 490 13 190 - 13 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 290 - 16 090 18 190 - 21 590 20 790 - 21 390 19 090 - 21 090 16 590 - 19 190 13 590 - 14 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 390 Kč

Hotel Kamari Beach se nachází v  menším 
turistickém letovisku Lardos, u krásné pís-
čito - oblázkové pláže. Komplex se skládá 
z  hlavní budovy a  několika bungalovů 
v  rozlehlé zahradě. Pokud hledáte místo 
pro klidné procházky přírodou, podél oli-
vových hájů nebo si jen chcete odpočinout 
na jedné z nejkrásnějších pláží, tak je hotel 
Kamari Beach pro vás tou správnou volbou.

Obsazenost pokojů
Superior: 11-112-111
Superior s výhledem na moře: 11-112
Rodinný pokoj:
11-112-111-1122-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (15. 6.–14. 9.), 
TV, telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa, mini-
lednička, trezor na recepci (za poplatek)
Ubytování za příplatek
Superior s výhledem na moře, Rodinný pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, 
směnárna, bazén (lehátka a  slunečníky zdar-
ma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčito-oblázková pláž, lehátka a slunečníky za 
poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži h l m í p r u y é

Kamari Beach ****

ŘECKO > RHODOS > LARDOS

S T V [ 4

Hlavní restaurace: 07.00–09.30 
snídaně formou bufetu, 12.30–

14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře 
formou bufetu Snack bar: 11.00–12.00 lehké 
občerstvení, 15.00–17.00 káva, čaj, sušenky, zmrzli-
na Hlavní bar: 10.00–23.00 nealkoholické ná-
poje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), nápoje v lahvích za poplatek
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit

All Inclusive

Stravování v ceně
All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 390 - 18 890 20 990 - 28 590 28 290 - 28 990 24 690 - 28 690 18 490 - 24 490 17 390 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 390 - 14 490 16 090 - 22 190 21 590 - 22 290 18 890 - 21 990 14 190 - 18 890 13 390 - 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 - 15 090 16 790 - 23 090 22 590 - 23 290 19 690 - 22 990 14 790 - 19 690 13 990 - 14 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 290 - 15 490 17 190 - 23 590 23 090 - 23 790 20 190 - 23 490 15 190 - 20 090 14 290 - 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 790 - 15 990 17 790 - 24 390 23 890 - 24 590 20 890 - 24 290 15 690 - 20 790 14 790 - 14 990
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dem na moře, Junior Suite s výhledem na moře, 
Junior Suite se sdíleným bazénem a s výhledem 
na moře – 1 místnost, obývací část, 2× TV, Sui-
te s výhledem na moře – 1 prostorná místnost, 
obývací část oddělená od ložnice posuvnými 
dveřmi, denně doplňovaný maxi bar, 2× TV
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, bar u bazénu, bar na pláži, hlavní bar, ka-
várna, cukrárna, restaurace s  obsluhou, Wi-Fi 
(zdarma), vnitřní bazén (lehátka a osušky zdar-
ma), 2 bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), 
minimarket, obchod se suvenýry

Jste-li milovníky luxusu, potom je tento ho-
telový rezort Mayia Exclusive Resort & SPA 
tou správnou volbou. Nově otevřený hotel 
se pyšní svým mimořádným designovým 
interiérem, který je doladěn do posledního 
detailu. Hotelové pokoje jsou řešeny tak, 
aby hostům poskytly vysoký standard po-
hodlí. Vychutnejte si gastronomii na vysoké 
úrovni a dopřejte si odpočinek v plně vyba-
veném wellness centru.

Obsazenost pokojů
Pokoj s výhledem na moře: 11-111
Superior s výhledem na moře: 11-111
Bungalov s výhledem na moře::11
Bungalov se sdíleným bazénem: 11
Pokoj Deluxe se sdíleným bazénem 
a s výhledem na moře: 11-111
Junior Suite s výhledem na moře: 11-111
Junior Suite se sdíleným bazénem a s výhledem 
na moře::11-111
Suite s výhledem na moře: 11-111-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: Kiotari 3,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 950 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(denně doplňován), set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), župan, pantofl e, plážová taška, pro-
dukty do koupele, trezor, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior s výhledem na moře, Bungalov s výhle-
dem na moře, Bungalov se sdíleným bazénem, 
Pokoj Deluxe se sdíleným bazénem a s výhle- j m o í t w y é á Q

Mayia Exclusive Resort & SPA *****

ŘECKO > RHODOS > KIOTARI

W Z [ Y
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 790 Kč

Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komu-
nikaci (lehátka a slunečníky zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, plážový volejbal, 
stolní tenis, šipky, posilovna, zumba, jóga, pila-
tes, vodní pólo, aerobic, sauna, turecké lázně, 
vířivka, kurzy vaření, taneční kurzy, aqua aero-
bic, tenisový kurt (osvětlení za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, vodní sporty na pláži, vodní skú-
tr, vodní lyže, masáže, kadeřnictví, kosmetické 
procedury, kulečník, masáže
Stravování v ceně
ULTRA All Inclusive: 10.00–01.00, zahrnuje sní-
daně, obědy a večeře formou bufetu, během 
dne lehké občerstvení, neomezené množství 
rozlévaných alkoholických a nealkoholických 
nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. Na večeři je vyža-
dováno formální oblečení. ULTRA All Inclusive 
končí check outem. Ofi ciální check-in je po 
15.00. (Více informací na www.eximtours.cz 
nebo u vašeho prodejce.)
Upozornění
Hotel je výhradně určený pro dospělé osoby 
nad 17 let

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s ULTRA All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 34 290 - 39 490 42 890 - 54 890 58 690 - 60 490 45 990 - 59 690 40 190 - 47 390 40 190 - 40 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 25 790 - 29 390 32 190 - 41 790 43 790 - 45 490 34 290 - 44 690 30 090 - 35 690 30 090 - 30 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 26 390 - 30 090 32 990 - 42 690 44 890 - 46 590 35 090 - 45 790 30 790 - 36 490 30 790 - 31 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 27 690 - 31 690 34 690 - 44 790 47 290 - 48 990 36 990 - 48 190 32 390 - 38 390 32 390 - 32 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 28 690 - 32 790 35 790 - 46 190 48 890 - 50 590 38 290 - 49 790 33 490 - 39 690 33 490 - 34 090
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dinný pokoj s výhledem na moře – 1 místnost 
rozdělená na dvě části posuvnými dveřmi, 
Superior rodinný pokoj s  výhledem na moře 
– 1 prostorná místnost rozdělená na dvě čás-
ti posuvnými dveřmi, Executive rodinný pokoj 
s  výhledem na moře – 1 prostorná místnost 
rozdělená na dvě části posuvnými dveřmi, 
dvě umyvadla, 2× TV, župany, pantofl e, set pro 
přípravu čaje a kávy, Executive rodinný pokoj s 
výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, Wi-Fi (zdarma), klima-
tizace, hlavní restaurace, restaurace na pláži, 

Rozlehlý hotelový resort stávající z několi-
ka budov je umístěn v udržované zahradě 
s několika bazény, na kopci nad letoviskem 
Kiotari s  nádhernými výhledy na moře. Je 
situován přímo u pláže, od které ho oddě-
luje jen místní komunikace. Hlavní město 
Rhodos je vzdáleno cca 55 km, historické 
městečko Lindos cca 15 km. Do obou míst 
je spojení linkovými autobusy, autobusová 
zastávka je u hotelu. Restaurace a bary jsou 
vzdáleny asi 500 m, obchody cca 50 m.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Standardní pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111
Economy pokoj::11
Rodinný pokoj: 11-112-111-1122-1112
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122-1112
Superior rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122-11222
Executive rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace (v provozu 1. 6.–30. 9.), satelitní TV, 
Wi-Fi (zdarma), minibar (pivo, voda, nealkoho-
lické nápoje) doplňován 3× týdně, trezor (za po-
platek), telefon, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj, Ro- h o n í p r u v w y é / á Q

Rodos Princess Beach ****

ŘECKO > RHODOS > KIOTARI

S T V [ \ 6
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 490 Kč

restaurace u  bazénu, cukrárna, hlavní bar, bar 
u  bazénu, kadeřnictví, obchod se suvenýry, 
2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 2 od-
dělené dětské bazény s  brouzdalištěm, tobo-
gán, miniklub (pro děti 4–12 let), dětské hřiště, 
vnitřní bazén (pro osoby starší 16 let), připojení 
k internetu za poplatek
Pláž
soukromá písčito-oblázková s  pozvolným vstu-
pem do moře, lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
miniaquapark, v  rámci animačního programu 
aerobik, vodní pólo, petanque, kánoe, večer ani-
mační programy, jednou týdně řecký večer, 2 te-
nisové kurty (osvětlení za poplatek), posilovna, 
sauna, vířivka, stolní tenis, plážový volejbal, bas-
ketbal, billiard, minifotbal, minigolf, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, kulečník, vodní sporty na 
pláži, šnorchlování
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.45, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, zmrzlina. Neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických a vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 590 - 23 690 25 590 - 30 990 29 990 - 36 190 33 490 - 35 690 23 690 - 30 490 20 990 - 23 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 890 - 18 390 19 990 - 24 490 23 490 - 28 190 25 990 - 27 690 18 390 - 23 590 16 490 - 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 290 - 18 890 20 490 - 24 990 23 990 - 28 890 26 590 - 28 390 18 890 - 24 090 16 790 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 690 - 19 290 20 890 - 25 590 24 590 - 29 590 27 190 - 29 090 19 290 - 24 690 17 190 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 290 - 19 990 21 690 - 26 390 25 390 - 30 490 28 090 - 29 990 19 990 - 25 590 17 790 - 19 990
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a  slunečníky (zdarma), bar na pláži (zdarma), 
WC, sprcha
Sportovní aktivity a zábava zdarma
2 tenisové kurty v  sesterském hotelu Rodos 
Princess Beach, fi tness, stolní tenis, plážový 
volejbal, aerobik, šipky, petanque, denní a ve-
černí animační program, 1× týdně živá hudba, 
wellness (vstup od 18 let): sauna, turecké láz-
ně, jacuzzi
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness – masáže, manikúra, pedikúra
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Princess Sun se nachází na malém 
kopci s  vynikajícím výhledem na moře 
a hory. Je obklopen upravenou zahradou se 
třemi bazény. Princess Sun je necelý kilo-
metr od letoviska Kiotari a cca 12 kilometrů 
od historického městečka Lindos. Kyvadlo-
vá doprava hotelu zajišťuje denně pravidel-
né a bezplatné transfery na pláž.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Standardní pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111
Economy pokoj::11
Rodinný pokoj: 11-112-111-1122-1112
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 800 m
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), trezor (za poplatek), 
telefon, balkon nebo terasa 
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj, Ro-
dinný pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, klimatizace, výtah, internet 
a Wi-Fi (za poplatek), restaurace, restaurace à la 
carte, bary, kavárna, směnárna, obchod se suve-
nýry, parkoviště, 2 venkovní bazény, tobogány, 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu
Pláž
písčito-oblázková cca 800 m, hotelový minibus 
(zdarma) 9.30–20.00 každou půlhodinu, lehátka h m o n í p q r u v w é / á Q

Princess Sun ****

ŘECKO > RHODOS > KIOTARI

S T V [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 KčS T V [ \ 6

  Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 
večeře formou bufetu, 10.00–18.00 teplý a studený 
snack, 10.00–23.00 vybrané alkoholické a nealko-
holické nápoje místní výroby   Pool bar: 10.00–
18.00 nealkoholické nápoje, pivo a víno, sendviče, 
pizza, hamburgery, párek v rohlíku, ovoce   Bar 
na pláži: 10.15–17.45 nealkoholické a alkoholické 
nápoje, ovoce Upozornění: Výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit. U večeře vy-
žadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 - 18 990 20 590 - 24 690 23 990 - 29 190 26 190 - 28 790 18 990 - 23 790 16 590 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 290 - 14 290 15 490 - 18 890 18 190 - 21 890 19 590 - 21 490 14 290 - 17 890 12 690 - 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 790 - 14 890 16 190 - 19 690 18 990 - 22 890 20 490 - 22 490 14 890 - 18 690 13 190 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 - 15 590 16 890 - 20 490 19 790 - 23 990 21 390 - 23 590 15 590 - 19 490 13 690 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 - 16 090 17 490 - 21 190 20 490 - 24 790 22 090 - 24 390 16 090 - 20 190 14 190 - 14 890
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bar, kavárna, 3 bazény se sladkou vodou (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), vnitřní 
bazén, dětský bazén, dětský vodní park, skluzav-
ky, dětské hřiště, připojení k  internetu zdarma, 
Wi-Fi (zdarma), kadeřnictví, obchodní arkáda, 
obchod se suvenýry, směnárna, minimarket
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt, posilovna, plážový volejbal, stolní tenis, 
aquapark, vířivka, jóga, lukostřelba, minifotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, masáže, pára, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Nový pětihvězdičkový hotel je situován 
u dlouhé pláže Gennadi v  jižní části ostro-
va Rhodos. Krásný resort nabízí ubytování 
v  elegantních, světlých pokojích nacháze-
jících se v  moderních, nižších budovách. 
V  hotelovém komplexu naleznete několik 
restaurací či barů, 3 venkovní bazény, SPA 
centrum a velký výběr sportovních aktivit. 
Pro děti je k dispozici luxusní vodní park se 
skluzavkami, prostorný a krásně vybavený 
dětský koutek, dětské hřiště i večerní pro-
gramy plné zábavy. Hotel doporučujeme 
nejen rodinám s dětmi, ale i klientům vy-
hledávajícím klidné prostředí s možnostmi 
relaxace či bohatého sportovního vyžití.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj s bočním výhledem  
na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj s bočním výhledem  
na moře / Rodinný pokoj s výhledem na moře:  
11-112-111-1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: Gennadi 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), minilednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Rodinný po-
koj s bočním výhledem na moře, Rodinný pokoj 
s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, bar u bazénu, bar na pláži, lobby a h l o n í p r u v w é / á Q

Atlantica Dreams Resort & Spa *****

ŘECKO > RHODOS > GENNADI

S T V [ \
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 690 Kč

  Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snídaně formou bufetu, 
10.30–11.00 pozdní kontinentální snídaně, 12.30–14.30 oběd 

formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, džus a voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo a víno   Bar 
u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), lehké občerstvení, čaj, káva, zákusky, zmrzlina  Bar 
u pláže: 10.00–20.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), 10.00–18.00 lehké občerstvení   Lobby bar: 10.00–
23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), koktejly   Restaurace s obsluhou: 19.00–22.00 (řecká, italská, 
mezi národní) servírovaná večeře, po předchozí rezervaci Upozornění: U večeře 
je vyžadováno formální oblečení. Výše uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 30 390 - 30 890 32 290 - 46 690 50 190 - 56 490 44 190 - 55 790 30 890 - 44 790 25 190 - 27 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 23 390 - 23 890 24 890 - 36 590 38 890 - 43 790 34 090 - 43 090 23 890 - 34 690 19 690 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 23 990 - 24 490 25 490 - 37 390 39 790 - 44 790 34 890 - 44 090 24 490 - 35 490 20 090 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 24 490 - 24 990 26 190 - 38 190 40 690 - 45 790 35 690 - 45 090 24 990 - 36 290 20 590 - 22 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 25 390 - 25 890 27 090 - 39 390 42 090 - 47 290 36 890 - 46 590 25 890 - 37 490 21 290 - 22 990
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Nově zrekonstruovaný velmi příjemný ho-
tel s  rodinnou atmosférou 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 nedale-
ko 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. mimo toto období za popla-
tek 6 EUR/pokoj/den), Wi-Fi (zdarma), minibar, 
trezor (za poplatek), TV se satelitním příjmem, 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
recepce, supermarket, obchod se suvenýry, 
směnárna, Wi-Fi ve společných prostorách 
(zdarma), místnost s TV, bar, restaurace, bazén 
s dětskou částí s lehátky a slunečníky (zdarma), 
dětské hřiště, prádelna, půjčovna aut a motorek
Pláž
písčito-oblázková s lehátky a slunečníky za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fi tness
Stravování v ceně
All Inclusive h n í p u v é á

Zenith Seaside Hotel ****

ŘECKO > RHODOS > GENNADI

S U V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 590 KčS T V [ \

 Hlavní restaurace: 10.00–22.00 
zahrnuje snídaně formou bufe-

tu, obědy formou bufetu a večeře formou bufetu, 
během jídel rozlévané nealkoholické a místní al-
koholické nápoje (víno, točené pivo, ouzo, koňak, 
vermouth)  Pool bar: 10.00–22.00 rozlévané neal-
koholické a místní alkoholické nápoje (víno, točené 
pivo, ouzo, koňak) Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019 říjen  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 190 - 20 790 22 990 - 26 190 24 790 - 25 490 23 890 - 24 990 21 590 - 24 490 19 390 - 20 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 590 - 16 790 18 590 - 21 490 20 090 - 20 790 19 290 - 20 290 17 490 - 19 990 15 790 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 990 - 17 290 19 090 - 21 990 20 590 - 21 290 19 790 - 20 790 17 990 - 20 390 16 190 - 16 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 390 - 17 690 19 490 - 22 490 21 090 - 21 790 20 290 - 21 290 18 390 - 20 890 16 590 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 990 - 18 290 20 190 - 23 290 21 890 - 22 590 20 990 - 22 090 19 090 - 21 590 17 190 - 17 790
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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 středověku zřej-
mě z řeckého slova Koryphi (česky vrchol). Od roku 1864 je Korfu součástí 
Řecka, kam přirozeně patří nejen geografi cky, ale i charakterem obyvatel-
stva. Benátčané zde masově rozšířili olivovníky a i Napoleon byl ohromen 
krásou ostrova.
Ostrov od nepaměti láká návštěvníky líbezností krajiny s mírnými zelenými 
kopečky v jižní části, vápencovým pohořím na severu (na holém dvouvr-
cholovém Pantokrátoru vystupuje až do výše 906 m.n.m.), mírným, relativ-
ně vlhkým klimatem a bohatostí středomořské fl óry.
Mezi historicky nejznámější návštěvníky patří vedle bájného Homérova 
Odyssea také anglický romantický básník lord Byron, jenž si zajistil nesmr-
telné 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. V  tomto zámečku trávil dovolenou také 
německý císař Vilém II., jenž považoval Korfu za „ráj na zemi“. Zajímavostí 
je, že na Korfu se narodil také princ Filip, nynější manžel britské královny 
Alžběty II.
Symbolem Korfu je ostrůvek Pontikonisi, který je podle Homéra Odysseo-
vou lodí, kterou Poseidon proměnil ve skálu. Na severním pobřeží, v objetí 
zeleně, se nachází oblíbené letovisko Sidari. Příroda zde vytvořila mistrov-
ské 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.
Pobřeží Korfu zaujímá délku více než 200 km a zdejší pláže patří k nejkrás-
nějším v celém Středomoří. Co se týče druhu povrchu, vybere si skutečně 
každý. Někde leží čistý písek, jinde pak najdete menší či hrubší oblázky. 
Korfu má velký počet taveren, kaváren a nočních klubů. Také sportovních 
a rekreačních aktivit jako je pěší turistika, plachtění, kanoistika, windsur-
fi ng, golf anebo jízda na koni je zde víc než dost. Určitě doporučujeme 
i  šnorchlování u pobřeží. Ostrov Korfu láká i  k  procházkám, na kterých 
vás čekají kouzelné taverny se vždy usměvavými majiteli, ale především 
s bohatou nabídkou tradičních specialit řecké kuchyně. 

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Řecka platí pro občany ČR bezvízový styk. 
Občan ČR může cestovat do Řecka na základě 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 plánovaného pobytu na 
území Řecka. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné do-
klady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

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

Ofi ciální 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 
E-mail: athens@embassy.mzv.cz

OSTROV KORFU JE NAZÝVÁN „SMARAGDEM STŘEDOMOŘÍ – PERLOU ŘECKA“, 
ALE TAKÉ „ZELENÝM OSTROVEM“ PRO NEKONEČNÉ OLIVOVÉ SADY A CYPŘIŠOVÉ HÁJE. ZAČÁTKEM 
LÉTA SE ROZZÁŘÍ BARVAMI RUDÝCH IBIŠKŮ, BÍLÝCH GARDÉNIÍ I FIALOVÝCH BUGANVILIÍ. 

Jónské
moře

ALBÁNIE

ŘE
CK

O

KORFU
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Informace o cenách
ŘECKO > KORFU

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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.

Bližší informace o  letech a  letadlech včet-
ně maket a  rozmístění sedadel na palubě 
naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy on Board  
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč 
/osoba/let oběma směry pro běžné termíny 
a v termínech zahrnujících 19. 4.–22. 4., 1. 5., 
8. 5., 5. 7. a 28. 10. 2019  za příplatek 3 990 Kč/
osoba/let oběma směry.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava na Korfu v turistické třídě včet-
ně letišt ních a bezpečnostích poplatků, ubytová-
ní (v případě 8denního zájezdu  na 7 nocí, v pří-
padě 11denního zájezdu na 10 nocí,  v  případě 
12denního zájezdu na 11 nocí, v případě 15denní-
ho zájezdu  na 14 nocí), stravování dle programu 
a vybraného hotelu, služby česky nebo sloven-
sky hovořícího průvodce, transfery z/na letiště 
v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kance-
láře 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) a fakultativní služby.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistic-
ká taxa, která 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. Turis-
tická taxa musí být vybírána v hotovosti v místě 
pobytu, přímo v ubytovacích zařízeních. Hotely 
kategorie 1* a  2*– 0,5 EUR/pokoj/den. Hotely 
kategorie 3*– 1,5 EUR/pokoj/den. Hotely kate-
gorie 4* – 3 EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 
5*– 4 EUR/pokoj/den.

Informace 
o letech

SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení
*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Korfu

Odlet z Počet dní Letový 
den

Letecká 
spol. Typ letadla * Priority 

seat
Travel Plus 

Comfort XL seat VIP 
Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
z/do 

destinace

Praha, Brno, Ostrava 8/15 pondělí SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 8/15 středa SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha, Brno, Ostrava 8/15 čtvrtek SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 8/15 sobota SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha, Brno, Ostrava 11/12 po/čt SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 11/12 st/so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos-
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Letoviska
ŘECKO > KORFU

Korfu – hlavní město
V  hlavním městě žije přibližně jedna třetina 
všeho místního obyvatelstva. Město je maleb-
ně rozloženo na svazích východního pobřeží 
a korunuje ho tzv. Nová pevnost z benátského 
období. Přístav chrání předsunutý ostrov Vi-
dos. Antické hlavní město leželo mimo hranice 
současného osídlení, ale vzhledem k  pohnu-
té historii, během níž byl ostrov mnohokrát 
zpustošen, se mnoho antických památek ne-
dochovalo. Zbylé významnější památky z  to-
hoto období uchovává Archeologické muzeum, 
v němž je k vidění štít místního chrámu bohyně 
Artemis, zobrazující hlavu Gorgony – Meduzy. 
Další památky, zejména z  byzantského obdo-
bí, jsou soustředěny v  dřívějším Královském 
paláci, který byl původně vystavěn jako sídlo 
britského Lorda – vrchního komisaře. Obchod-
ním centrem města je Nikiforova ulice a  též 
promenáda Esplanade mezi městem a tzv. Sta-
rou pevností. Všude na vás dýchají benátské 
obydlené domy. V bezprostřední blízkosti centra 
leží rezidence Mon Repos, místo narození man-
žela britské královny Alžběty II. – prince Filipa. 
Asi 15 km od města se nachází Villa Achilleion, 
zamilované sídlo císařovny Sissi. Vilu obklopuje 
krásný park s panoramatickými výhledy, socha-
mi a  chrámem básníka Heinricha Heineho. Za 

návštěvu stojí i malebný přístav Paleokastritsa 
na západním pobřeží ostrova s  písčitou pláží 
a  klášterem Panagía Theokótos na skále nad 
městečkem. Odtud se nabízí nádherný panora-
matický výhled na celé okolí. Ještě výše je zříce-
nina zámku Angelokástro, výstup ale vyžaduje 
čas a zejména v létě i dobrou fyzickou kondici.

Moraitika / Messonghi
Sousední letoviska ležící na jihovýchodním po-
břeží, obklopená divokou přírodou a olivovými 
háji, jsou známá jako jedno z  nejrušnějších 
center ostrova. Naleznete zde vše, co potřebu-
jete ke strávení ideální dovolené. Je zde řada 
restaurací, taveren, barů a  také nákupní zóna. 
Milovníky historie potěší ruiny římské vily či 
římských lázní. Písčito-oblázkové pláže s  po-
zvolným vstupem do moře jsou ideální nejen 
pro rodiny s  dětmi, naleznete zde i  nabídku 
vodních sportů. Pravidelné spojení s  hlavním 
městem zajišťují místní autobusové linky.
Transfer z letiště: cca 60 minut

Acharavi / Roda
Menší středisko na severu ostrova s nádherný-
mi plážemi s pozvolným vstupem do moře ocení 
zejména rodiny s dětmi. Pro ty, kteří mají rádi 
večerní procházky či nákupy, jsou zde k dispozi-
ci obchůdky, bary i typické taverny.
Transfer z letiště: cca 60 minut

Dassia / Ipsos
Letovisko Dassia, obklopené pěknou krajinou, 
se nachází na východním pobřeží ostrova, při-
bližně 11 km od hlavního města Korfu. Je zná-
mé nejen svou pěknou písčito-oblázkovou pláží 
s pozvolným vstupem do moře a nabídkou vod-
ních sportů, ale především jako centrum zábavy 
a  nočního života. Svým návštěvníkům nabízí 
nepřeberné množství různých restaurací, barů 
a taveren lákajících k příjemnému posezení. Le-
tovisko má ideální polohu k poznávání ostrova 
a je vhodné pro milovníky aktivní dovolené. Při-
bližně 2 km severněji leží záliv a stejnojmenné 
letovisko Ipsos, které je doporučováno přede-
vším milovníkům nočního života. 
Transfer z letiště: cca 30 minut 

Benitses / Perama / Agios Ioannis
Oblíbené turistické letovisko Benitses, původ-
ně rybářská vesnice, si stále zachovává svou 
tradiční atmosféru. Nachází se na zeleném vý-
chodním pobřeží ostrova, přibližně 13 km jižně 
od hlavního města Korfu. Najdete zde několik 
restaurací a  taveren, kavárny a  kluby, nechybí 
ani obchůdky se suvenýry, informační centrum 
či půjčovna kol. Pláže jsou zde převážně písčito-
-oblázkové či oblázkové, v letovisku se nachází 
centrum vodních sportů. Oblast je vhodná také 
k potápění či šnorchlování. Naopak okolní leto-
viska Perama a Agios Ioannis jsou vhodná pro 
strávení klidné dovolené.
Transfer z letiště: cca 30 minut

Barbati / Nissaki
V severovýchodní části ostrova, na úpatí nejvyš-
ší hory Pantokrator, se rozkládá klidné letovisko 
Barbati. Oblast s malebnou přírodou, bujnou ze-
lení a průzračným mořem je vhodná především 
pro milovníky odpočinku. Místní oblázková pláž 
s  pozvolným vstupem do moře je vhodná pro 
děti i  neplavce. Restaurace a  taverny najdete 
především podél hlavní silnice a v okolí pláže. 
Sousední letovisko Nissaki je vhodné především 
pro milovníky klidného prostředí a  hotelových 
služeb na vyšší úrovni.
Transfer z letiště: cca 40 minut

KORFU

ACHARAVIRODA

KORFU

BARBATI
AGIOS GEORGIOS

DASSIA

KONTOKALI

NISSAKI

ERMONES

MORAITIKA
MESSONGHI

BENITSES

AGIOS GEORGIOS

PELEKAS
GLYFADA

MORAITIKA

MESSONGHI

BENITSES

KORMORANOS

MARE BLUE BEACH

BLUE PRINCESS BEACH

LTI GRAND HOTEL GLYFADA
MAYOR PELEKAS MONASTERY

MAYOR LA GROTTA VERDE

MAYOR CAPO DI CORFU

SAINT GEORGE
              PALACE

KORFU

BARBATI

DASSIA

KONTOKALI

NISSAKI

LIVADI NAFSIKA

NAUTILUS
IPSOS BEACH

SERVOS

ELEA BEACH 

KONTOKALI BAY RESORT & SPA

PARADISE HOTEL

SUNSHINE 
CORFU

ALKIONIS

DELFINIA
COOEE ALBATROSSEA BIRD

MARBELLA CORFU

PRIMASOL IONIAN SUN
CORFU BELVEDERE 

AEOLOS BEACH

MAYOR MON REPOS
PALACE

RODA BEACH
RESORT & SPA

ANGELA BEACH

ACHARAVI BEACH

PALEOKASTRITSA

Umístění 
hotelů
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány v  optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb.

s artefakty ze 3. tisíciletí před n. l. Město je ne-
uvěřitelně zachovalé a  jeho prohlídka nadchne 
nejen zájemce o  historii, z  vrcholu poloostova 
je překrásný výhled na celou oblast, butrintské 
jezero i protilehlý akvadukt. Před zpáteční cestou 
do přístavu bude ve městě Agia Saranda přestáv-
ka na oběd (zahrnut v ceně) a volno na prohlídku 
tohoto krásného a rychle se rozvíjejícího středis-
ka. Agia Saranda se pyšní titulem „300 sluneč-
ných dní v roce“. 
Program výletu: autobusový transfer z hotelu do 
hl. města, v  Kerkyře celní prohlídka, vyplutí do 
Sarandy. V  místní kavárně přestávka na občer-
stvení a toaletu, autobusový transfer do Butrinti, 
prohlídka vykopávek, návštěva muzea, transfer 
zpět do Sarandy, oběd a  přestávka na prohlídku 
města. Celodenní poznávací výlet s anglicky, rusky 
či německy mluvícím průvodcem, doporučujeme! 
Pro výlet do Albánie je nutný platný cestovní pas.
Cena: 1 890 Kč, dítě do 12 let 990 Kč

Paxos, Antipaxos
Navštivte s námi dva jižní Jónské ostrovy. Anti-
paxosu se právem říká „evropský Karibik“, neboť 
je pokryt jemným bílým pískem, který v kombi-
naci s modrým mořem vytváří zátoku s úžasnou 
tyrkysovou barvou. Po vyplutí z Kerkyrského pří-
stavu z moře uvidíte obě benátské pevnosti, po-
plujete směrem na jih kolem letovisek Benitses, 
Lefkimmi nebo Kavos a na ostrově Paxos budete 
moci obdivovat zvláštní „modré jeskyně“. Loď 
cca na 20 minut zakotví několik desítek metrů 
od ostrova Antipaxos v  úžasné zátoce, kde se 
vykoupete. Poté poplujete do Gaiosu – hlavního 
města ostrova Paxos, kde budete mít dvě hodiny 
na prohlídku historického centra města, nákup 
suvenýrů nebo na posezení v některé z místních 
taveren či kavárniček. Na ostrovy jezdí 2 společ-
nosti, jejichž celodenní lodní výlet se liší místem 
vyplutí (Korfu × Benitses).
Cena: 1 190 Kč, dítě do 12 let 590 Kč

Velký okruh ostrovem
Výlet začneme svou návštěvou paláce Achillion, 
který byl postaven v  19. století pro císařovnu 
Sissy z Rakouska a koupil jej později císař Vilém 
II. Při další zastávce a procházce královskou let-
ní rezidencí Mon Repos se blížíme k poloostrovu 
Kanoni, odkud si můžete vychutnat pravděpo-
dobně nejznámější pohled na Corfi ot: Pontiko-
nisi (Myší ostrůvek) a klášter Vlacherna. Poblíž 
se také nachází krásná vyhlídka na letiště, kde 
můžete pozorovat přistávající letadla, která jsou 
velmi nízko nad vámi.
Prohlídku pokračujete návštěvou části hlavního 
města Korfu a kostela sv. Spyridonu, patrona os-
trova. Pozoruhodnosti města, radnice, paláce a bý-
valé domy korporátní aristokracie se staly svědky 
slavné minulosti, která však v průběhu staletí za-
nechala stopy na zdejší krásné architektuře. Zde 
budete mít nějaký čas volno pro návštěvu ně-
kterých z velkého množství obchůdků, restaurací 
nebo kaváren. Prohlídka zahrnuje také návštěvu 
malebného pobřeží Paleokastritsa a  známého 
kláštera. Navštívíte také vyhlídku Bella Vista, 
odkud budete mít příležitost podívat se na nád-
herný výhled na Paleokastritsu a její zátoky. Při 
poslední zastávce a procházce vesnicí Makrades 
a  Panteleimon, nejvyšší hory ostrova, můžete 

vidět severní a  jižní část ostrova. Jedinečný 
výlet za poznáním ostrova Korfu s českým prů-
vodcem.
S sebou: Oběd a vstup do paláce Achillion není 
zahrnut v ceně.
Cena: 1 090 Kč, dítě do 12 let 590 Kč

Albánie
„Hlavní město“ albánského jihu – Agia Saranda, 
je rychle se rozrůstající a  expandující letovisko, 
připomínající americké Miami. Vzrostlé palmy, 
nové hotely a  banky, písčité pláže a  malebná 
promenáda, to vše dělá z  tohoto střediska „zá-
padní“ turistickou špičku Ablánie. Saranda však 
kontrastuje s  albánskou vesnicí – po občanské 
válce zbylo v Albánii přes 2 a půl milionu bunkrů, 
z  nichž některé jsou viditelné z  prašných cest, 
kterými budeme projíždět na Butrinti. Tyto vyko-
pávky 5 tisíc let starého města jsou od roku 1997 
zařazeny do seznamu Světového kulturního dě-
dictví UNESCO. Uvidíme např. starověké divadlo 
(postaveno ve 3. tisíciletí před n.l.), římské lázně, 
klášter, křtitelnici atd. Poté navštívíme muzeum 

Fakultativní výlety 
ŘECKO > KORFU

Agia Saranda – ruiny starého města

Paxos Sochy v zahradách paláce Achillion

Kerkyra
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 390 - 34 190 33 290 - 43 590 31 890 - 42 990 25 790 - 32 790 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 20 590 - 28 090 27 190 - 35 590 25 790 - 34 990 20 990 - 26 690 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 090 - 28 690 27 790 - 36 390 26 390 - 35 790 21 490 - 27 290 19 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 590 - 29 390 28 490 - 37 290 27 090 - 36 690 21 990 - 27 990 20 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 390 - 30 390 29 490 - 38 590 28 090 - 37 990 22 790 - 28 990 21 190

dětské hřiště, zdarma shuttle bus do Pelekas, 
obchod se suvenýry, miniklub (pro děti 4–12 let) 
Pláž
písčitá, oceněná modrou vlajkou, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy zaměřené také na sportovní 
aktivity, fitness, stolní tenis, jóga 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, masáže, vodní sporty na pláži, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu 
Stravování za příplatek
All Inclusive

Tento velmi luxusní hotel, který leží nad 
nejkrásnější pláží Kontogialos na Korfu, se 
zaměřuje na služby nejvyšší kvality. Jeho 
filozofií je kompletní, individuální péče 
o  každého z  vás, podtržená luxusním in-
teriérem. Hotel se nachází pouhých 15 ki-
lometrů od hlavního města Kerkyra, kde 
jsou nepřeberné možnosti nákupů, restau-
rací a zábavy. Doporučujeme pro všechny, 
kteří si chtějí na své dovolené odpočinout 
a  nechat se hýčkat místním profesionál-
ním personálem.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11
Superior: 11-112
Junior Suite: 11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 
Pelekas 1,5 km / Kerkyra 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se 
satelitním příjmem, DVD přehrávač, Wi-Fi 
(zdarma), minilednička, minibar (na vyžádá-
ní, za poplatek), set pro přípravu čaje a  kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa, 
1× denně dodávaná láhev vody
Ubytování za příplatek
Superior – stejné vybavení jako standardní po-
koj, prostornější, Junior Suite
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, venkov-
ní bazén se sladkou vodou s částí pro děti (le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma), amfiteatr, d h l m o í p u v y é á

Mayor Pelekas Monastery *****

ŘECKO > KORFU > PELEKAS

S V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 490 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou bufe-
tu, 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, filtrovaná káva, čaj  Lobby bar: 10.00–
24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj, zmrzlina  Bar u bazénu: 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, zmrzlina  Bar na pláži: 10.00–18.00, neal-
koholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né), filtrovaná káva, čaj, zmrzlina  Restaurace s obsluhou: 1× za pobyt po 
předchozí rezervaci, řecká 08.00–11.00 snídaně formou bufetu, 19.00–22.00 
večeře (servírované menu) nebo italská 12.30–15.30 oběd (servírované 
menu), 19.00–22.00 večeře (servírované menu) Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 32 490 - 40 690 39 590 - 42 790 37 990 - 42 190 32 990 - 38 990 31 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 26 290 - 33 390 32 290 - 34 890 30 690 - 34 290 26 790 - 31 690 25 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 26 890 - 34 190 33 090 - 35 790 31 490 - 35 190 27 390 - 32 490 26 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 27 590 - 34 990 33 890 - 36 590 32 290 - 35 990 28 090 - 33 290 26 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 28 590 - 36 090 34 990 - 37 890 33 390 - 37 290 29 090 - 34 390 27 790

a  osušky zdarma), vnitřní vyhřívaný bazén se 
sladkou vodou
Pláž
písčito-oblázková, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, fi tness, stolní 
tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Terasovitě vystavěný luxusní hotelový 
resort se nachází necelých 600 metrů od 
prázdninového letoviska Agios Gordios pří-
mo nad písčito-oblázkovou pláží. Ubytování 
je možné ve standardních pokojích, suitách 
umístěných v bungalovech či v prostorných 
suitách v hlavní hotelové budově. Koncept 
hotelu je založen na ubytování osob star-
ších 16 let a na velmi kvalitních službách. 
Doporučujeme všem, kteří touží po strávení 
klidné a  relaxační dovolené ve velmi kva-
litním hotelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-111
Pokoj Deluxe: 11-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 19 km
vzdálenost od centra: 600 m
vzdálenost od nákupních možností: 600 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdar-
ma), telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minilednička (zdarma, denně dopl-
ňována lahev vody), minibar (na vyžádání, za 
poplatek), set pro přípravu kávy a čaje, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), DVD přehrávač, balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Deluxe – pokoje v nové budově hotelu
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou, lobby bar, bar u  bazénu, bar 
na pláži, bar na střeše hotelu, Wi-Fi (zdarma), 
směnárna, minimarket, obchod se suvenýry, 
2 bazény se sladkou vodou (lehátka,  slunečníky h m o í t é á

Mayor La Grotta Verde Grand *****

ŘECKO > KORFU > AGIOS GORDIOS

V Y Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 690 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–
15.00 oběd formou bufetu, 16.00–18.00 lehké občerstvení (čaj, káva, 

sendviče, zákusky), 18.30–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
džus, voda, u  oběda a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, fi ltrovaná káva, čaj 
 Lobby bar: 10.00–24.00, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina  Bar u bazénu: 10.00–24.00, 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina  Bar na pláži: 10.00–18.00, nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina 
 Bar na střeše (panorama): 17.00–23.00, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina  Restaurace s ob-
sluhou: 1× za pobyt po předchozí rezervaci, italská 08.00–11.00 snídaně formou bufetu, 
19.00–21.30 večeře (servírované menu), řecká 19.00–22.00 večeře (servírované menu) 
nebo francouzská 19.30–22.30 večeře (servírované menu) Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 27 390 - 33 690 32 290 - 35 890 31 390 - 35 390 22 690 - 32 290 22 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 090 - 26 390 24 990 - 27 890 24 090 - 27 390 17 690 - 24 990 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 590 - 26 990 25 590 - 28 490 24 690 - 27 990 18 090 - 25 590 18 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 090 - 27 590 26 190 - 29 190 25 290 - 28 690 18 490 - 26 190 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 24 090 - 29 890 28 490 - 31 790 27 590 - 31 290 20 090 - 28 490 20 090

Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinný pokoj – ložnice 
a oddělená (posuvnými dveřmi) obývací část se 
sofa, Superior / Superior s výhledem na moře – 
prostornější, Junior Suite s výhledem na moře – 
dvě místnosti, Junior Suite s privátním bazénem 
– dvě místnosti oddělené posuvnými dveřmi
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 re-
staurací a la carte, řecká restaurace, lobby bar, 
bar u bazénu, bar na pláži, Wi-Fi v celém hote-
lu (zdarma), minimarket, obchod se suvenýry, 

Zrekonstruovaný hotelový komplex leží ve 
svahu nad mořem, v oblasti Agios Ioannis. 
Hotel poskytuje svým hostům výhled na 
zelené pohoří, zároveň výhled na moře 
a  vzdálené pobřeží řecké pevniny. Přímo 
u hotelu je autobusová zastávka, odkud je 
velmi snadný spoj s hlavním městem Ker-
kyrou nebo blízkým letoviskem Moraitika, 
s  množstvím obchodů, restaurací a  barů. 
Hotel doporučujeme všem, kteří vyhledá-
vají ubytování a  služby na vysoké úrovni. 
Díky svému vybavení je hotel vhodný i pro 
rodiny s dětmi.

Obsazenost pokojů
Economy pokoj::11
Standardní pokoj: 11
Pokoj s výhledem na moře::11
Pokoj Superior / Pokoj Superior s výhledem na 
moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111
Junior Suite s výhledem na moře: 11-112-111
Junior Suite s privátním bazénem: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 30 m 
vzdálenost od letiště: 16 km
vzdálenost od centra: Kerkyra 17 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), mini-
bar (na vyžádání), set pro přípravu kávy a čaje, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa, 
Economy pokoj – omezený počet pokojů, jedno-
dušeji zařízené, vzdálenější od recepce d j m o n í p r u v w x y é / á

Marbella Corfu *****

ŘECKO > KORFU > AGIOS IOANNIS

S W Y Z [ \
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 690 KčV Y Z [

směnárna, bazén se sladkou vodou, bazén se 
slanou vodou (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), kaskádovitý bazén, dětský bazén, to-
bogán, dětský klub, dětské hřiště
Pláž
písčitá s oblázky, pláž je vytvořena uměle, pří-
stupná podchodem (pod místní komunikací), 
lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
tobogány, posilovna, vířivka, šipky, minifotbal, 
jóga, pilates
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (masáže, sauna, hammam), půj-
čovna kol, vodní sporty na pláži, potápěčské 
centrum 
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
ULTRA All Inclusive
(Více informací na www.eximtours.cz nebo 
u vašeho prodejce.)
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a  osušky zdarma), krytý bazén (součásti SPA 
centra, vstup povolen od 16 let), miniklub s dět-
ským hřištěm a bazénem pro děti
Pláž
písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře, le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
fi tness, plážový volejbal, sauna, vířivka, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, jízda na koních (místní 
poskytovatelé), potápění, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. Na 
večeři je vyžadováno formální oblečení. 

Luxusní hotelový komplex s nádherně upra-
venou zahradou se nachází přímo u písčité 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Hotel 
je vzdálený pouhých 6 kilometrů od hlav-
ního města Korfu, na zeleném poloostrově. 
Z jedné strany jej obklopuje záliv, starořec-
ky zvaný Gerekos a  z  druhé Jónské moře. 
Velice příjemný hotel je dobrou volbou pro 
náročnou klientelu, vyžadující bezchybné 
služby, i pro rodiny s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-111
Pokoj Superior s výhledem na moře: 11
Rodinný pokoj: 112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon 
nebo terasa, set pro přípravu čaje a kávy
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj blíže k moři, 
Superior – s výhledem na moře, Rodinný pokoj 
– prostornější
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, hlavní bar (u bazénu), bar 
na pláži, připojení k  internetu (zdarma), Wi-Fi 
(zdarma), TV koutek, směnárna, obchod se 
suvenýry, kadeřnictví, konferenční místnost, 
bazén s  mořskou vodou (lehátka, slunečníky c d l m o n í u v w x y é á

Kontokali Bay Resort & SPA *****

ŘECKO > KORFU > KONTOKALI

Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 190 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 890 - 32 990 33 490 - 36 590 31 290 - 35 990 23 390 - 31 790 23 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 20 690 - 25 890 26 090 - 28 490 24 190 - 27 890 18 190 - 24 690 18 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 190 - 26 490 26 690 - 29 090 24 790 - 28 490 18 690 - 25 290 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 690 - 26 990 27 290 - 29 790 25 290 - 29 190 19 090 - 25 790 19 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 490 - 27 890 28 190 - 30 690 26 190 - 30 090 19 690 - 26 690 19 690
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 290 - 31 290 30 490 - 37 390 29 190 - 36 890 21 190 - 29 190 21 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 690 - 25 690 24 890 - 30 490 23 590 - 29 990 17 190 - 23 790 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 190 - 26 290 25 490 - 31 290 24 190 - 30 790 17 690 - 24 390 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 690 - 26 890 26 090 - 31 990 24 790 - 31 490 18 090 - 24 890 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 21 390 - 27 790 26 990 - 33 090 25 690 - 32 590 18 690 - 25 790 18 990

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 190 Kč S U V Z [ \

Roda Beach Resort & SPA ****+

ŘECKO > KORFU > RODA

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. Hotel doporučujeme přede-
vším rodinám s dětmi, kterým je věnována 
nadstandardní pozornost. Ofi ciální katego-
rie hotelu je 4*, naše hodnocení je 4*+.

Obsazenost pokojů
Economy pokoj: 11-112-111
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Rodinný pokoj se sdíleným bazénem: 
11-112-1122-111-1112-1111
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, přistýl-
ka pro děti může být formou palandy, Economy 
pokoj – pokoje jsou menší a starší, jsou situovány 
dále od pláže a hlavní budovy s recepcí h l m o í p u v w y é /

Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Rodinný pokoj – pro-
storná místnost s  možností ubytování až pro 
4 osoby, Rodinný pokoj se sdíleným bazénem 
– k  dispozici klientům ubytovaným v  přízemí 
i v 1. patře
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 
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

 Hlavní restaurace: 07.00–10.30 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, zm-
rzlina  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
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 30 190 - 34 690 33 690 - 39 590 32 790 - 39 590 22 590 - 33 690 22 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 23 190 - 27 190 26 090 - 30 590 25 190 - 30 590 17 590 - 26 090 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 23 690 - 27 790 26 690 - 31 290 25 790 - 31 290 17 990 - 26 690 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 24 290 - 28 390 27 290 - 31 990 26 390 - 31 990 18 390 - 27 290 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 26 590 - 30 790 29 790 - 34 990 28 890 - 34 990 19 990 - 29 790 19 990

ky zdarma), dětský bazén, miniklub
Pláž
písčitá, s pozvolným vstupem do vody, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, tenisový kurt 
(vybavení a osvětlení kurtu za poplatek), šipky, 
plážový volejbal, vodní gymnastika, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kulečník, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel leží v klidné lokalitě Glyfada ve svahu 
nad rozlehlou písčitou pláží, obklopen ze-
lenými pahorky pohoří Pelekas a udržova-
nou zahradou. Od hotelu je možnost využít 
autobusového spojení do hlavního města 
Korfu, vzdáleného 15 kilometrů (v  nedě-
li a  o  státních svátcích autobusy nejezdí). 
Díky svému romantickému okolí, v  jedné 
z  nejhezčích zátok na Korfu, i  službám na 
vysoké úrovni, je ideálním místem pro trá-
vení klidné dovolené. Není vhodný pro kli-
enty s pohybovými obtížemi. Ofi ciální kate-
gorie hotelu je 4*, naše hodnocení je 4*+.

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: 16 km
vzdálenost od centra: 
Pelekas Village 4 km / Korfu 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, lednička, set pro přípravu 
čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), bal-
kon nebo terasa, Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, asij-
ská restaurace (otevřena 3× týdně), bar, bar 
u bazénu, bar na pláži, připojení k internetu (za 
poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma), TV koutek, 
minimarket, bazén (lehátka, slunečníky a osuš- h l m n í p r u v w y é á

lti Grand Hotel Glyfada ****+

ŘECKO > KORFU > GLYFADA

S T V Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 590 Kč

 Hlavní restaurace: 06.45– 
10.00 snídaně formou bufetu, 

18.30–21.30 večeře formou bufetu (tematické večery). 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno  Restaurace na 
pláži: 12.30–15.30 oběd formou bufetu, nealkohol-
ické nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 10.00–24.00, 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápo-
je (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, 
čaj  Bar u bazénu: 15.30–18.00 lehké občerstvení, 
10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkohol-
ické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj  Bar na pláži: 10.00–24.00, nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  U večeře 
je vyžadováno formální oblečení. Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

RECKO Korfu_LETO 2019_v2_schvaleno.indd   260 2.1.2019   12:17:44



261

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 890 - 24 190 22 390 - 23 390 21 590 - 22 790 14 790 - 21 990 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 490 - 19 890 18 190 - 19 090 17 490 - 18 590 11 990 - 17 890 12 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 890 - 20 390 18 590 - 19 590 17 890 - 18 990 12 290 - 18 290 12 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 290 - 20 790 19 090 - 19 990 18 390 - 19 490 12 590 - 18 790 12 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 790 - 21 490 19 790 - 20 690 18 990 - 20 190 13 090 - 19 390 13 190

S T V Y [

Rozsáhlý hotelový komplex se nachází v krás-
né zátoce u  Liapades, na západním pobřeží 
ostrova Korfu, jen pár kilometrů od Pale-
kostritsy, která je známá svým stále fungu-
jícím mužským klášterem. Resort se skládá 
z hlavní budovy s recepcí a mnoha přízemních 
a  patrových budov, amfi teatrálně rozmístě-
ných ve svahu mezi olivovníky a  cypřišemi. 
Hotel ve srovnání s jinými destinacemi odpo-
vídá svou kategorií 3*+. Přímo na pláži, která 
je pod hotelem, si můžete zapůjčit motorové 
čluny a prozkoumat krásné zátoky a malebné 
pláže na západním pobřeží. Hotel nabízí velmi 
klidnou dovolenou s možností výletů po okolí. 
Pro jeho polohu nedoporučujeme hotel klien-
tům s pohybovými obtížemi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Liapades 1 km / Korfu 18 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička (zdarma), 
trezor na recepci (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa, v pokoji pro více osob jsou dětské 
postele formou palandy
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře – stejné vybavení jak 
standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 re-
staurace s  obsluhou (za poplatek), hlavní bar, h l m n í p u v x y é

Blue Princess Beach ****

ŘECKO > KORFU > LIAPADES

S U V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 990 Kč

který náleží i k bazénu, 2 bary u bazénů, plážo-
vý bar (za poplatek), připojení k  internetu (za 
poplatek), Wi-Fi v okolí restaurace a plážového 
baru (zdarma), 3 bazény se sladkou vodou (le-
hátka a  slunečníky zdarma, osušky za popla-
tek), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčito-oblázková, přístupná po několika scho-
dech, lehátka, slunečníky a osušky za poplatek, 
plážový bar (není v programu All Inclusive)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelný večerní program, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápění, půjčovna mo-
torových člunů (vše poskytováno místními pro-
vozovateli)
Stravování v ceně
All Inclusive

 Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufe-

tu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Hlavní bar: 10.30–01.00 (All Inclusive 
pouze do 23.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 390 - 31 290 31 890 - 35 690 29 590 - 35 190 24 790 - 29 990 19 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 290 - 23 990 24 190 - 27 090 22 290 - 26 590 18 690 - 22 690 15 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 790 - 24 590 24 790 - 27 690 22 890 - 27 190 19 190 - 23 290 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 690 - 25 690 25 990 - 28 990 23 990 - 28 490 20 090 - 24 390 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 390 - 26 490 26 890 - 29 990 24 790 - 29 490 20 790 - 25 190 16 690

Velmi pěkný hotelový resort leží v  klidné 
oblasti na severním pobřeží ostrova Korfu. 
Komplex se skládá z hlavní budovy, a něko-
lika patrových a dvoupatrových budov, kte-
ré obklopuje velká, upravená zahrada. Hos-
té zde naleznou veškerý komfort, potřebný 
ke strávení skvělé a klidné dovolené. Hotel 
pro své klienty zajišťuje minibus, který je 
dopraví do okolních vesniček a  letovisek. 
Díky své poloze a  kvalitním službám je 
vhodný pro klienty všech věkových kate-
gorií a  rodiny s  dětmi. Ofi ciální kategorie 
hotelu je 5*, naše hodnocení je 4*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře / Pokoj Superior/
Pokoj Deluxe: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122
Suite: 11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 
11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 120 m
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon (za 
poplatek), TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za 
poplatek), minilednice (zdarma, 1 láhev vody 
při příjezdu), set na přípravu čaje a kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior pokoj – zrenovovaný pokoj, Rodinný pokoj 
– 1 místnost (přistýlky pro děti jsou formou palan-
dy), Suite – ložnice a obývací část (oddělené), Po- h m n í p u v w y é á

Mare Blue Beach Resort ****

ŘECKO > KORFU > AGIOS SPYRIDON

S V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 090 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

10.00–10.30 kontinentální snídaně, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu, 
3× týdně tematické večeře (řecká, italská, asijská). 
U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Restau-
race u bazénu: 12.30–14.30 lehký oběd formou snacků 
a salátů, 14.30–16.00 lehké občerstvení  Lobby bar: 
10.30–01.00 (All pouze do 23.00), nealkoholické nápo-
je, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva  Bar u bazénu: 10.30–
24.00 (All Inclusive pouze do 23.00) nealko. nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, 10.30–19.00 zmrzlina 
 Restaurace s obsluhou: 19.30–21.30, 1× za pobyt 
po předchozí rezervaci, středomořská (servírované 
menu) nebo pizzérie (pizza nebo těstoviny) 

All Inclusive

koj Deluxe, Pokoj deluxe s výhledem na moře – na 
pokoji navíc trepky a  župan, každý den 2× 0,5  l 
láhve vody, 1× láhev vína po příletu, Wi-Fi zdarma
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, lobby bar, bar u  bazénu, 
připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi v Lob-
by (zdarma), minimarket, obchod se suvenýry, 
2 venkovní bazény se sladkou vodou (lehátka 
a  slunečníky zdarma, osušky za zálohu, jeden 
z těchto dvou bazénu je považován za relaxační 
zónu a je určen pouze pro dospělé), dětský ba-
zén, dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
písčitá s oblázky, s pozvolným vstupem do moře, 
přístupná přes pobřežní komunikaci, lehátka 
a slunečníky za poplatek, osušky za zálohu

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní program, vodní 
aero bic, jóga, stolní tenis, menší fi tness, teni-
sový kurt (vybavení za zálohu), šipky, plážový 
volejbal, basketbal, fotbalové hřiště
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, elektronické hry, kurzy potápění, 
svozový minibus – v určité hodiny, na místa dle 
jízdního řádu, který určuje hotel
Stravování v ceně
All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 690 - 23 290 22 190 - 22 990 19 690 - 22 490 15 790 - 19 990 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 690 - 19 190 17 990 - 18 790 15 990 - 18 290 12 890 - 16 290 12 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 990 - 19 590 18 490 - 19 190 16 390 - 18 790 13 190 - 16 690 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 390 - 19 990 18 890 - 19 690 16 790 - 19 190 13 490 - 17 090 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 790 - 20 690 19 590 - 20 390 17 390 - 19 890 13 990 - 17 690 14 090

a  slunečníky za poplatek, shuttle bus na pláž 
(4× denně, zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
každý týden 2 tematické večery – živá hudba 
a  řecký večer s ukázkou tanců, volejbal, stolní 
tenis
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex Saint George Palace je 
umístěn v upravené zahradě se vzrostlými 
olivovými stromy, obklopené panenskou 
přírodou na severozápadním pobřeží Korfu. 
Součástí hotelu je venkovní bazén s  čás-
tí pro děti. Hotel nabízí ubytování ve 150 
pokojích s  moderním designem několika 
typů. Velká většina pokojů je s  výhledem 
na bazén a  okolní přírodu. V  okolí hotelu 
je pár typických řeckých vesnic s  nádher-
ným výhledem na záliv Agios Georgios a na 
místní krajinu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-1122-111-1112
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 32 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
klimatizace, telefon, satelitní TV, malá lednička 
(1× denně zdarma láhev vody), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor (za poplatek), balkon nebo terasa, zahrada 
nebo veranda
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, bar 
u  bazénu, Wi-Fi (zdarma v  baru a  restauraci), 
bazén, dětský bazén, sluneční terasa (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek), par-
koviště
Pláž
písečná, pozvolný vstup do vody, lehátka h í p u v x y é

Saint George Palace ****

ŘECKO > KORFU > AGIOS GEORGIOS

S U V Z 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 Kč

 Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 11.00–12.30 lehké 
občerstvení, 15.00–18.00 lehké občerstvení formou 
zákusků a sušenek, 10.30–23.00, nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar 
u bazénu: 10.30–23.00, nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře 
je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

S V [ 4
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 090 - 30 390 29 590 - 34 990 28 290 - 34 590 23 390 - 29 190 22 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 390 - 23 390 22 590 - 26 490 21 290 - 26 090 17 690 - 22 190 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 290 - 24 390 23 590 - 27 790 22 290 - 27 390 18 590 - 23 190 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 690 - 24 990 24 190 - 28 490 22 890 - 28 090 18 990 - 23 790 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 290 - 26 990 26 190 - 30 990 24 890 - 30 590 20 590 - 25 790 19 990

kaci, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, animační pro-
gramy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, půjčovna kol
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: zahrnuje snídaně a  večeře formou 
bufetu. Během večeře vyžadováno formální 
oblečení.

Tento příjemný hotel leží na výběžku záto-
ky Garitsa s ojedinělým výhledem na moře 
a  hlavní město. Hotel má ideální polohu, 
a proto nabízí široké možnosti trávení dovo-
lené. Promenáda, vedoucí do historického 
centra města vzdáleného cca jeden kilome-
tr, začíná přímo před hotelem. Naleznete 
zde malebné řecké taverny, bary a mnoho 
nákupních možností. Veřejná pláž se nachá-
zí 20 metrů od hotelu. Hotel přijímá pouze 
hosty starší 18 let.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj::11
Pokoj s výhledem na moře: 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 1,5 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), 
LCD TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), minilednice, 
minibar (na vyžádání, za poplatek), set pro 
přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor (zdar-
ma), balkon 
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, bar, připojení k  internetu 
(za poplatek), Wi-Fi (zdarma), konferenční míst-
nost, směnárna, bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma)
Pláž
písčitá s oblázky, přístupná přes místní komuni- c d m n í t é

Mayor Mon Repos Palace ****

ŘECKO > KORFU > KERKYRA

Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 190 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 390 - 30 990 29 790 - 30 590 27 190 - 30 190 20 890 - 27 990 21 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 990 - 25 490 24 190 - 24 990 21 990 - 24 590 16 990 - 22 790 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 490 - 25 990 24 790 - 25 590 22 590 - 25 190 17 390 - 23 390 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 890 - 26 590 25 390 - 26 190 23 090 - 25 790 17 790 - 23 890 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 590 - 27 490 26 290 - 27 090 23 890 - 26 690 18 390 - 24 690 18 590

Y [

(zdarma), obchod se suvenýry, 2 bazény – jeden 
s mořskou vodou a vířivkou, druhý se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
za poplatek), dětský bazén, dětské hřiště, mi-
niklub (v provozu červenec a srpen)
Pláž
oblázková s pozvolným vstupem, lehátka a slu-
nečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní program, stolní te-
nis, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive

Rodinný hotel s  pěknou zahradou plnou 
palem a  olivovníků, které poskytují při-
rozený stín, se nachází v  letovisku Das-
sia, přímo u oblázkové pláže s pozvolným 
vstupem do moře. V  zahradě jsou hostům 
k dispozici dva bazény, z nichž je jeden se 
slanou vodou. Pro děti je zde dětský bazén, 
hřiště a v hlavní sezoně nechybí miniklub. 
Centrum letoviska je v docházkové vzdále-
nosti od hotelu, k procházkám vybízí také 
promenáda, vedoucí podél pláže. Hotel 
s výhodnou polohou u pláže a zároveň ne-
daleko centra je vhodný ke strávení klidné 
rodinné dovolené, stejně tak dovolené plné 
zábavy.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: 400 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), led-
nička (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za 
poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taver-
na u pláže (za poplatek), 2 bary, TV koutek, při-
pojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi v  lobby h l m n í p u y é

Elea Beach ****

ŘECKO > KORFU > DASSIA

S V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 990 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.30 snídaně formou bufetu, 

13.00–14.30 oběd formou bufetu, 18.15–21.45 večeře 
formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Venkovní 
bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj, 10.00–18.00 lehké občerstvení, 
zmrzlina Upozornění: výše uvedené časy a místa se 
mohou změnit

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 390 - 28 590 27 390 - 31 990 26 690 - 31 590 20 490 - 26 690 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 790 - 23 490 22 290 - 26 090 21 590 - 25 690 16 690 - 21 590 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 190 - 24 090 22 890 - 26 790 22 190 - 26 390 17 090 - 22 190 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 490 - 24 590 23 390 - 27 390 22 690 - 26 990 17 490 - 22 690 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 090 - 25 390 24 190 - 28 290 23 490 - 27 890 18 090 - 23 490 17 090

pokoji (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj v hlavní budově s výhledem na moře, Ro-
dinný pokoj – bungalov / Rodinný pokoj s výhle-
dem na moře – 1 prostornější místnost, Junior 
Suite – výhled na bazén
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, taverna, několik barů, bar 
u bazénu, diskotéka, minimarket, kadeřnictví, TV 
koutek, připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi 
(zdarma), konferenční místnost, amfiteátr, 2 ba-
zény (lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), dětský bazén, dětské hřiště, dětský klub 
Pláž
písčito-oblázková, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
posilovna, animační a večerní programy, plážový 
volejbal, lukostřelba, stolní tenis, tenisový kurt, 
aerobic, šipky, boccia, minifotbal, basketbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness & SPA centrum, sauna, masáže, salon 
krásy, vodní sporty na pláži, vířivka, pára, potá-
pění (místní poskytovatelé)
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex se rozkládá na klidném 
místě, v  oblíbené a  vyhledávané oblasti 
Nissaki, přímo u oblázkové pláže s průzračně 
čistým mořem. Hotel je obklopen nádher-
nou přírodou s hustými lesy a romantickými 
skalnatými zátokami podél pobřeží. Směrem 
do vnitrozemí se rýsuje impozantní skalna-
té pohoří. Součástí komplexu je v  mírném 
kopci kaskádovitě vystavěná hlavní budova 
s recepcí a pokoji, ve dvou výškových úrov-
ních se nachází bazény, nabízející překrásný 
výhled na moře. Areálem hotelu se lze po-
hodlně přepravovat výtahem. Přímo u  ho-
telu se rozkládá krásná písčito-oblázková 
pláž s křišťálově čistým mořem, s možností 
vstupu přes molo. Tento velmi pěkný hotel 
s přátelskou atmosférou a službami na dobré 
úrovni lze doporučit zejména rodinám s dět-
mi a klientům, vyhledávajícím klidnou dovo-
lenou v krásném prostředí. Hotel nedoporu-
čujeme osobám s pohybovými obtížemi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (bungalov): 1-11-112-111
Pokoj v hlavní budově s výhledem na moře / 
Junior Suite: 11-112-111
Pokoj economy::11
Rodinný pokoj (bungalov) / Rodinný pokoj s vý-
hledem na moře: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km / od centra: 3 km
vzdálenostod nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (v provozu 
1. 6.–30. 9.), telefon, TV se satelitním příjmem, 
lednička (zdarma), Wi-Fi (zdarma), trezor na h l m o n í p r u v w x y é á

Sunshine Corfu ****

ŘECKO > KORFU > NISSAKI

S T V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 690 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně 
formou bufetu, 10.00–10.30 pozdní 

snídaně formou jednoduššího bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná 
káva, čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Italská restaurace: 19.00–21.30 k dispozici pizza, těstoviny, ital-
ské saláty, zákusky, zmrzlina, po předchozí rezervaci minimálně 
1 den předem, možno 1× za pobyt, otevřena 6 dní v týdnu  Hlavní 
bar: 9.00–24.00 nealkoholické nápoje, 12.00–14.30 a 17.30–24.00 pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 17.00–18.00 
filtrovaná káva, čaj, zákusky  Snack bar u bazénu: 10.00–18.00  
(v hlavní sezoně 10.00–24.00) nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 12.30–16.00 lehké 
občerstvení, zmrzlina Upozornění: výše uvedené časy a místa se 
mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 090 - 30 790 31 190 - 34 290 28 990 - 33 790 20 890 - 29 490 20 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 290 - 24 190 24 290 - 26 690 22 390 - 26 190 16 290 - 22 890 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 790 - 24 790 24 890 - 27 290 22 990 - 26 790 16 690 - 23 490 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 290 - 25 290 25 390 - 27 890 23 490 - 27 390 17 090 - 23 990 17 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 990 - 26 090 26 290 - 28 790 24 290 - 28 290 17 690 - 24 790 17 690

S T V [ 4

Rozlehlý hotelový komplex s  panorama-
tickým výhledem je postaven ve svahu na 
klidném místě v  letovisku Perama, přibliž-
ně 10 kilometrů jižně od hlavního města 
Korfu. Tato kombinace dovoluje hostům 
hotelu užít si dny plné relaxace na pláži či 
u bazénu v blízkosti noční zábavy nedale-
kého města (dostupné místní autobusovou 
linkou). Hotel, skládající se z hlavní budo-
vy a  komplexu bungalovů, je vhodný pro 
všechny věkové kategorie, nedoporučuje-
me však klientům s pohybovými obtížemi. 
Hotel nabízí rovněž zázemí pro rodiny s dět-
mi, které ocení dětské animační programy 
a miniklub. Pěkná hotelová pláž je přístup-
ná po schodech a  podchodem, vedoucím 
pod pobřežní silnicí. V  blízkosti hotelu se 
nachází Achillion, letní sídlo císařovny Sissi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (bungalov) / Pokoj s výhledem 
na moře v hlavní budově / Bungalov s výhledem 
na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj s výhledem na moře / Rodinný 
pokoj: 112-1122-111-1112-1111
Bungalov superior: 11-112-111
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: Benitses 3 km / Korfu 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon 
(za poplatek), TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minilednice, trezor (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC) h m í p u v w é á

Aeolos Beach ****

ŘECKO > KORFU > PERAMA

S V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 290 Kč

Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře v  hlavní budově, 
Bungalov s výhledem na moře, Rodinný pokoj 
/ Rodinný pokoj s výhledem na moře – 2 míst-
nosti, Bungalov superior, Pokoj Deluxe s výhle-
dem na moře - novější, treky a župan, po příletu 
zdarma ovoce a lahev vína
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace na pláži, bar na pláži, lobby bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod se su-
venýry, TV koutek, směnárna, konferenční míst-
nost, bazén se sladkou vodou (lehátka a sluneč-
níky zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, 
dětské hřiště, miniklub, nový rodinný bazén se 
sladkou vodou, řecká restaurace, 
Pláž
písčito-oblázková, přístupná po schodech 
a  pod chodem, lehátka a  slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt, stolní tenis, plážový volejbal, vodní pólo, 
šipky, sauna, fitness, boccia
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

 Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně formou bufetu, 10.00–10.30 
kontinentální snídaně, 12.00–15.00 oběd formou bufetu, 18.45–21.45 

večeře formou bufetu, koutek s řeckými specialitami. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus 
a voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo a víno.  Restaurace na pláži: 12.00–15.30 
formou bufetu, k dispozici pizza, těstoviny, italské saláty. Restaurace se nachází u pláže.  Lob-
by bar: 10.00–01.00 (All Inclusive pouze do 23.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva; 16.00–17.00 zákusky  Bar u bazénu: 
10.00–23.00, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva  Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápo-
je (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, 11.00–17.00 zmrzlina, zákusky  Restaurace 
s obsluhou: otevřena 6 dní v týdnu, 19.00–21.30 pouze večeře, pro klienty 1× za pobyt po před-
chozí rezervaci, řecká (servírované menu)  Venkovní řecká restaurace ("Ionion"): 8.00–10.30 
snídaně v řeckém stylu (formou bufetu), 19.00–21.30. večeře formou řecké taverny, pro snídani 
i večeři je nutná předchozí rezervace  Kiosek se zákusky na pláži: 11.00–17.00 palačinky, zm-
rzlina, vafle  Bar s občerstvením ("Lagoon"): 11.00–17.00 možnost vytvoření vlastního send-
viče z nabízených surovin, nabídka již hotových sendvičů, párek v rohlíku, hranolky Upozornění: 
výše uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 590 - 28 690 27 990 - 32 890 27 190 - 32 390 18 290 - 27 990 18 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 790 - 22 390 21 590 - 25 390 20 790 - 24 890 14 190 - 21 590 14 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 390 - 23 090 22 290 - 26 190 21 490 - 25 690 14 690 - 22 290 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 890 - 23 590 22 790 - 26 790 21 990 - 26 290 14 990 - 22 790 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 590 - 24 290 23 590 - 27 690 22 790 - 27 190 15 490 - 23 590 15 490

tu (za poplatek), Wi-Fi (zdarma), TV místnost, 
obchůdek se suvenýry, směnárna, bazén se 
sladkou vodou (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén se skluzavkami, dětské 
hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
Pláž
oblázková, přístupná podchodem pod pobřežní 
komunikací, lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, aerobik, vodní aerobik, 
plážový volejbal, 2 tenisové kurty, stolní tenis, 
basketbal, 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive

Tento moderní, zrekonstruovaný hotelový 
komplex se nachází 20 metrů od oblázkové 
pláže. Je vybudovaný na zalesněném sva-
hu Benitses. Z  hotelu je úchvatný pohled 
na moře a překrásné západy slunce. Je zde 
několik atrakcí pro děti – dětský bazén se 
skluzavkami, miniklub a  jiné. Vzhledem 
k blízké dostupnosti hlavního města je hotel 
vhodný také pro všechny, kteří hledají velmi 
kvalitní služby hotelu s  možností cestování 
a  výletů po celém ostrově. Doporučujeme 
hlavně rodinám s dětmi a rovněž těm, kteří 
chtějí prozkoumávat ostrov a přitom se rádi 
vrací do kvalitního a pohodlného ubytování.

Obsazenost pokojů
Economy pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 112-1122
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 112-1122
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m 
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: Benitses 3 km
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
Ubytování
klimatizace (1. 6.–30. 9.), TV se satelitním pří-
jmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), minilednice, set 
pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – pro-
stornější, Rodinný pokoj v výhledem na moře – 
prostornější
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u bazénu, bar na pláži, připojení k interne- h m í p u v w y é

PrimaSol Ionian Sun ****

ŘECKO > KORFU > AGIOS IOANNIS

S V Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 190 Kč

  Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snídaně formou bufetu, 12.30–15.00 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: 18.00–01.00 (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), filtrovaná káva, čaj  Bar na pláži: 10.30–12.00 pozdní snídaně formou bufetu 
(užší výběr pokrmů), 15.30–17.30 lehké občerstvení, 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkohol-
ické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj Upozornění: výše uvedené časy a místa se 
mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Pláž
písčitá s  oblázky, s  pozvolným vstupem do 
vody, lehátka za poplatek, slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu, snack bar u pláže
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné animační programy, fi tness, stolní 
tenis, tenisový kurt, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, jacuzzi, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Hotelový komplex, složený ze tří budov, se 
nachází ve velmi pěkné udržované zahra-
dě, přímo u dlouhé pláže s hrubým pískem 
a  oblázkovým vstupem do moře. Nabízí 
svým hostům příjemné a klidné prostředí. 
Ideální pro dovolenou plnou relaxace, spo-
jenou s  procházkami do centra letoviska 
Moraitika či podél pláže s  různými taver-
nami a  restauracemi. Hotel doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Superior: 11-112-1122-111
Superior s výhledem na bazén: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 19 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), 
telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdar-
ma), lednička, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za 
poplatek), balkon nebo terasa, přistýlka pro děti 
je formou palandy
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na bazén – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Superior/Superior s  vý-
hledem na bazén – renovované pokoje
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, ta-
verna, bar, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi (zdarma), TV koutek, bazén se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), dětský bazén, dětské hřiště, konferenč-
ní místnost d l n í u v w y é á

Delfinia ****

ŘECKO > KORFU > MORAITIKA

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 290 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 090 - 26 890 25 790 - 28 790 24 990 - 28 390 21 390 - 25 790 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 890 - 20 690 19 590 - 21 990 18 790 - 21 590 16 190 - 19 590 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 290 - 21 190 20 090 - 22 490 19 290 - 22 090 16 590 - 20 090 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 090 - 22 190 21 090 - 23 490 20 290 - 23 090 17 390 - 21 090 14 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 690 - 22 890 21 790 - 24 290 20 990 - 23 890 17 990 - 21 790 14 690

S V Y [
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 890 - 33 190 32 290 - 41 290 30 890 - 40 690 25 290 - 31 790 23 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 190 - 24 790 23 890 - 30 390 22 490 - 29 790 18 590 - 23 390 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 090 - 25 990 25 090 - 31 890 23 690 - 31 290 19 490 - 24 590 18 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 090 - 27 190 26 290 - 33 490 24 890 - 32 890 20 490 - 25 790 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 790 - 28 090 27 190 - 34 590 25 790 - 33 990 21 190 - 26 690 20 090

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: zahrnuje snídaně a večeře podáva-
né formou bufetu, nápoje za poplatek
Stravování za příplatek
All Inclusive

Velmi pěkný hotel leží v  klidné oblasti na 
jihovýchodním pobřeží ostrova Korfu. Ho-
telový komplex se skládá z hlavní budovy 
a několika dvoupatrových budov, které ob-
klopuje upravená zahrada. Díky své poloze 
a  kvalitním službám je hotel vhodný pro 
klienty všech věkových kategorií, velmi do-
poručujeme také rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: Lefkimmi 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon 
(za poplatek), TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minilednice, minibar (na vyžádání, za 
poplatek), set na přípravu čaje a kávy, trezor (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), DVD přehrávač, balkon 
nebo terasa s výhledem do zahrady
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restau-
race Il Pirata (15% sleva pro klinety s All Inclu-
sive), nová Luna Rosa restaurace, lobby bar, bar 
u bazénu, bar na pláži, Wi-Fi (zdarma), minimar-
ket, směnárna, obchod se suvenýry, 2 venkovní 
bazény se sladkou vodou (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén se skluzavkami, 
dětské hřiště, miniklub, půjčovna aut
Pláž
písčitá, oceněná modrou vlajkou, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, stolní tenis, menší fi tness, 
tenisový kurt, plážový volejbal, pétanque d h l o í p v w y é / á

Mayor Capo Di Corfu ****

ŘECKO > KORFU > AGIOS PETROS

S V Y [ \
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 690 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–15.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar 
u bazénu: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, ro-
zlévané), filtrovaná káva, čaj, zmrzlina  Bar na 
pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

All Inclusive
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S V Y [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 190 - 22 990 21 390 - 22 290 20 490 - 21 690 15 990 - 20 990 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 690 - 18 890 17 390 - 18 190 16 590 - 17 690 13 090 - 17 090 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 090 - 19 290 17 790 - 18 690 16 990 - 18 090 13 390 - 17 490 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 490 - 19 790 18 190 - 19 090 17 390 - 18 490 13 690 - 17 890 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 990 - 20 390 18 890 - 19 690 18 090 - 19 190 14 190 - 18 590 14 190

Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy (2× týdně), stol-
ní tenis, volejbal, basketbal
Stravování v ceně
All Inclusive

Přátelský hotel s příjemnou atmosférou se 
skládá z několika budov a leží přímo u pří-
rodní pláže s  hrubým pískem. K  návštěvě 
vesničky Roda s  příjemnými tavernami, 
která je od hotelu vzdálena asi tři kilome-
try, lze využít hotelovou dopravu ve dnech 
a hodinách určených hotelem. Hotel dopo-
ručujeme klientům, kteří vyhledávají klid-
nou dovolenou, stejně tak jako rodinám 
s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: Roda 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon 
(za poplatek), TV se satelitním příjmem, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon 
nebo terasa, přistýlka pro děti formou palandy
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
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) h l m n í p u v é

Angela Beach ***

ŘECKO > KORFU > ASTRAKERI

S V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 090 Kč

 Hlavní restaurace: 08.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápo-
je, pivo, víno  Bar: 10.00–24.00 (alkohol pouze 
13.00–24.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj, zmrzlina, 16.00–17.00 leh-
ké občerstvení Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit. U večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 490 - 26 990 26 990 - 28 990 25 590 - 28 690 18 590 - 25 990 18 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 490 - 21 090 20 890 - 22 390 19 690 - 22 090 14 390 - 20 090 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 890 - 21 590 21 390 - 22 890 20 190 - 22 590 14 790 - 20 590 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 390 - 22 190 22 090 - 23 690 20 790 - 23 390 15 190 - 21 190 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 990 - 22 890 22 790 - 24 490 21 490 - 24 190 15 790 - 21 890 15 790

bazén se sladkou vodou (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá s  oblázky s  pozvolným vstupem do 
moře, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu 

Hotel s hlavní budovou a několika menšími 
budovami je obklopený zahradou a leží na 
klidném místě, přímo u  nejdelší písčito-
-oblázkové pláže s pozvolným vstupem do 
moře. Vesnice Acharavi, s  velkým množ-
stvím taveren, barů a  obchodů, je vzdá-
lena cca 10 minut příjemnou procházkou. 
Hotel je vhodným místem pro ty, kdo mají 
rádi večerní procházky a zábavu, ale i pro 
příznivce aktivního odpočinku. Nedaleko 
Acharavi se nachází vodní park Hydropolis 
nabízející mnoho vodních atrakcí. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (Superior):  
1-11-112-111
Studio: 11-112-111
Apartmán: 11-112-1122-111-1112-
11122-1111-11112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 38 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, tele-
fon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za po-
platek), balkon nebo terasa. Veškeré pokoje 
Superior prošly rekonstrukcí.
Ubytování za příplatek
Studio – 1 místnost s  kuchyňkou, Apartmán – 
2 místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
snack bar, připojení k  internetu (za poplatek), 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), TV koutek, směnárna, d l n í p u v w y é

Acharavi Beach ****

ŘECKO > KORFU > ACHARAVI

S [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 390 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 790 - 18 790 18 190 - 20 590 17 490 - 20 290 13 590 - 17 990 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 190 - 14 490 13 890 - 15 590 13 190 - 15 290 10 390 - 13 690 10 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 590 - 14 990 14 390 - 16 290 13 690 - 15 990 10 790 - 14 190 10 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 090 - 15 590 14 990 - 16 990 14 290 - 16 690 11 290 - 14 790 11 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 590 - 16 090 15 490 - 17 490 14 790 - 17 190 11 590 - 15 290 11 590

(v hotelu Albatros)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
v hotelu Albatros – večerní programy, vodní bas-
ketbal, vodní pólo, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně kontinentální a večeře for-
mou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Hotel s  přátelskou a  rodinnou atmosférou 
se nachází přímo v srdci letoviska Moraitika. 
Sluneční terasa s bazénem vybízí k relaxa-
ci. Pro ty, kteří preferují aktivní odpočinek, 
nabízí hotel využití služeb sesterského ho-
telu Albatros, který je přímo u pláže a po-
řádá animační a večerní programy. Hotel je 
vhodný pro méně náročné klienty a zajisté 
jej ocení ti, kteří hledají pěkné koupání, 
i  večerní procházky v  centru Moraitiky se 
spoustou obchodů, taveren a barů.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 20 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon, Wi-Fi 
(zdarma)
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj - prostornější
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, hlav-
ní bar s venkovním posezením, Wi-Fi (zdarma), 
klienti mohou využívat bazén se sladkou vodou 
v sesterském hotelu Albatros (lehátka a sluneč-
níky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá s oblázky s pozvolným vstupem do vody, 
cesta na pláž je po místní klidné komunikaci, 
lehátka a  slunečníky za poplatek, plážový bar d h í v y é

Alkionis ***

ŘECKO > KORFU > MORAITIKA

V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 390 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–
09.30 snídaně formou bufetu, 

13.00–14.15 oběd formou bufetu (v hotelu Alba-
tros), 19.00–21.00 večeře formou bufetu. U snídaně 
filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 
10.00–02.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj  Bar u pláže (v hotelu Al-
batros): 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, ro-
zlévané), filtrovaná káva, čaj, 15.00–18.00 zmrzlina 
 Bar "Veranda" (v hotelu Albatros): 11.00–12.00 
a 17.00–18.00 lehké občerstvení Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

S [ 7
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 690 - 22 290 22 690 - 23 790 19 290 - 23 490 14 890 - 19 790 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 790 - 16 990 17 090 - 17 890 14 390 - 17 590 11 290 - 14 890 10 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 090 - 17 290 17 490 - 18 290 14 790 - 17 990 11 590 - 15 290 11 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 290 - 17 690 17 790 - 18 690 15 090 - 18 390 11 890 - 15 590 11 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 990 - 18 690 18 790 - 19 690 15 990 - 19 390 12 490 - 16 490 11 990

Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži (300 m od hotelu)
Stravování v ceně
Polopenze: kontinentální snídaně a večeře for-
mou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Zrekonstruovaný hotel s  rodinnou atmo-
sférou leží přímo u  široké písčité pláže 
s oblázky a pozvolným vstupem do moře, 
přibližně 300 metrů od centra oblíbeného 
letoviska Moraitika. V  upravené zahradě 
hotelu se nachází pěkný bazén se sluneční 
terasou, dětský bazén a malé hřiště. Hosté 
hotelu mohou také využít služeb sester-
ského hotelu Alkionis v  centru letoviska. 
Hotel je vhodný pro méně náročné klienty 
všech věkových kategorií, kteří si chtějí 
užít pěkné koupání a  zároveň být na do-
sah zábavě.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí  hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička (zdarma), 
trezor (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo 
terasa, přistýlky pro děti jsou formou palandy, 
Wi-Fi (zdarma)
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bary, 
bar u pláže, Wi-Fi (zdarma), TV koutek, konfe-
renční místnost, obchod se suvenýry, bazén se 
sladkou vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), 
dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá s  oblázky, lehátka a  slunečníky za po-
platek d h l í y é

COOEE Albatros ***

ŘECKO > KORFU > MORAITIKA

V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 890 Kč

 Hlavní restaurace: 7.00–9.30 
snídaně formou bufetu, 13.00–

14.15 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus 
a voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo a víno  Hlavní bar: 18.00–02.00 (All Inclusive 
pouze do 23.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj  "Veranda" Bar: 18.00–02.00 
(All Inclusive pouze do 23.00), nealkoholické nápo-
je, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 11.00–12.00 a 17.00–
18.00 lehké občerstvení  Bar u pláže: 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 
15.00–18.00 zmrzlina Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 790 - 17 990 17 990 - 20 290 17 490 - 20 590 13 190 - 17 990 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 390 - 14 090 13 890 - 15 490 13 390 - 15 790 10 190 - 13 890 10 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 590 - 14 390 14 190 - 15 890 13 690 - 16 190 10 490 - 14 190 10 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 090 - 14 990 14 790 - 16 590 14 290 - 16 890 10 890 - 14 790 11 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 090 - 15 990 15 890 - 17 890 15 390 - 18 190 11 690 - 15 890 11 890

Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Jednoduchý a  přátelský hotel s  rodinnou 
atmosférou leží v  letovisku Moraitika, kde 
si můžete užít skutečnou řeckou pohodu. 
U hotelu je hostům k dispozici bazén, dět-
ský bazén, hřiště, bar a restaurace. Písčitá 
pláž s  oblázky je od hotelu vzdálena 150 
metrů. Přístup na pláž je přes místní ko-
munikaci. Hotel, určený pro méně náročné 
klienty, doporučujeme všem milovníkům 
krásného koupání.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 120 m
vzdálenost od letiště: 19 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za popla-
tek), telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa, přistýlka pro děti formou 
palandy
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – stejný jako standardní pokoj, 
přistýlka formou palandy
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi 
v  lobby (zdarma), bazén se sladkou vodou (le-
hátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, dět-
ské hřiště
Pláž
písčitá s  oblázky, lehátka a  slunečníky za po-
platek d n í p u v é

Sea Bird ***

ŘECKO > KORFU > MORAITIKA

S [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 190 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 190 - 21 390 20 590 - 22 590 19 990 - 22 290 15 490 - 19 990 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 190 - 16 590 15 790 - 17 390 15 190 - 17 090 11 990 - 15 190 11 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 - 16 990 16 190 - 17 790 15 590 - 17 490 12 290 - 15 590 11 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 090 - 17 690 16 890 - 18 590 16 290 - 18 290 12 790 - 16 290 12 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 590 - 18 290 17 490 - 19 190 16 890 - 18 890 13 190 - 16 890 12 990

Hotel se nachází v  letovisku Gouvia a  má 
panoramatický výhled na zátoku a  hus-
tě zalesněné kopce pokryté olivovníky 
a cypřišky. Svou polohou nabízí snadný pří-
stup k nedalekým plážím a vesnici Gouvia. 
Hotel je obklopen udržovanou zahradou 
plnou květin, která je ideálním místem pro 
odpočinek.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 9 km
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (zdarma), TV, 
telefon, Wi-Fi (zdarma), minilednice (zdarma), 
trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, spole-
čenská místnost s TV, bar, Wi-Fi (zdarma), bazén 
se sladkou vodou (lehátka a  slunečníky zdar-
ma), bar u bazénu
Pláž
oblázková (lehátka a slunečníky za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, šipky, volejbal, petanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu d m í é

Paradise Hotel ***

ŘECKO > KORFU > GOUVIA

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 490 - 21 490 20 190 - 20 890 19 690 - 20 490 15 490 - 20 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 590 - 17 690 16 390 - 17 090 15 990 - 16 690 12 590 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 890 - 18 090 16 790 - 17 490 16 390 - 17 090 12 890 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 190 - 18 490 17 190 - 17 890 16 790 - 17 490 13 190 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 690 - 19 090 17 790 - 18 490 17 390 - 18 090 13 690 - 17 890

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

Pěkný hotel s  panoramatickým výhledem 
na moře a  okolí je postaven nad menší 
oblázkovou pláží, od které je oddělen po-
břežní komunikací. Sluneční terasa před 
hotelem nabízí možnost odpočinku a sluně-
ní, stejně jako osvěžení v bazénu se slanou 
vodou. Centrum rušného letoviska Benitses 
je od hotelu vzdáleno přibližně tři kilome-
try, zastávka místní autobusové linky je 
přímo před hotelem. Hotel doporučujeme 
všem klientům, kteří si chtějí užít klidnou 
dovolenou a zároveň být na dosah rušnému 
letovisku. Hotel nedoporučujeme klientům 
s pohybovými obtížemi.

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 po-
platek), 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 inter-
netu (za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), bazén 
se slanou vodou (lehátka a slunečníky zdarma) h m n í p u y é

Corfu Belvedere ***

ŘECKO > KORFU > AGIOS IOANNIS U BENITSES

S V Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 590 Kč

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

14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Lobby bar: 17.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj  Bar u bazénu: 
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fil-
trovaná káva, čaj, 10.00–12.30, 14.30–19.00 a 21.30–
23.00 lehké občerstvení, zmrzlina, 17.00–18.00 
filtrovaná káva, čaj, zákusky Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

[
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 190 - 24 990 24 990 - 25 890 21 590 - 25 490 17 790 - 21 890 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 890 - 19 690 19 390 - 20 290 16 790 - 19 890 13 890 - 17 090 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 290 - 20 190 19 790 - 20 690 17 190 - 20 290 14 190 - 17 490 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 690 - 20 590 20 290 - 21 190 17 690 - 20 790 14 590 - 17 990 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 890 - 22 190 21 990 - 22 890 19 090 - 22 490 15 690 - 19 390 15 890

Hotel leží v malém rušném městečku Das-
sia a je vhodným místem pro aktivní dovo-
lenou i relaxaci. V blízkosti se nachází mno-
ho taveren a obchůdků. Oblázková pláž je 
vzdálena 300 metrů od hotelu. Do hlavního 
města Korfu, vzdáleného 12 kilometrů jižně 
od hotelu, se pohodlně dostanete místním 
linkovým autobusem.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: Dassia 50 m / Korfu 12 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, trezor na recepci (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), lednička (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), TV koutek, bazén se 
sladkou vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), 
dětské hřiště, dětský bazén, Wi-Fi na recepci 
(zdarma)
Pláž
oblázková s  jemnými oblázky, dostupná přes 
místní komunikaci, lehátka a slunečníky za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, tenisový kurt (vybavení za popla-
tek)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive h í p u v w y é

Livadi Nafsika ***

ŘECKO > KORFU > DASSIA

S V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 890 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.30 
snídaně formou bufetu, 13.00–

14.15 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
víno  Bar: 10.30–23.00, nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 10.30–18.00 lehké 
občerstvení, zmrzlina Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 290 - 18 790 17 990 - 22 190 17 490 - 21 890 15 490 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 11 890 - 14 890 14 090 - 17 290 13 590 - 16 990 12 090 - 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 190 - 15 190 14 390 - 17 690 13 890 - 17 390 12 390 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 390 - 15 490 14 690 - 18 090 14 190 - 17 790 12 590 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 990 - 16 090 15 290 - 18 890 14 790 - 18 590 13 190 - 15 290

Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Hotelový komplex se skládá z hlavní budo-
vy a čtyř vedlejších budov. Nachází se na 
severovýchodě ostrova, na skalisku s krás-
ným panoramatickým výhledem na moře. 
Vstup do moře je umožněn po molu přímo 
pod hotelem. Další možností pro koupání 
je oblázková pláž v Barbati, která je vzdá-
lená 15 minut pěší procházkou, stejně 
jako nákupní možnosti, místní taverny 
a bary. Hotel svým klientům nabízí zdarma 
nepravidelnou dopravu na pláž v letovisku 
Barbati.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km (15 min. pěšky)
vzdálenost od letiště: 19 km
vzdálenost od centra: Barbati 1 km / Ipsos 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za popla-
tek), telefon, TV se satelitním příjmem, lednič-
ka, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa, pokoje mají boční výhled na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), společenská místnost 
s TV, bazén se sladkou vodou (lehátka a sluneč-
níky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
oblázková, lehátka a slunečníky zdarma (pouze 
v přední části hotelu, při vstupu z mola), na pláži 
Barbati lehátka a slunečníky za poplatek (hotel 
nabízí zdarma shutlle bus na pláž Barbati)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis d h í p v y é

Nautilus ***

ŘECKO > KORFU > BARBATI

S V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 890 Kč

 Hlavní restaurace: 08.00–
10.00 snídaně formou bu-

fetu, 12.00–14.00 oběd formou bufetu, 18.00–20.00 
večeře formou bufetu. U  snídaně fi ltrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u  oběda a  večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno  Snack Bar: 10.00–23.00, ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 
14.00–18.00 lehké občerstvení, zmrzlina pro děti 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 990 - 17 890 17 190 - 21 390 16 690 - 20 990 14 190 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 890 - 14 190 13 490 - 16 690 12 990 - 16 290 11 090 - 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 190 - 14 490 13 790 - 17 090 13 290 - 16 690 11 390 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 390 - 14 790 14 090 - 17 490 13 590 - 17 090 11 590 - 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 11 890 - 15 390 14 690 - 18 190 14 190 - 17 790 12 090 - 14 690

Příjemný hotel se nachází v klidné části ruš-
ného letoviska Ipsos. Na pláž se dostanete 
přes místní komunikaci. V  blízkosti hotelu 
naleznete obchody, kavárny a taverny. Le-
tovisko Ipsos poskytuje dobrý výchozí bod 
k poznávání krás ostrova, proto jej doporu-
čujeme především klientům, kteří si chtějí 
během své dovolené zapůjčit automobil 
a poznat tak krásy ostrova.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 80 m 
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 100 m
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za popla-
tek), telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), lednička (zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, bar, Wi-Fi na recepci a v baru (zdarma), TV 
koutek, bazén se sladkou vodou (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, 
výtah
Pláž
písčitá s oblázky, přístupná přes místní komuni-
kaci, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

c í p é

Ipsos Beach ***

ŘECKO > KORFU > IPSOS

S [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 890 Kč
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Obsazenost pokojů 
Standardní pokoj: 11-112- 111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
Ubytování
klimatizace (za poplatek), TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), malá lednička 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar, 
Wi-Fi v lobby (zdarma), bazén se sladkou vodou s integrovanou dět-
skou částí (lehátka a slunečníky za poplatek)
Pláž
písčitá s oblázky, přístupná přes místní nefrekventovanou silnici, le-
hátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírované (výběr ze 3 menu)

Menší rodinný hotel se nachází u oblázkové pláže, poblíž střediska Acharavi. V tomto turistickém 
středisku najdete spoustu tradičních obchůdků, taveren, barů, středisko vodních sportů a tradiční 
trh. Součástí hotelu je i restaurace pro veřejnost s vyhlášenou řeckou kuchyní. Hotel je ideální 
volbou pro ty z vás, kteří hledají jednodušší ubytování s pláží u hotelu.

d l í é

Kormoranos **

ŘECKO > KORFU > ACHARAVI

Městečko Ipsos, se svým bohatým nočním životem, je vzdáleno 
asi tři a půl kilometru a dostanete se tam místní autobusovou 
linkou. Objekt má vynikající polohu v klidné části na hornatém 
svahu, otočeném směrem k moři, a je vhodný pro strávení pří-
jemné, klidné a  romantické dovolené. Hotel nedoporučujeme 
klientům s pohybovými problémy.

Obsazenost pokojů
Studio: 11-112-111
Apartmán: 11-112-1122-11222-111-1112-11122-1111-
11112-11111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m 
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Kerkyra 20 km
vzdálenost od nákupních možností: 150 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za poplatek), TV, vybavená ku-
chyň pro nenáročné vaření, lednička (zdarma), trezor (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa, 
Wi-Fi (zdarma), Studio – obývací ložnice s kuchyňským koutem
Ubytování za příplatek
Apartmán – 2 místnosti a kuchyňský kout
Zařízení hotelu
snack bar, Wi-Fi (zdarma), bazén se sladkou vodou s oddělenou částí 
pro děti (lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
oblázková, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Bez stravování Velmi oblíbené apartmány hotelu Servos se rozprostírají na severovýchodním pobřeží Kor-

fu, nad jednou z nejkrásnějších pláží východního pobřeží – Barbati. Leží v kopci, asi 150 me-
trů nad oblázkovou pláží s  křišťálovou vodou, k  níž se dostanete přes místní pobřežní ko-
munikaci. Hned vedle apartmánů je minimarket a  v  okolí můžete navštívit pár obchůdků. 

b í u é

Servos **

ŘECKO > KORFU > BARBATI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 890 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

9 090 Kč

S [
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Ostrov Kos je po Rhodu a Karpatu třetím největším ostrovem v souostro-
ví Dodekanes. Leží u tureckého pobřeží na okraji Kóské zátoky v těsné 
blízkosti Malé Asie mezi ostrovy Kalymnos a Nissyros, asi 200 námořních 
mil od Pirea. Dějiny ostrova jsou dlouhé, byl nepřetržitě osídlen už od ne-
olitu. Od pradávna byl zasvěcen bohu lékařů Asklepiovi. Byla zde slavná 
lékařská škola, jejímž nejslavnějším žákem byl Hippokrates a i díky němu 
se ostrov těšil v minulosti velmi dobré pověsti a vzkvétal. Na ostrově 
je spousta pamětihodností, archeologických vykopávek, takže milovníci 
historie budou nadšeni. 

Klima na ostrově je po celý rok mírné a ve spojené s úžasnými plážemi, 
krásnou přírodou, romantickými vesničkami, kulturními a architektonic-
kými památkami, hlavně ve městě Kos. Podle historických pramenů bylo 
hlavní město ostrova jedním z nejkrásnějších pobřežních měst starého 
světa. Nedaleko centra města najdete římský Odeon s  mramorovými 
sedadly, nad přístavem se tyčí Rytířský hrad ze 14. století, z 18. století 
pochází turecká mešita. Jednou z nejnavštěvovanějších památek hlavní-
ho města a vůbec celého ostrova je Hippokratův platan, nacházející se 
na náměstí Platía Platánou. Pod mohutným stromem s obvodem kmene 
10 metrů sedával podle legendy slavný otec medicíny Hippokrates a za-
svěcoval své žáky do tajů lékařství. Hippokratův platan je dnes považo-
ván za nejstarší strom v celé Evropě, stáří je odhadováno odborníky na 
500-2000 let. Dutý strom musí podpírat složité lešení a k jeho stabilitě 
přispívá i helénský oltář zdobený motivy býčích hlav.

Kontrast všudypřítomné historie a současnosti dodává hlavnímu městu 
neopakovatelnou atmosféru. Večer ožívá turistickým ruchem, jsou ote-
vřeny četné bary, diskotéky i noční kluby. Dlouhé písečné pláže činí os-
trov velmi oblíbeným cílem turistů ze všech koutů Evropy. Na ostrově je 
mnoho pramenů, z nichž nejznámější termální Emprós Therma dosahuje 
teploty až 60°C. Voda obsahuje velké množství iontů, síry, vápníku, sodí-
ku a dalších pro tělo přínosných látek. Léčivé účinky ocení především lidé 
s kožními problémy, revmatismem a bolestmi kloubů. Podle místních má 
voda léčebné účinky i na cévní systém a svalová onemocnění.

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Řecka platí pro občany ČR bezvízový styk. 
Občan ČR může cestovat do Řecka na základě 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 plánovaného pobytu na 
území Řecka. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné do-
klady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

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

Ofi ciální 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 
E-mail: athens@embassy.mzv.cz

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. 

Egejské moře

KOS AIRPORT

PSERIMOS

KOS

KEFALOS
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Informace o cenách
ŘECKO > KOS

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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 na Kos v turistické třídě včetně 
letišt ních a  bezpečnostích poplatků, ubytování 
(v případě 8denního zájezdu  na 7 nocí, v pří-
padě 11denního zájezdu na 10 nocí, v  případě 
12denního zájezdu na 11 nocí, v případě 15den-
ního zájezdu  na 14 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 (podrobnosti o pojištění naleznete 
na úvodních stránkách katalogu) a  fakultativní 
služby.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistic-
ká taxa, která se týká všech osob cestujících 
do Řecka. Výše této taxy je stanovena vládou 
a  závisí na oficiální kategorii zařízení (hotel, 
apartmán, aj.), kde jsou klienti ubytováni. Turis-
tická taxa musí být vybírána v hotovosti v místě 
pobytu, přímo v ubytovacích zařízeních. Hotely 
kategorie 1* a  2*– 0,5 EUR/pokoj/den. Hotely 
kategorie 3*– 1,5 EUR/pokoj/den. Hotely kate-
gorie 4* – 3 EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 
5*– 4 EUR/pokoj/den.

SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení
*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Informace 
o letech

Odlet z Počet 
dní

Letový 
den

Letecká 
spol. Typ letadla * Priority 

seat

Travel 
Plus

Comfort
XL seat VIP 

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
z/do 

destinace

Praha 8/15 neděle SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha, Brno, Ostrava 8/15 úterý SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha, Brno, Ostrava 8/15 pátek SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha, Brno, Ostrava 11/12 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x

Bližší informace o  letech a  letadlech včet-
ně maket a  rozmístění sedadel na palubě 
naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy on Board  
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytnuta za příplatek 2 990 Kč/ 
osoba/let oběma směry pro běžné termíny  
a v termínech zahrnujících 19.–22. 4., 1. 5., 8. 5., 
5. 7. a 28. 10. 2019 za příplatek 3 990 Kč/osoba/
let oběma směry.
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos-
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Letoviska
ŘECKO > KOS

Město Kos
Město Kos je hlavním městem ostrova leží-
cím jen na dosah ruky od Turecka. Po velkém 
zemětřesení v  roce 1933 bylo město opraveno, 
naleznete zde množství zahrad, ulice jsou lemo-
vány palmami, jsou zde i  krásné písčité pláže, 
obchody, restaurace, taverny, diskotéky, půjčov-
ny automobilů, motocyklů i kol. Ve městě a jeho 
těsné blízkosti je i  několik pamětihodností, 
které určitě stojí zato navštívit (pevnost, staré 
město, antická Agora, Asklepion, Hippokratův 
platan). Ve večerních a  nočních hodinách do-
poručujeme projít se starým městem a posedět 
v některé z taveren. Při troše představivosti se 
můžete vžít do období, kdy na Kosu pobýval Hip-
pokratés nebo Alexandr Veliký. 
Transfer z letiště: cca 50 minut

Kardamena
Rybářská vesnička na jihozápadě ostrova se po-
stupem času stává oblíbeným cílem turistů, a to 
zejména díky krásné, 4 km dlouhé pláži, která je 
omývána průzračnými vodami Egejského moře. 
Hotely jsou situovány v  klidnější zóně mimo 
vesničku, chcete-li však zavítat do některého 
z mnoha barů či typických taveren, do centra se 
pohodlně dostanete procházkou po pláži či míst-
ní dopravou (někdy organizovanou i  samotnými 
hotely). Za návštěvu stojí i hlavní město Kos, do 
kterého existuje autobusové spojení.
Transfer z letiště: cca 15 minut

Psalidi
Jedno z mála letovisek ležících na východní straně 
ostrova by se dalo považovat za předměstí hlavní-
ho města Kos. Psalidi je velmi rušným letoviskem 
s  živými oblázkovými plážemi, spoustou hotelů, 
zábavou a nočním životem. Po celé pobřežní ko-
munikaci spojující Psalidi a  město Kos je mnoho 

restaurací, barů, taveren, půjčoven aut, motocyklů 
i  kol. Asi 12 km od Psalidi se nacházejí termální 
prameny vyvěrající pod příkrou skalní stěnou a na-
bízející příjemnou relaxaci.
Transfer z letiště: cca 60 minut

Lambi
Lambi leží na severním výběžku ostrova a je před-
městím hlavního města Kos se spoustou obchůdků, 
taveren, restaurací a barů. Letovisko nabízí krásné 
přírodní písčito-oblázkové pláže. Podél pobřeží zde 
vede i cyklostezka, což není v Řecku příliš obvyklé. 
Letovisko je vhodné pro strávení klidné dovolené 
se zábavou a poznáváním v dosahu. 
Transfer z letiště: cca 45 minut

Tigaki
Letovisko Tigaki se nachází přibližně 11 km od 
hlavního města ostrova – Kosu. Je umístěno 
u  jedné z nejkrásnějších písčitých pláží ostrova 
s pozvolným vstupem do moře. Místo je vhodné 
pro strávení rodinné dovolené s dětmi. V centru 
letoviska se nachází množství restaurací, tave-
ren a barů, obchodů, půjčoven kol a motocyklů. 
Naleznete zde ideální podmínky pro vodní spor-
ty a cykloturistiku.
Transfer z letiště: cca 40 minut

Marmari
Letovisko Marmari je vyhlášené díky dlouhým 
bílým písečným plážím s pozvolně se svažujícím 
vstupem do moře a  množstvím možností vod-
ních sportů, jako jsou plachtění a windsurfi ng. 
Leží asi 15 km od města Kos. Na hlavní třídě 
vedoucí k moři naleznete množství obchodů, re-
staurací, taveren, půjčoven aut, motocyklů i kol. 
Transfer z letiště: cca 30 minut

Mastichari
Malý přístav s  ospalou řeckou atmosférou, ry-
bářskými loďkami a  rybími trhy. Ideální místo 
pro poznávání místního koloritu, který večer 
můžete obohatit posezením v  příjemné atmo-
sféře některé z  taverniček a  kaváren. Dlouhá 
písčitá pláž je lemována stromy, které poskytují 
chladivý stín.
Transfer z letiště: cca 25 minut

Umístění hotelů

KOS

ANTIMACHIA

KOS AIRPORT

MASTICHARI

MARMARI

KARDAMENA

KOS
PSALIDI

AGIOS FOKAS

TIGAKI

KEFALOS

MARMARI

KOS

LAMBI

TIGAKI

MASTICHARI

LAMBI KIPRIOTIS
PANORAMA
HOTEL & SUITES

LAGAS AEGEAN VILLAGE

ILIOS HOTEL

GAIA VILAGE TIGAKI BEACH

MASTICHARI BAY

AMMOS RESORT

NEPTUNE RESORT

PRINCESS OF KOS

MAREBELLO BEACH RESORT

CARAVIA BEACH
SUMMER VILLAGE

AEOLOS BEACH

ASTIR ODYSSEUS

CAPTAIN PAVLOS APOLLON

BLUE LAGOON RESORT

AKTI KALIMERA KOS

ATLANTICA PORTO BELLO ROYAL

Pláž hotelu Neptune Resort Convention Centre & Spa
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádá-
ny v optimální podobě místním poskytova-
telem služeb.

bude čekat autobus, aby vás zavezl do hotelu. 
Nezapomeňte cestovní pas. Cena nezahrnuje 
přístavní taxu v Bodrumu (cca 7 EUR/osoba).
Cena: 990 Kč/dítě 2–12 let 490 Kč

Nissyros
(celodenní výlet)w
Jeden z nejznámějších ostrovů souostroví Dode-
kanes je ostrovem vulkánů. Budete vyzvednu-
ti z  hotelu a  odvezeni autobusem do přístavu 
Kardamena. Po asi hodinové plavbě lodí se 
dostanete do přístavu na ostrově Nissyros, od-
kud se po krátké cestě autobusem dostanete až 
k  sopce (vstupné není zahrnuto v  ceně).  Prů-
vodce vám bude vyprávět o  sopce i  o  historii 
ostrova a v kráteru sopky ucítíte sílu lávy hřmící 
pod vámi. Svědkem jsou bublající jezera bahna 
a  stříkající gejzíry. Budete si myslet, že okolo 
vás je měsíční krajina. Při návratu do přístavu 
budete mít možnost navštívit město Mandra-
ki s  úzkými uličkami a  s  typicky modro-bílými 
malovanými domky. Po krátké procházce mů-
žete navštívit Pangia Spiliani, jeden ze zdejších 
nejkrásnějších klášterů. Cestou zpět do města 
bude dostatek času na oběd a občerstvení (není 
zahrnuto v ceně). Okolo 16.00 hodiny se dosta-
nete zpět lodí do Kardamena, kde na váš příjezd 
bude čekat autobus, aby vás zavezl do hotelu.
Cena: 1 190 Kč/dítě 2–12 let 590 Kč

Plavba rybářskou lodí
Autobus vás zaveze do městečka Kefalos, kde 
se nalodíte. V průběhu plavby se dozvíte mnoho 
zajímavých informací o rybaření a o rybách, kte-
ré bude posádka lodi lovit. Na oběd zastavíme 
u  malé soukromé pláže, kde poobědváte ulo-
vené ryby, připravené typickým řeckým způso-
bem. Po obědě bude čas na odpočinek u pláže. 
Následuje plavba do Kefalosu a  cesta autobu-
sem zpět do hotelu.
Cena: 1 490 Kč/dítě 2–12 let 790 Kč

Výlet po ostrově
(celodenní výlet)
V  průběhu výletu poznáte nejzajímavější mís-
ta na ostrově. Nejprve navštívíte Asklepeion, 
léčebné centrum využívající k  léčbě metod 
otce medicíny Hippokrata. Z Asklepeionu bude 
vaše cesta pokračovat do vesnice Zia, položené 
v úpatí hory Dikaios, která je 846 metrů vysoká. 
V  této typické řecké vesničce s malými bílými 
domy a obchůdky můžete zakoupit ručně vyrá-
běné suvenýry, budete mít i  možnost vyfoto-
grafovat si krásný výhled na Tigaki a Marmari. 
Poté navštívíte Kefalos, poslední vesnici na jihu 
ostrova s panoramatickým výhledem přes záliv 
Kamari. Zde budete mít možnost si zaplavat 
a poté si dát oběd. Další zastávka je ve výrobně 
na med, která má rodinnou tradici a ochutnáte 
různé výrobky z medu. Poslední zastávka bude 
ve vesnici Antimachia v  centru ostrova, kde 
uvidíte 200 let starý větrný mlýn. V ceně není 
zahrnut oběd a vstupné.
Cena: 1 090 Kč/dítě 2–12 let 590 Kč

Plavba na 3 ostrovy
(celodenní výlet)
Výlet vás zavede na ostrovy Pserimos, Plati 
a Kalymnos. Budete mít čas na koupání v křišťá-

lových vodách, opalování a relaxaci a dozvíte se 
také zajímavosti o  potápění u ostrovů. V  ceně 
výletu je zahrnut oběd.
Cena: 1 490 Kč/dítě 2–12 let 790 Kč

Turecko – Bodrum
(celodenní výlet)
Dovolená na Kosu není kompletní bez návštěvy 
blízkého východu a  samozřejmě Turecka. Po 
vyzvednutí z  vašeho hotelu pojedete do pří-
stavu na Kosu. Po celní kontrole se dostanete 
na palubu lodi a po 45 minutách připlujete do 
Bodrumu. Bodrum je malé město s velmi hez-
kým přístavem a letitou historií. Ve městě bude 
poté pouze na Vás, jak si jeho návštěvu naplá-
nujete. Bodrum nabízí nepřeberné množství 
možností zábavy a  každý si tu najde své. Mů-
žete obdivovat místní architekturu, hrad, kde se 
nachází také museum nebo si jen užít místních 
restaurací nebo kaváren. Vrátíte se na loď a za 
45 minut jste zpět na ostrově, kde na váš příjezd 

Fakultativní výlety 
ŘECKO > KOS

Město Kos je hlavním městem ostrova

Vulkán na ostrově NissyrosNissyros – cesta k vulkánům

Asklepeion
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restaurace s  obsluhou, hlavní bar, bar na te-
rase hotelu (v  7. patře – není součástí ULTRA 
All Inclusive), bar u  bazénu, plážový bar, Wi-
-Fi v celém areálu (zdarma), minimarket, další 
drobné obchůdky (v  hotelu Kipriotis Village), 
směnárna, konferenční centrum, TV koutek, 
2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
za zálohu), dětský bazén, aquapark s šesti tobo-
gány – v sesterském hotelu Kipriotis Aqualand 
(za poplatek), dětské hřiště, vnitřní bazén se 
sladkou vodou
Pláž
oblázková, přístupná přes místní komunikaci, 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu, 
plážový bar (pouze nealkoholické nápoje)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, fi tness, 
vířivka, ranní cvičení, stolní tenis (vybavení za 
zálohu), 2 tenisové kurty (vybavení za zálohu), 
vodní pólo (vybavení za zálohu)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness, SPA centrum, masáže, sauna, ka-
deřnictví, kurzy potápění (15 minut v  bazénu 
zdarma), jízda na koni po pláži (zajišťováno 
externími partnery), vodní sporty (zajišťováno 
externími partnery), potápění (zajišťováno ex-
terními partnery), aquapark s  šesti tobogány 
(v Kipriotis Aqualand), kulečník, půjčovna kol

Moderní, luxusní a  rozlehlý hotelový kom-
plex je zasazený v  mírném svahu, v  leto-
visku Psalidi, pouze tři kilometry od města 
Kos a 25 kilometrů od letiště. Hotel nabí-
zí svým hostům řadu sportovních aktivit 
a míst k odpočinku, například SPA centrum 
s širokou nabídkou služeb – je proto vhodný 
pro strávení příjemné aktivní i odpočinkové 
dovolené. Doporučujeme jej hlavně párům, 
ale i rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj s výhledem na moře / 
Superior pokoj s výhledem na moře: 11
Junior Suite: 11-112-1122-111-1112-1111
Junior Suite s výhledem na moře: 
11-112-1122-111-1112-1111
Suite: 11-112-1122-111-1112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Kos 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě 
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (v  provozu 
15. 5.–10. 10.), telefon, TV se satelitním příjmem, 
lednička, minibar (na vyžádání a za poplatek, pro 
klienty s ULTRA All Inclusive 1× naplnění nealko 
nápoji zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, tre-
zor (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), balkon
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Superior pokoj s vý-
hledem na moře – stejné vybavení jako stan-
dardní pokoj, Suite – ložnice a oddělená obývací 
místnost, Junior Suite, Junior Suite s výhledem 
na moře – 1 místnost
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3× j m o í u v w x y é / á

Kipriotis Panorama Hotel & Suites *****

ŘECKO > KOS > PSALIDI

W Y [ \ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 590 Kč

 Hlavní restaurace: 06.30–07.30 brzká 
kontinentální snídaně, 07.30–10.30 sní-

da ně formou bufetu, 10.30–11.30 pozdní kontinentální snídaně, 
12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu 
(tématické večery), 23.00–24.00 lehké občerstvení. U snídaně filtro-
vaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno.   Hlavní bar: 17.00–10.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj  Bar u bazénu: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj, 11.30–12.30 a 16.00–18.00 lehké občerstvení, zákusky, 
10.00–18.00 zmrzlina   Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické 
nápoje, filtrovaná káva, čaj, 12.00–16.00 lehké občerstvení Upo-
zornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

ULTRA All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 590 - 24 890 25 190 - 30 390 29 590 - 34 590 28 290 - 33 990 25 190 - 28 990 25 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 590 - 18 890 18 990 - 23 490 22 690 - 26 390 21 390 - 25 790 19 090 - 22 090 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 090 - 19 390 19 490 - 23 990 23 190 - 26 990 21 890 - 26 390 19 590 - 22 590 19 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 490 - 19 790 19 990 - 24 490 23 690 - 27 590 22 390 - 26 990 19 990 - 23 090 20 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 690 - 20 990 21 190 - 25 890 25 090 - 29 190 23 790 - 28 590 21 190 - 24 490 21 390
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na, restaurace s  obsluhou, hlavní bar, bar na 
pláži, připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi 
(zdarma), minimarket, klenotnictví, konferenční 
místnost, 5 venkovních bazénů (lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za zálohu), vnitřní ba-
zén (osušky za zálohu), 2 dětské bazény, dětské 
hřiště, miniklub (pro děti ve věku 4–12 let), ob-
chod se suvenýry
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal, šipky, tenisový kurt (osvětlení za po-
platek), posilovna, stolní tenis, lezecká stěna, 
minifotbal, basketbal, zumba, aqua aerobic, 
boccia, jóga, vodní pólo, lukostřelba
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (sauna, masáže, vířivka), kulečník, 
půjčovna kol, půjčovna aut
Stravování v ceně
Polopenze: Snídaně a  večeře formou bufetu. 
Během večeře požadováno formální oblečení.
Stravování za příplatek
All Inclusive

Luxusní hotelový resort se nachází u  pří-
rodní písčito-oblázkové pláže v  blízkosti 
letoviska Tigaki. Hotel byl postaven v roce 
2009 a  představuje stylové prostředí, má 
prostorné, moderně zařízené pokoje a na-
bízí široké možnosti k trávení volného času 
pro celou rodinu. Je umístěn v  klidném 
prostředí, a  proto je ideální pro odpoči-
nek a  relaxaci. Součástí hotelu je několik 
bazénů, které jsou vsazeny do udržované 
zahrady. Dětem je zde k  dispozici bazén, 
dětské hřiště a miniklub. Hotel doporučuje-
me především rodinám s dětmi, stejně tak 
jako všem, kdo touží po strávení dovolené 
se službami na velmi dobré úrovni.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
Pokoj se sdíleným bazénem: 11 112 111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, 
set pro přípravu čaje a  kávy, trezor (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře, Rodinný pokoj – 
– 2 místnosti, ložnice a obývací část se sofa, Po-
koj se sdíleným bazénem
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taver- d h l o n í p r u v w y é á

Astir Odysseus *****

ŘECKO > KOS > TIGAKI

S T V Y [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 190 Kč

 Hlavní restaurace: 07.30–10.30 snídaně 
formou bufetu, 10.30–11.30 pozdní konti-

nentální snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–22.00 
(hlavní sezona) a 18.30–21.30 (mimo hlavní sezonu) večeře for-
mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Taver-
na: 12.30–15.30 oběd formou bufetu (pouze z grilu) po předchozí 
rezervaci, 16.30–17.30 káva  Hlavní bar: 10.00–01.00 (All Inclu-
sive pouze do 24.00) nealkoholické nápoje, pivo, víno, filtrovaná 
káva, čaj   Bar na pláži/Snack bar: 10.00–01.00 (All Inclusive 
pouze do 24.00) hlavní sezona a 10.00–18.00 mimo hlavní sezonu 
– nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj, 10.00–18.00 sendviče, 
ovoce, zákusky Upozornění: výše uvedené časy a místa se mo-
hou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 290 - 26 690 26 290 - 33 590 32 290 - 35 890 29 290 - 35 390 25 590 - 30 190 22 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 790 - 20 190 19 790 - 25 890 24 590 - 27 290 22 090 - 26 790 19 390 - 22 990 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 790 - 21 190 20 790 - 26 990 25 690 - 28 690 23 190 - 28 190 20 390 - 24 090 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 590 - 21 990 21 590 - 27 990 26 690 - 29 690 24 090 - 29 190 21 090 - 24 990 18 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 390 - 22 790 22 390 - 28 890 27 590 - 30 690 24 890 - 30 190 21 890 - 25 790 19 190
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TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), led-
nička (láhev vody po příjezdu zdarma), minibar 
(na vyžádání), set pro přípravu kávy a  čaje, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře – stejné vybavení 
jako standardní pokoj, Pokoj De luxe Bungalov, 
De luxe Bungalov s výhledem na moře – mo-
derně zrekonstruované pokoje, Suite – ložnice 
a obývací pokoj, dvě koupelny
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 res-

Luxusní rozlehlý hotelový komplex, skláda-
jící se z hlavní budovy a přilehlých bunga-
lovů, leží na pobřeží Egejského moře, přímo 
u  písčité pláže. V  blízkosti leží Mastichari 
a  přibližně ve vzdálenosti 18 kilometrů 
zase město Kos s mnoha historickými pa-
mátkami, nočním životem a  ostrovním 
přístavem. V  hotelu je pro vás připravené 
velké množství sportovních i  odpočinko-
vých aktivit jako je např. squash, minigolf, 
tenisový kurt či lázeňské centrum s  ma-
sážemi, saunou a salonem krásy, které se 
nacházejí v centru rezortu. Pokoje, z nichž 
je pozoruhodný výhled na zahrady a Egej-
ské moře, jsou zařízeny v  individuálním 
stylu s okouzlujícím interiérem. V hotelu je 
divadelní scéna Apollon, kde můžete shléd-
nout živá představení. Hotel doporučujeme 
všem, kteří chtějí strávit hezkou dovolenou 
plnou relaxace i sportovního vyžití. V hotelu 
budou spokojeni i ti nejnáročnější klienti.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
De luxe Bungalov: 11-112-111
De luxe Bungalov s výhledem na moře: 
11-112-111
Suite (na zpětné potvrzení): 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: Mastichari 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Mastichari 5 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, d l m n í u v w y é á

Neptune Resort Convention Centre & Spa *****

ŘECKO > KOS > MASTICHARI

Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 690 KčS T V Y [ 4

taurace s obsluhou (řecká, italská, gurmánská), 
řecká kavárna, 8 barů, snack bar, připojení 
k  internetu, Wi-Fi (zdarma), bankomat, mini-
market, obchodní arkáda, konferenční centrum, 
4 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky zdar-
ma), vyhřívaný krytý bazén (vyhřívání bazénu 
pouze v dubnu, květnu a říjnu), 2 dětské bazé-
ny, miniklub (4–12 let), dětské hřiště, parkování 
(zdarma, dle dostupnosti)
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
2× plážový bar (za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní 
programy (5× týdně), minifotbal, stolní tenis, 
plážový volejbal, basketbal, fi tness, šipky, dis-
kotéka, boccia
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum ( jacuzzi, sauna, masáže), kadeř-
nictví, squash, badminton, 4× tenisový kurt, 
vodní sporty na pláži, minigolf, půjčovna kol, 
půjčovna aut
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. Na 
večeři je vyžadováno formální oblečení.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 31 590 - 31 990 31 590 - 38 990 37 390 - 41 990 36 390 - 41 490 28 690 - 36 390 28 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 23 690 - 24 090 23 690 - 29 890 28 290 - 31 790 27 290 - 31 290 21 690 - 27 390 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 24 290 - 24 690 24 290 - 30 590 28 990 - 32 590 27 990 - 32 090 22 190 - 28 090 22 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 25 490 - 25 890 25 490 - 31 990 30 390 - 34 190 29 390 - 33 690 23 290 - 29 490 23 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 26 390 - 26 790 26 390 - 32 990 31 390 - 35 290 30 390 - 34 790 24 090 - 30 490 23 990
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lečného bazénu, Royal Suite – ložnice a obývací 
část s možností přistýlek, set pro přípravu čaje 
a  kávy, druhá TV, některé pokoje mají přímý 
vstup do společného bazénu
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taverna, 
asijská, italská a  středomořská restaurace, bar, 
snack bar u bazénu, kavárna a  cukrárna, bar na 
pláži, připojení k  internetu, Wi-Fi v  celém areálu 
hotelu zdarma, směnárna, minimarket, obchod 
se suvenýry, kadeřnictví, konferenční místnost, 
13 bazénů se slanou vodou (lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky na zálohu), krytý bazén se sladkou 
vodou (od 18 let), jacuzzi (od 18 let), dětský bazén

Luxusní hotelový resort, postavený v  mo-
derním středomořském stylu, se skládá 
z pavilonů, které jsou společně s 13 bazény 
rozloženy v  krásné zahradě a  skýtají nád-
herný pohled na moře a  ostrov Nissyros. 
Prázdninové letovisko Kardamena je od ho-
telu vzdáleno tři kilometry a dopraví vás do 
něj místní autobusová linka, jejíž zastávka 
leží nedaleko hotelu. Hotel svým klientům 
nabízí velké množství aktivit a  ocení jej 
zejména nároční klienti, kteří vyhledávají 
dovolenou v příjemném prostředí.

Obsazenost pokojů
Economy pokoj / Pokoj s bočním výhledem na 
moře / Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-111
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Junior Suite: 11-112-1122-111-1112-1111
Royal Suite: 11-112-1122-11222-111-
1112-11122-1111-11112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 30 m
vzdálenost od letiště: 9 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, připojení k internetu 
(zdarma), Wi-Fi (zdarma), lednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa, Economy 
pokoj – stejné vybavení jako standardní pokoj, 
k dispozici pouze omezený počet pokojů
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj se sdíleným 
bazénem, Junior Suite – ložnice a obývací část 
s  možností přistýlek, set pro přípravu čaje 
a kávy, některé pokoje mají přímý vstup do spo- h l m n í p u w y é á

Atlantica Porto Bello Royal *****

ŘECKO > KOS > KARDAMENA

S V Y Z [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 390 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–10.00 snídaně formou bufetu, 10.00–11.00 pozdní 
kontinentální snídaně, 12.30–14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře for-

mou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno  Tematické restaurace: středomořská 12.30–14.00 oběd formou bufetu, italská 19.00–21.30 večeře 
formou bufetu, asijská 19.00–21.30 večeře (servírovaná, výběr z menu), pro všechny restaurace je nutná 
předchozí rezervace  Taverna: 12.30–14.00 oběd formou bufetu, nutná předchozí rezervace  Lobby bar: 
10.00–01.00 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), filtrovaná káva, čaj  Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj, lehké občerstvení   Lounge bar: 
18.00–01.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj  Gelateria: 12.00–22.00 zmrzlina, zmrzlinové poháry, zákusky, 16.30–17.00 filtrovaná káva, čaj, 
zákusky Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

All Inclusive

Pláž
písčitá s oblázky, přístupná přes místní nefrek-
ventovanou komunikaci, lehátka a  slunečníky 
zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (zdarma do 19.00), stolní tenis, plážový 
volejbal, fi tness (od 18 let), šipky, vodní pólo, 
aerobik, kánoe a šlapadla
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 28 390 - 28 790 28 390 - 38 990 37 490 - 44 690 36 390 - 43 990 28 790 - 37 490 28 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 390 - 21 790 21 390 - 29 890 28 390 - 33 790 27 290 - 33 090 21 790 - 28 390 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 890 - 22 290 21 890 - 30 590 29 090 - 34 590 27 990 - 33 890 22 290 - 29 090 21 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 390 - 22 790 22 390 - 31 190 29 690 - 35 390 28 590 - 34 690 22 790 - 29 690 22 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 790 - 24 190 23 790 - 32 990 31 490 - 37 490 30 390 - 36 790 24 190 - 31 490 23 690
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V
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 590 KčS V Y Z [ 7

Nově zrekonstruovaný hotelový komplex 
s  velmi příjemnou atmosférou se nachází 
přibližně 150 metrů od písčito-oblázkové 
pláže v letovisku Psalidi. Hotel určený pou-
ze dospělé klientele nabízí kromě ubytová-
ní ve standardních pokojích nově i pokoje 
s  privátním bazénem. Resort, situovaný 
v rozlehlé zahradě, je vzdálen asi šest kilo-
metrů od hlavního města. Do centra se po-
hodlně dostanete místní autobusovou do-
pravou, zastávka autobusu je asi 10 minut 
chůze od hotelu. Doporučujeme klientům, 
kteří hledají klidnou dovolenou v pěkném 
prostředí. Ofi ciální kategorie hotel je 4*, 
naše hodnocení je 4*+.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11
Pokoj s výhledem na moře: 11
Pokoj se sdíleným bazénem: 11
Junior Suite s privátním bazénem: 11-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), mini-
lednička, set pro přípravu čaje a  kávy, balkon 
nebo terasa 
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj se sdíleným 
bazénem, Junior Suite s privátním bazénem
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, bar, snack bar, společen- a h í t w y é

Blue Lagoon Ocean ****+

ŘECKO > KOS > PSALIDI

ská místnost, minimarket, bazén se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma), Wi-Fi na 
recepci (za poplatek)
Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komu-
nikaci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, šipky
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenisový kurt, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, zmrzlina. Neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických a  vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.
Upozornění
Fotografi e – vizualizace

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 790 - 23 990 23 790 - 30 390 28 990 - 35 490 28 290 - 34 990 23 990 - 28 990 23 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 590 - 17 790 17 590 - 22 990 21 590 - 26 390 20 890 - 25 890 17 790 - 21 590 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 990 - 18 190 17 990 - 23 490 22 090 - 26 990 21 390 - 26 490 18 190 - 22 090 18 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 390 - 18 590 18 390 - 23 990 22 590 - 27 590 21 890 - 27 090 18 590 - 22 590 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 990 - 20 190 19 990 - 25 890 24 490 - 29 890 23 790 - 29 390 20 190 - 24 490 20 190
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Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komu-
nikaci, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy (od 15. 6. do 15. 9.), nepra-
videlné 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

Příjemný hotelový komplex, vystavěný 
v  antickém stylu, leží v  letovisku Lambi 
v  blízkosti hlavního města Kos, necelých 
200 metrů od písčito-oblázkové pláže. Ho-
tel se skládá z  hlavní budovy a  několika 
menších bloků a disponuje krásnou zahra-
dou. Obchody naleznete v blízkosti hotelu. 
Místní autobusová linka zajišťuje dopravu 
do hlavního města Kos, hosté naleznou 
zastávku přímo u hotelu. Hotel doporuču-
jeme nejen rodinám s  dětmi, ale rovněž 
klientům všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj s výhledem do zahrady: 
11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj Deluxe: 11
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 příjmem, Wi-Fi (za poplatek), mini-
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), 
set na přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostornější, Pokoj Deluxe – 
nově zrekonstruované pokoje
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi zdar-
ma (v okolí recepce), TV koutek, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek), dět-
ský bazén, dětské hřiště h n í p u v w é

Apollon ****

ŘECKO > KOS > LAMBI

S V [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 Kč

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

14.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře 
formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno (vše místní výroby, rozlévané)  Hlavní bar: 
11.00–19.00 lehké občerstvení, 12.00–19.00 zmrzli-
na, 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, čaj Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 890 - 20 590 20 990 - 27 990 27 290 - 30 690 23 390 - 30 290 17 290 - 23 690 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 290 - 14 990 15 290 - 20 790 19 990 - 22 390 17 090 - 21 990 12 890 - 17 490 13 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 590 - 15 390 15 590 - 21 290 20 390 - 22 890 17 490 - 22 490 13 190 - 17 890 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 690 - 16 790 17 090 - 23 090 22 290 - 25 090 19 090 - 24 690 14 190 - 19 390 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 190 - 17 390 17 690 - 23 890 23 090 - 25 990 19 790 - 25 590 14 690 - 20 090 14 990
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S V [ 4

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi v Lobby (zdarma), TV kou-
tek, obchod se suvenýry, 2 bazény se sladkou 
vodou (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za zálohu, taverna u  pláže (otevřena 
v červenci a srpnu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a nepravidelné večerní programy, plá-
žový volejbal, fi tness, basketbal, stolní tenis (za 
zálohu), jacuzzi
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, minigolf, masáže, tenisový kurt, 
squash, půjčovna kol
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

Rozlehlý hotelový komplex, postavený ve 
stylu tradiční řecké architektury, se nachází 
v  klidném prostředí, cca 4,5 kilometru od 
hlavního města Kos. Město skýtá možnos-
ti denní i  noční zábavy, v  centru je velké 
množství restaurací, taveren, barů, cukrá-
ren, obchodů se suvenýry a  potravinami, 
diskoték a klubů. V blízkosti hotelu je auto-
busová zastávka městské autobusové linky. 
Hotel obklopuje krásná zahrada, sahající až 
k písčito-oblázkové pláži s pozvolným vstu-
pem do moře. Vhodné pro aktivně strá-
venou dovolenou s  možností sportovních 
aktivit.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj::11
Pokoj s výhledem na moře: 1-11
Bungalov: 11-112-111
Bungalov s bočním výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Bungalov Beach Front: 11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 24 km
vzdálenost od centra: 4,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 4,5 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, mi-
nilednice, TV se satelitním příjmem, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Bungalov, Bungalov 
s  bočním výhledem na moře, Bungalov Beach 
Front, všechny pokoje mají stejné vybavení jako 
standardní pokoj d h l m í p u w é á

Aeolos Beach ****

ŘECKO > KOS > LAMBI

S V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 990 Kč

 Hlavní restaurace: 07.30–09.30 snídaně formou bufetu, 09.30–10.30 pozd-
ní kontinentální snídaně, 12.00–14.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře 

formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje, voda, u oběda a večeře nealkohol-
ické nápoje, pivo, víno   Hlavní Bar: 18.00–21.30 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané)  Bar u bazénu: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 10.00–22.00 filtrovaná káva, čaj, zákusky, 14.00–17.00 zmrzlina
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 - 17 690 18 490 - 25 390 24 890 - 25 590 23 890 - 25 190 17 690 - 23 690 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 390 - 13 590 14 190 - 19 790 18 990 - 19 690 18 190 - 19 290 13 590 - 18 190 12 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 - 14 190 14 790 - 20 590 19 890 - 20 590 18 990 - 20 190 14 190 - 18 990 13 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 - 14 590 15 090 - 20 990 20 390 - 21 090 19 490 - 20 690 14 590 - 19 390 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 - 15 090 15 690 - 21 690 21 090 - 21 790 20 190 - 21 390 15 090 - 20 090 14 290
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Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
snack bar u bazénu, bar na pláži, 2 bazény (lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, 
vířivka u bazénu, dětské hřiště, miniklub, mini-
market, Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost
Pláž
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, minigolf, stolní tenis, plážový volejbal, 
volejbalové a fotbalové hřiště, basketbal, šipky, 
fi tness, tenisový kurt (vybavení zdarma, osvět-
lení za poplatek), kulečník
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, masáže, půjčovna kol, 
půjčovna aut
Stravování v ceně
All Inclusive

Velmi příjemný hotel, který tvoří hlavní 
budova a bungalovy, leží na klidném místě 
v nádherné vzrostlé zahradě, u krásné pís-
čité pláže s pozvolným vstupem do moře. 
Okolí hotelu láká k  příjemným večerním 
procházkám, například do turistického 
centra Marmari, které je od hotelu vzdá-
leno necelých 600 metrů. Město Kos je 
vzdáleno 13 kilometrů. Moderně zařízený 
hotel svými vynikajícími službami uspoko-
jí i náročnějšího klienta. Doporučujeme jej 
všem, kteří chtějí prožít klidnou dovolenou 
v  příjemném prostředí i  rodinám s  dětmi. 
Ofi ciální kategorie hotelu je 4*, naše hod-
nocení je 4*+.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: 600 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (zdarma), te-
lefon (za poplatek), TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (zdarma), lednička, vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za 
poplatek), francouzské okno, Economy pokoj – 
stejné vybavení jako standardní pokoj, pokoje 
se nacházejí ve sníženém přízemí, k  dispozici 
omezený počet pokojů
Ubytování za příplatek
Bungalov – prostorná místnost rozdělená pře-
pážkou s odděleným spaním pro rodiče a děti, 
balkon nebo terasa h l í p u v w y é

Caravia Beach ****+

ŘECKO > KOS > MARMARI

S V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 290 Kč

 Hlavní restaurace: 06.00–07.00 kontinentální snídaně, 07.00–10.00 snídaně formou 
bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně 

filtrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Hlavní 
bar: 16.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané)   Bar 
u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, filtrovaná káva, čaj, sendviče, zákusky, zmrzlina 
 Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, filtrovaná káva, čaj, sendviče, zákusky, zmrzlina 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 290 - 24 590 27 190 - 34 290 34 390 - 35 390 29 290 - 34 890 23 590 - 30 190 22 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 690 - 18 590 20 490 - 26 390 25 990 - 26 990 22 090 - 26 490 17 990 - 22 990 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 490 - 19 490 21 490 - 27 590 27 290 - 28 290 23 190 - 27 790 18 790 - 24 090 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 890 - 19 990 21 990 - 28 190 27 890 - 28 890 23 790 - 28 390 19 190 - 24 690 18 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 590 - 20 690 22 790 - 29 090 28 890 - 29 890 24 590 - 29 390 19 890 - 25 490 19 090
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Pláž
písčito-oblázková, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenisový kurt, fi tness, vo-
lejbal, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel Ammos Resort leží nedaleko města 
Mastichari, do kterého se pohodlně dosta-
nete místní autobusovou linkou. Autobuso-
vou zastávku naleznete před hotelem. Ho-
tel je umístěn v udržované zahradě, hned 
nad pěknou písčito-oblázkovou pláží. Svým 
klientům nabízí služby na dobré úrovni 
a doporučujeme ho všem věkovým katego-
riím a rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj (na zpětné potvrzení):
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 15 m
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: Mastichari 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), malá 
lednička, set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC, 
župan), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  bočním výhledem na moře a  Pokoj 
s  výhledem na moře – stejné vybavení jako 
Standardní pokoj, Rodinný pokoj – 2 oddělené 
místnosti 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, lobby bar, Wi-Fi v  celém areálu ho-
telu (zdarma),bazén se sladkou vodou (lehátka 
a slunečníky zdarma), jacuzzi, dětský bazén, mi-
niklub (pro děti 4–12 let), dětské hřiště h l m í p u v w é á

Ammos Resort ****

ŘECKO > KOS > MASTICHARI

S V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 290 Kč

 Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufe-

tu, 12.30–14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, nealkoholické nápoje, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje, pivo, víno  Bar u bazénu: 
10.00–01.00 (All Inclusive pouze do 23.00) nealko-
holické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), 16.00–17.00 filtrovaná 
káva, čaj, zákusky, 14.00–16.00 zmrzlina, 11.00–
–12.00 a 16.00–17.00 lehké občerstvení Upozornění: 
výše uvedené časy a místa se mohou změnit. 
U večeře je vyžadováno formální občerstvení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 590 - 20 390 20 790 - 27 590 27 190 - 27 990 25 990 - 27 590 20 990 - 26 290 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 290 - 15 590 15 790 - 21 390 20 690 - 21 490 19 690 - 21 090 15 990 - 20 190 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 590 - 15 890 16 190 - 21 890 21 190 - 21 990 20 190 - 21 590 16 390 - 20 590 14 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 990 - 16 290 16 590 - 22 390 21 690 - 22 490 20 690 - 22 090 16 790 - 21 090 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 790 - 17 190 17 590 - 23 590 22 990 - 23 790 21 890 - 23 390 17 790 - 22 290 15 790
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V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 890 Kč

Příjemný hotelový komplex leží v  klidném 
prostředí krásné udržované zahrady u písči-
to-oblázkové pláže. Hotel nabízí ubytování 
v bungalovech s možnostmi denní i večerní 
zábavy a je proto vhodnou volbou nejen pro 
rodiny s dětmi. Hotel má také vlastní farmu, 
kde pěstuje ovoce a  zeleninu v  biokvalitě. 
V centru letoviska Mastichari, vzdáleném od 
hotelu přibližně 100 metrů, je možnost ná-
kupů, návštěvy kaváren a restaurací.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11
Pokoj s výhledem na moře: 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: Mastichari 100 m / Kos 22 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednička, trezor 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře – stejné vybavení
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, řecká 
taverna, bar, snack bar, Wi-Fi na veřejných mís-
tech hotelu (zdarma), připojení k  internetu (za 
poplatek), minimarket, 2 bazény (lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma), dětský bazén, dětské 
hřiště, miniklub
Pláž
písčitá s oblázky, vstup do moře pouze z mola 
(mořské dno je při vstupu do moře místy kame-
nité), lehátka a slunečníky zdarma, písčitá pláž 
cca 300 m d h l m n í v w á

Mastichari Bay ****

ŘECKO > KOS > MASTICHARI

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
stolní tenis, fitness, plážový volejbal, vodní pólo
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, masáže, vodní sporty na pláži (300 m 
od hotelu), vodní park (2 km od hotelu), půj-
čovna kol
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive

  Hlavní restaurace: 05.00–
07.30 brzká kontinentální sní-

daně (nutná rezervace 1 den předem), 07.30–10.15 
snídaně formou bufetu, 12.30–14.00 oběd formou 
bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu. U sní-
daně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno  Lobby 
bar: 17.00–01.00 (All Inclusive pouze do 23.00), ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, čaj 
 Bar u bazénu: 10.00–24.00 (All Inclusive pouze 
do 23.00), nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko- 
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané),  
filtrovaná káva, čaj, 10.00–12.00 a 15.00–18.00 leh-
ké občerstvení, 15.00–17.00 teplý snack, zmrzlina  
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit. U večeře je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 290 - 21 590 21 990 - 28 990 28 690 - 29 590 26 290 - 28 990 21 590 - 26 290 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 190 - 16 490 16 690 - 22 390 21 790 - 22 690 19 890 - 22 090 16 490 - 20 190 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 990 - 17 290 17 490 - 23 390 22 790 - 23 690 20 890 - 23 090 17 290 - 21 090 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 390 - 17 690 17 890 - 23 890 23 390 - 24 290 21 390 - 23 690 17 690 - 21 590 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 790 - 19 090 19 390 - 25 690 25 290 - 26 190 23 090 - 25 590 19 090 - 23 190 17 090
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive 

Rozlehlý hotelový komplex leží v  severní 
části ostrova Kos, přímo u písčité pláže. Ne-
daleko hotelu se nachází město Mastichari, 
do kterého se snadno dostanete místní au-
tobusovou linkou. Hotelový komplex tvoří 
několik budov a  samostatných bloků ve 
stylu antické architektury, které obklopuje 
krásna zahrada a několik bazénů. Hotel je 
vhodný pro rodiny s dětmi a pro milovníky 
pěkného koupání.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 18 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, lednička (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji, balkon nebo terasa, v pokojích 
se 2 přistýlkami jsou přistýlky formou palandy
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní 
bar, 2 bary u bazénu, diskotéka, připojení k in-
ternetu (za poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
TV místnost, minimarket, obchod se suvenýry, 
4 bazény se sladkou vodou (lehátka a sluneční-
ky zdarma, osušky za poplatek), 2 dětské bazé-
ny, miniklub, dětské hřiště
Pláž
písčitá, pozvolný vstup do vody, lehátka a slu-
nečníky zdarma, osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, tenisový kurt (od 20.00 za poplatek), 
stolní tenis, plážový volejbal, fi tness h l n í p u v w é á

Princess of Kos ****

ŘECKO > KOS > MASTICHARI

S U V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 490 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–
09.30 snídaně formou bufetu, 

13.00–14.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Hlavní bar: 18.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), filtrovaná káva, lehké občer-
stvení, 16.00–17.00 zákusky, zmrzlina   Bar u ba-
zénu: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
filtrovaná káva, lehké občerstvení (hot dog nebo 
palačinky)   Taverna: 8.00–10.00 snídaně formou 
bufetu, 13.00–15.00 oběd formou bufetu, 19.00–
21.00 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná 
káva, čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

All Inclusive

V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 690 - 16 990 19 590 - 29 790 27 890 - 28 890 26 890 - 28 290 17 990 - 27 290 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 490 - 13 790 15 890 - 24 490 22 590 - 23 590 21 790 - 22 990 14 590 - 22 190 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 890 - 14 190 16 290 - 25 090 23 190 - 24 190 22 290 - 23 590 14 990 - 22 790 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 190 - 14 490 16 690 - 25 590 23 790 - 24 690 22 890 - 24 190 15 290 - 23 290 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 690 - 14 990 17 290 - 26 490 24 590 - 25 590 23 690 - 24 990 15 890 - 24 090 15 190

RECKO KOS_LETO 2019_v2_schvaleno.indd   297 2.1.2019   12:33:24



298

  Hlavní restaurace (v hotelu 
Akti Beach Club): 07.00–10.30 

snídaně 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 
filtrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno, 10.00–19.00 a 22.00–7.00 
lehké občerstvení, pivo, víno, nealkoholické nápoje, 
džus, filtrovaná káva   Hlavní bar (v hotelu Akti 
Kalimera): 17.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby + vybraný 
značkový alkohol, rozlévané), filtrovaná káva   Bar 
u bazénu (v hotelu Akti Kalimera): 10.00–18.00 leh-
ké občerstvení, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alko-
holické nápoje (vše místní výroby + vybraný značkový 
alkohol, rozlévané), filtrovaná káva   Bar u bazénu 
(v hotelu Akti Beach Club): 10.00–18.00 lehké občer-
stvení, nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná káva, 
21.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkohol-
ické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva   Plážový snack bar (v hotelu Akti Beach 
Club): 10.00–18.00 lehké občerstvení, nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, filtrovaná káva Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit. U večeře je 
vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive

Hotel Akti Kalimera Kos je součástí sester-
ského hotelu Akti Beach Club, nachází se 
v jeho zadní části. Areál Akti Kalimera Kos 
disponuje vlastními bazény a dvěma bary. 
Všechny další služby je možné využívat 
v sesterském hotelu Akti Beach Club. Ho-
tel se skládá z několika budov a je umístěn 
v  krásné udržované zahradě. Hotel nabí-
zí svým klientům služby na velmi dobré 
úrovni a díky velkému množství volnoča-
sových aktivit je skvělou volbou pro ty, 
kteří chtějí prožít dovolenou plnou zábavy 
a  aktivního odpočinku. Rovněž je ideální 
volbou pro rodiny s dětmi, pro něž je v ho-
telu připravena spousta možností zábavy.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Rodinný pokoj (1 místnost): 
11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj (2 místnosti): 
11-112-1122-111-1112-1111
Rodinný pokoj (2 místnosti, prostornější): 
11-112-1122-11222-111-1112-11122-
1111-11112-11111
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 sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za 
poplatek), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 1 prostornější místnost nebo 
dvě oddělené místnosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí (v hotelu Akti Beach club, 
24 hodiny denně k dispozici káva, čaj a zákusky), 
hlavní restaurace (v hotelu Akti Beach Club), ob-
chod se suvenýry, minimarket, bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, hlavní 
bar, bar u bazénu, miniklub (pro děti 4–12 let, juni-
or klub (12–18 let), Wi-Fi v lobby a v hlavním baru 
zdarma, připojení k internetu 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

Akti Kalimera Kos ****

ŘECKO > KOS > KARDAMENA

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

S U V Z [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 990 Kč
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S U V Z [ 7

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 690 - 22 490 25 990 - 35 990 35 690 - 36 190 29 890 - 36 990 22 790 - 28 390 20 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 990 - 17 090 19 590 - 27 690 27 090 - 27 590 22 590 - 27 990 17 390 - 21 690 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 390 - 17 490 20 090 - 28 290 27 690 - 28 190 23 090 - 28 690 17 790 - 22 190 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 790 - 17 890 20 490 - 28 890 28 290 - 28 790 23 690 - 29 290 18 190 - 22 690 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 590 - 18 990 21 790 - 30 490 29 990 - 30 490 25 090 - 31 090 19 290 - 23 990 17 190
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hátka a  slunečníky zdarma, osušky za popla-
tek), dětský bazén, dětská diskotéka, miniklub 
(4–12 let), dětské hřiště, hotelový minibus
Pláž
písčito-oblázková, lehátka, slunečníky a osušky 
za poplatek, při vstupu do moře jsou místy ka-
menné desky, přístupná přes místní komunikaci
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, jacuzzi, 
aerobic, šipky, mini fotbal, plážový volejbal, 
diskotéka, vodní pólo, vodní gymnastika, jóga, 
boccia, vířivka
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, stolní tenis, stolní fotbal, 4 te-
nisové kurty s  večerním osvětlením, minigolf, 
fi tness, vodní sporty na pláži, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení, 
u mužů dlouhé kalhoty.

Rozlehlý hotelový komplex se nachází na 
klidném místě, jeden a  půl kilometru od 
známého letoviska Kardamena a  osm ki-
lometrů od letiště. Jedná se o  hotelový 
rezort se službami na velmi dobré úrovni. 
Celý komplex se skládá z  hlavní budovy 
a dvoupatrových bungalovů, které jsou roz-
prostřeny ve svahu. Hotel nabízí ubytování 
v  moderně zařízených pokojích. V  celém 
komplexu slouží zdarma mini-bus, a  to po 
celý den. Díky svým službám a  vybavení 
je vhodný pro všechny, kteří upřednostňují 
dovolenou s kvalitním servisem a v blízkos-
ti pláže.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m 
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 
Kardamena 1,5 km / Kos 28 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v hotelu / 1,5 km 
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička (zdarma), 
Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, hlav-
ní bar, snack bar, bar u bazénu, Wi-Fi v  celém 
areálu hotelu (zdarma), TV koutek, mini mar-
ket, boutique, kadeřnictví, lékař, konferenční 
místnost, směnárna, vnitřní bazén se sladkou 
vodou, venkovní bazén se sladkou vodou (le- d m í p u v w y é á

Lagas Aegean Village ****

ŘECKO > KOS > KARDAMENA

S [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 290 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 690 - 18 990 18 990 - 25 490 24 790 - 27 690 24 190 - 27 290 17 490 - 24 490 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 090 - 14 190 14 190 - 19 490 18 790 - 20 790 18 090 - 20 390 13 290 - 18 490 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 390 - 14 590 14 590 - 19 890 19 190 - 21 290 18 490 - 20 890 13 590 - 18 890 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 190 - 15 390 15 390 - 20 990 20 290 - 22 590 19 590 - 22 190 14 290 - 19 990 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 790 - 15 890 15 890 - 21 590 20 890 - 23 290 20 290 - 22 890 14 790 - 20 590 14 790
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S [

Sportovní aktivity a zábava zdarma
posilovna, jacuzzi
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
půjčovna kol, kulečník, tenisový kurt, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive 

Velmi příjemný hotel se skládá z několika 
bungalovů a nachází se v městečku Tigaki, 
které je považováno za jedno z  klidněj-
ších letovisek na ostrově Kos. Hotel také 
vlastní malou farmu, z níž sklízí potraviny 
pro hotelové hosty, aby podávané jídlo 
dosáhlo nejvyšší kvality. Velmi příjemné 
a klidné prostředí, vhodné především pro 
rodiny s  dětmi, uspokojí však i  ostatní 
klientelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj – studio: 11-112-111
Apartmán: 11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj mezonet: 11-112-1122-11222

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 900 m
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: Kos 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v okolí  hotelu
Ubytování
klimatizace (zdarma), TV se satelitním příjmem, 
minilednice (zdarma), telefon, Wi-Fi (zdarma), 
trezor (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kuchyňka, set 
pro přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Apartmán – prostornější, Pokoj Mezonet – obý-
vací část s ložnicí, v patře další ložnice
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, minimar-
ket, bazén se sladkou vodou (lehátka a sluneč-
níky zdarma), Wi-Fi na recepci (zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, vířivka
Pláž
písečná, lehátka a  slunečníky za poplatek, 
shuttle bus na pláž (zdarma, 4× denně dle jízd-
ního řádu v hotelu) h í p u v w é á

Ilios Hotel & Apartments ****

ŘECKO > KOS > TIGAKI

S V [ 6
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 590 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–
09.45 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno  Hlavní bar: 10.00–23.00 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), 16.00–17.00 filtro-
vaná káva, čaj, zákusky   Bar u bazénu: 10.00–
23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 10.00–17.00 
zmrzlina Upozornění: výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 190 - 19 490 19 190 - 30 390 29 590 - 30 490 29 190 - 29 990 19 490 - 29 990 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 690 - 14 990 14 690 - 23 490 22 490 - 23 390 22 090 - 22 890 14 990 - 22 890 13 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 290 - 15 590 15 290 - 24 490 23 490 - 24 390 23 090 - 23 890 15 590 - 23 890 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 690 - 15 990 15 690 - 25 090 24 090 - 24 990 23 690 - 24 490 15 990 - 24 490 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 190 - 16 490 16 190 - 25 890 24 890 - 25 790 24 490 - 25 290 16 490 - 25 290 14 990
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S V 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 690 Kč

Tento hotel se řadí mezi velmi oblíbené na 
Kosu. Nachází se nedaleko krásné písečné 
pláže a  letoviska Tigaki, kam se pohodlně 
dostanete pěšky. Je umístěn v  nádherné 
a  udržované zahradě. Jeho příjemný per-
sonál a  dobré služby Vám pomůžou prožít 
klidnou dovolenou. Hotel doporučujeme 
všem věkovým kategoriím a  hlavně rodi-
nám s dětmi. Ofi ciální kategorie hotelu je 
3*, naše hodnocení je 3*+.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj Superior::11
Rodinný pokoj: 112-1122-11222-111-1112-
11122-1111-11112
Rodinný pokoj Superior:
112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 16 km
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV, telefon, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), Wi-Fi (za popla-
tek), lednička, balkon nebo terasa 
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior – stejné vybavení jako standard-
ní pokoj, Rodinný pokoj – jedna místnost, Rodin-
ný pokoj Superior – dvě ložnice
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar u bazénu, 
2 bazény se sladkou vodou (lehátka a sluneční-
ky zdarma, osušky za poplatek), Wi-Fi na recepci 
(za poplatek), 2 dětské bazény, dětské hřiště, 
obchod se suvenýry, společenská místnost s TV h í p u v é á

Gaia Village ***+

ŘECKO > KOS > TIGAKI

Pláž
písčitá (lehátka a slunečníky za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
volejbal, stolní tenis, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže
Stravování v ceně
All Inclusive

  Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.30–14.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře 
formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, voda, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
 Bar u bazénu: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, roz-
lévané), 10.00–12.30 a 15.00–18.00 lehké občerstvení, 
11.00–17.00 zmrzlina pro děti, 16.00–17.00 fi ltrovaná 
káva, čaj, zákusky Upozornění: výše uvedené časy 
a místa se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 - 17 690 18 590 - 25 290 25 390 - 25 990 21 990 - 25 790 19 590 - 22 190 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 690 - 13 890 14 490 - 20 090 19 790 - 20 390 17 090 - 20 190 15 290 - 17 390 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 - 14 190 14 890 - 20 490 20 290 - 20 890 17 590 - 20 690 15 690 - 17 890 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 - 14 590 15 190 - 20 990 20 790 - 21 390 17 990 - 21 190 16 090 - 18 290 14 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 - 15 090 15 790 - 21 590 21 490 - 22 090 18 590 - 21 890 16 590 - 18 890 15 090
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nečníky zdarma), 2 dětské bazény se sladkou 
vodou, Wi-Fi na recepci (zdarma)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka 
a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
All Inclusive

Nově zrekonstruovaný rodinný hotel Mare-
bello Beach Resort se skládá z hlavní budo-
vy a několika vedlejších budov, umístěných 
v krásné udržované zahradě. Leží v samém 
centru letoviska Marmari, u  hezké písčité 
pláže s pozvolným vstupem do moře. Okolí 
hotelu láká k příjemným večerním procház-
kám do městečka, kde naleznete spoustu 
taveren, obchůdků a kaváren. Hotel dopo-
ručujeme všem věkovým kategoriím a rodi-
nám s  dětmi. Recepce hotelu je společná 
s hotelem Thalasea Beach Resort. Ofi ciální 
kategorie hotelu je 3*, naše hodnocení 
je 3*+.

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

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 satelitním příjmem, minilednička 
(zdarma), Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostornější, přistýlky formou 
palandy
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí (společná s  hotelem 
Thalasea Beach Resort), společenská místnost 
s TV, hlavní restaurace, hlavní bar, bar u bazé-
nu, připojení k internetu za poplatek, minimar-
ket, 2 bazény se sladkou vodou (lehátka a slu- h l í p y é

Marebello Beach Resort ***+

ŘECKO > KOS > MARMARI

S U V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 590 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–
10.30 snídaně formou bufetu, 

13.00–15.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře 
formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, 
voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno   Hlavní bar: 11.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané, vybraný tvrdý alkohol pouze 
v čase 19.00–23.00), filtrovaná káva, čaj  Bar u ba-
zénu: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané, 
vybraný tvrdý alkohol pouze v čase 19.00–23.00) 
Upozornění: výše uvedené časy a místa se mohou 
změnit

All Inclusive

S V 7

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 490 - 20 790 20 590 - 24 690 23 190 - 23 990 22 390 - 23 490 20 990 - 22 890 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 590 - 16 890 16 690 - 20 290 18 790 - 19 590 18 090 - 19 090 17 090 - 18 690 17 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 990 - 17 290 17 090 - 20 790 19 290 - 20 090 18 590 - 19 590 17 490 - 19 090 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 390 - 17 690 17 490 - 21 190 19 790 - 20 490 18 990 - 20 090 17 890 - 19 590 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 090 - 18 390 18 090 - 21 890 20 490 - 21 190 19 690 - 20 790 18 490 - 20 190 18 590
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
minifotbal, šipky, masáže
Stravování v ceně
All Inclusive

Velmi příjemný rodinný hotel se skládá 
z hlavní budovy a několika patrových bun-
galovů umístěných v  udržované zahradě. 
Malé středisko Marmari s bary, tavernami 
a obchůdky se suvenýry můžete navštívit 
příjemnou procházkou. Písečná pláž bude 
naopak ideálním místem pro načerpání 
slunečních paprsků během Vaší dovolené. 
Pokud už nebudete chtít zůstávat na pláži, 
tak je Vám k dispozici bazén s  lehátky či 
posezení ve stínu u baru v hotelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Superior: 11-112-111
Rodinný pokoj: 
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 700 m
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 800 m 
vzdálenost od nákupních možností: 800 m 
Ubytování
klimatizace (za poplatek, 5 EUR/den/pokoj), TV, 
telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), minilednice, trezor na recep-
ci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior – novější, Rodinný pokoj - prostornější
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar u bazénu, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, minimarket, Wi-Fi (zdarma), sluneční 
terasa, dětské hřiště
Pláž
písčitá (lehátka a slunečníky za poplatek)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
plážový volejbal, stolní tenis h í p v é

Summer Village ***

ŘECKO > KOS > MARMARI

S U V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 390 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

12.00–14.00 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno  Snack bar: 16.00–17.00 lehké 
občerstvení (sušenky, zákusky), 10.30–22.30 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(ouzo, brandy místní výroby, rozlévané), filtrovaná 
káva, čaj Upozornění: výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 590 - 15 790 15 590 - 21 690 20 790 - 25 790 18 590 - 25 390 15 990 - 17 990 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 590 - 12 790 12 590 - 17 890 16 990 - 21 090 15 090 - 20 690 12 990 - 14 590 12 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 990 - 13 190 12 990 - 18 290 17 390 - 21 590 15 390 - 21 190 13 290 - 14 990 12 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 290 - 13 490 13 290 - 18 690 17 790 - 22 090 15 790 - 21 690 13 590 - 15 290 12 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 690 - 13 890 13 690 - 19 290 18 390 - 22 790 16 390 - 22 390 14 090 - 15 890 13 390
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S U V Z [

ka a slunečníky zdarma), dětský bazén, dětské 
hřiště, připojení k internetu za poplatek, snack 
bar (za poplatek)
Pláž
písčito-oblázková, lehátka a  slunečníky za po-
platek (k dispozici u vedlejších hotelů)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, basketbal, večerní programy 
(1× týdně)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, půjčovna kol, půjčovna aut
Stravování v ceně
All Inclusive

Tento menší rodinný hotel se skládá z ně-
kolika budov, které poskytují příjemné 
ubytování v apartmánech různých velikos-
tí. V blízkosti hotelu se nachází písčitá pláž 
s  pozvolným vstupem do moře a  je tedy 
ideální i  pro rodiny s  dětmi. Pouhých 100 
metrů od hotelu je autobusová zastávka, 
můžete se tedy snadno vydat do centra 
letoviska Lambi nebo do hlavního města 
Kos, které je vzdáleno pouhých pět kilo-
metů. Hotel nabízí klidnou a odpočinkovou 
dovolenou v klidném prostředí, ale zároveň 
také blízkost pláže a  města, kde můžete 
zažít aktivní dovolenou. Hotel doporučuje-
me všem věkovým kategoriím a  rodinám 
s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj (apartmán):
11-112-1122-11222-112222-111-
1112-11122-111222-1111-11112-
111122-11111-111112-111111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 180 m
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 4,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace (za poplatek, 
7,50 EUR/den/pokoj), TV, telefon, minilednička, 
trezor na recepci (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů – k zapůjčení 
na recepci, WC), Wi-Fi (zdarma), balkon nebo 
terasa, všechny pokoje mají dvě oddělené míst-
nosti
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi (zdarma), bazén se sladkou vodou (lehát- h í p u v é

Captain Pavlos ***

ŘECKO > KOS > LAMBI

S U V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 390 Kč

Hlavní restaurace: 07.30–
09.30 snídaně formou bufe-

tu, 13.30–15.30 oběd formou bufetu, 19.00–21.00 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, vínoHlavní bar: 10.30–22.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby (brandi, ouzo, rozlévané), filtrovaná káva, 
čaj Bar u bazénu: 10.30–22.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby (brandi, ouzo), rozlévané) Upozornění: výše 
uvedené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019 říjen 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 990 - 19 290 18 990 - 22 990 21 590 - 22 290 20 790 - 21 890 19 390 - 21 290 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 390 - 15 690 15 390 - 18 890 17 590 - 18 190 16 790 - 17 890 15 790 - 17 390 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 790 - 16 090 15 790 - 19 390 17 990 - 18 690 17 290 - 18 290 16 090 - 17 790 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 190 - 16 490 16 090 - 19 790 18 390 - 19 090 17 690 - 18 690 16 490 - 18 190 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 690 - 16 990 16 690 - 20 390 19 090 - 19 790 18 290 - 19 390 17 090 - 18 790 17 190
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ZAKYNTHOS
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Zakynthos je pojmenován podle Zakyntha, syna vládce Dardana. Hlavním 
městem ostrova je stejnojmenné město Zakynthos, které bylo zcela zni-
čeno při zemětřesení v roce 1953, kdy byl témeř celý ostrov zničen, stejně 
jako sousední Kefalonie. Z tohoto důvodu není Zante příliš bohatý na histo-
rické památky, nicméně čistota moře, pohostinnost a uvolněnost místních 
lidí vám to jistě vynahradí.
Ostrov je z velké části hornatý (nejvyšsí vrchol Vrachionas měří 758 m), 
hory a kopce zabíraji asi ¾ ostrova a táhnou se po celém západním pobřeží 
od mysu Skinari na severu až po jihozápadní výběžek mysu Keri. Východní 
část ostrova tvoří úrodná nížina, která přechází v zátoky se zlatými plážemi. 
Nejznámější zátokou je Laganas, 5 km dlouhá pláž na jihu ostrova, známá 
též díky tomu, že sem během léta připlouvají obrovité mořské želvy kare-
ty obecné (Caretta caretta). Ještě nedávno zde několik stovek těchto želv 
kladlo v zálivu Laganas do písku vajíčka. Počty želv se neustále snižují, pro-
to jsou zaváděna opatření k jejich ochraně. Půjdete-li směrem na Kalamaki, 
uvidíte na pláži trojnožky, které upozorňují na želví hnízda. Na některé plá-
že není po západu slunce přístup, v noci je zde pozastaven veškerý letecký 
provoz. Laganas je označováno za největší, nejrušnější a  nejoblíbenější 
letovisko ostrova. Pláž je zde opravdu krásná, dlouhá, písečná s pozvol-
ným vstupem do moře. Při svých toulkách po ostrově nesmíte zapome-
nout navštívit unikátní pláž Navagio, kde se bílý písek dotýká azurového 
moře a celkovou scenérii podtrhuje starý vrak, který pláži vévodí.  Západní 
pobřeží je tvořeno vysokými skalními útesy, ostrůvky, malými zátokami 
a jeskyněmi, z nichž nejznámější jsou mořské jeskyně u Keri či tzv. Modrá 
jeskyně, kde je hladina vody zbarvena několika odstíny modré barvy, která 
se zrcadlí odněkud z hlubin moře. Odlesk modrého světla je i na stropě 
jeskyně. Nejlepší doba k návštěvě je dopoledne, kdy se sluneční paprsky 
odrážejí od bílého dna a efekt je dokonalý. Na prohlídku vás doveze člun 
z blízkého přístavu Agios Nikolaos.
Úžasným zážitkem je i  plavání v  průzračných vodách uprostřed jeskyní 
a potápění s mořskými želvami. Zakynthos je ostrov plný zeleně. V nížině 
se pěstují zemědělské plodiny, nekonečné olivové háje se střídají s rozsáh-
lými vinicemi a ostrůvky citrusových stromů. Naleznete tu oleandry, euka-
lypty, ve vyšších polohách narazíte na borovice, cypřiše ale i ořešáky. Díky 
svým klimatickým podmínkám a čistému mělkému moři je ostrov vhodný 
pro dovolenou s malými dětmi.

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Řecka platí pro občany ČR bezvízový styk. 
Občan ČR může cestovat do Řecka na základě 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 plánovaného pobytu na 
území Řecka. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné do-
klady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

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

Ofi ciální 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 
E-mail: athens@embassy.mzv.cz

OSTROV ZAKYNTHOS, ZNÁMÝ TÉŽ POD ITALSKÝM NÁZVEM ZANTE, OKOUZLUJE SVÉ 
NÁVŠTĚVNÍKY NÁDHERNÝMI PŘÍRODNÍMI SCENÉRIEMI I PŘÍJEMNÝMI PLÁŽEMI, 
KTERÉ POZVOLNĚ KLESAJÍ DO KŘIŠŤÁLOVÉHO MOŘE. 

ZAKYNTHOS

Jónské
moře

pevnina, Řecko

Lefkada
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Informace o cenách
ŘECKO > ZAKYNTHOS

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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.

Bližší informace o  letech a  letadlech včet-
ně maket a  rozmístění sedadel na palubě 
naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy on Board  
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč 
/osoba/let oběma směry pro běžné termíny 
a  v  termínech zahrnujících 19. – 22. 4., 1. 5., 
8. 5., 5. 7., 28. 10. 2019 za příplatek 3 990 Kč/
osoba/let oběma směry.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava na Zakynthos v turistické třídě 
včetně letišt ních a bezpečnostích poplatků, uby-
tování (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 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 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.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistic-
ká taxa, která 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. Turis-
tická taxa musí být vybírána v hotovosti v místě 
pobytu, přímo v ubytovacích zařízeních. Hotely 
kategorie 1* a  2*– 0,5 EUR/pokoj/den. Hotely 
kategorie 3*– 1,5 EUR/pokoj/den. Hotely kate-
gorie 4* – 3 EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 
5*– 4 EUR/pokoj/den.

Informace 
o letech

SW = Smarwings, NZP = na zpětné potvrzení
*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Odlet z Počet
dní

Letový
den

Letecká 
spol.

Typ
letadla*

Priority 
seat

Travel Plus 
Comfort XL seat VIP

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
z / do 

destinace
Praha, Brno 8/15 úterý SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 8/15 čtvrtek SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha, Ostrava 8/15 pátek SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
Praha 11/12 út/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos-
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Letoviska
ŘECKO > ZAKYNTHOS

Umístění
hotelů

Alykes
Poklidné městečko s dlouhou písčitou pláží. Na-
leznete zde jak vodní sporty na pláži, tak i ka-
várny, taverny, bary, minimarkety. 
Transfer z letiště: cca 45 minut

Kalamaki
Příjemné menší letovisko je situováno nedale-
ko letiště a hlavního města ostrova. Naleznete 
zde vše, co patří k příjemně prožité dovolené: 
obchody, restaurace, bary, kavárny a  hlavně 
nejdelší písčitou pláž na ostrově. Pláž má po-
zvolný vstup do moře, je tedy rájem zejména 
pro rodiny s  dětmi. Děti jistě zaujme i  pohled 
na letadla, která přistávají na nedalekém letišti. 
Na pláži můžete narazit i na obří želvy Caretta 
caretta, které zde kladou do písku vejce. S ohle-
dem na jejich ochranu je zakázán přístup na pláž 
v době mezi západem a východem slunce a  je 
limitováno i používání slunečníků. 
Transfer z letiště: cca 10 minut

Tsilivi – Tragaki – Kypseli
Živé letovisko Tsilivi má pestrou nabídku aktivit 
a 2 km dlouhou zlatavou písečnou pláží, na které 
naleznete širokou paletu vodních sportů. V mís-
tě jsou vhodné nákupní podmínky, stejně jako 
nespočet taveren a barů. V okolí Tsilivi, mezi oli-
vovými háji, se nacházejí malé vesničky Kypseli 
a Tragaki s  tradiční řeckou pohostinností, které 
doporučujeme pro strávení klidné dovolené. Plá-
že jsou převážně písčito-oblázkové a jsou ukryté 
v malých zátokách. 
Transfer z letiště: cca 20 minut

Laganas – Agios Sostis
Jeden z nejživějších resortů ostrova s bohatým 
nočním životem. Kromě četných barů a  disko-
ték zde najdete široký výběr taveren, restaurací 
a  rychloobslužných koutků. Nechybí dostatek 
obchodů  a menších supermarketů. Kromě toho 
zde však také objevíte jednu z největších píseč-
ných pláží Řecka. Díky pozvolnému vstupu do 
vody je ideální pro děti a  můžete využít celé 
palety vodních sportů. Těsně za Laganasem na-
vazuje letovisko Agios Sostis.
Transfer z letiště: cca 20 minut

Argassi
Asi nejzelenější místo ostrova, vzdálené nece-
lé 3 km od centra hlavního města Zakynthos, 
si stále zachovává tradiční řecký vzhled a  at-
mosféru. Jedná se o  rušné letovisko, proslulé 
nočním životem na hlavní třídě na které se 
mimo diskoték, restaurací a barů nachází  i řada 
obchůdků. Pláže jsou zde s  hrubším pískem 
a oblázky.
Transfer z letiště: cca 15 minut

Vassilikos
Toto příjemné prázdninové letovisko leží na ji-
hovýchodním cípu ostrova. Samotné městečko 
je roztroušeno podél hlavní silnice se zelenými 
kopci v pozadí, které jsou porostlé borovicemi 
a olivovými háji. V centru naleznete několik ob-
chodů, taveren a barů. Letovisko je vhodné pro 
strávení poklidné dovolené. Rušnější centrum je 
v hlavním městě ostrova Zakynthos.
Transfer z letiště: cca 30 minut 

ZAKYNTHOS

VASSILIKOS

KALAMAKI
LAGANAS

AGIOS SOSTIS

ARGASSI

ZANTE 
IMPERIAL BEACH

DIANA PALACE

PALAZZO DI ZANTE
ASTIR PALACE

ASTIR BEACH
MEDITERRANEAN BEACH

TSILIVI
TRAGAKI

ZAKYNTHOS
ZAKYNTHOS

TSILIVI

LAGANAS
AGIOS SOSTIS

KALAMAKI

VASSILIKOS

KYPSELI

KYPSELI
ALYKES

ARGASSI

WHITE OLIVE PREMIUM AG. SOSTIS
BEST WESTERN GALAXYGLORIA MARIS

CASTELLI

SIROCCO

TSAMIS ZANTE HOTEL & SPA RESORT
ELEGANCE LUXURY EXECUTIVE SUITES

ZAKANTA BEACH

PARADISE BEACH
LOCANDA BEACH HOTEL

THE BAY HOTEL 
& SUITEWHITE OLIVE PREMIUM LAGANAS

Kalamaki 

Laganas

Vassilikos

Město Zakynthos – přístav
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány v  optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb.

se loď vrátí do přístavu. 
Cena: 1 100 Kč/dítě 2–10,99 let 590 Kč

Kefalonia
Tento jednodenní výlet na sousední ostrov Kefa-
lonia je dobrou možností jak objevit šarm a krá-
su ostrova, který je téměř nedotčen turismem. 
Ačkoliv Zakynthos a  Kefalonia jsou tak blízko, 
každý ostrov je jiný. Dva ostrovy nemohou být 
více odlišné jak kulturou, tak i krajinou. Jednou 
z atrakcí tohoto výletu je fakultativní návštěva 
jeskyní Drogerati se známým podzemním jeze-
rem Melissani, kterým proplujete malou lodí. 
Večer se autobus vrátí na Zakynthos. Okolo 
19.00–19.30 budete v přístavu Skinari.
Cena: 1 650 Kč/dítě 2–10,99 let 900 Kč

Olympia
Tento jednodenní výlet je určen pro ty, kteří 
chtějí poznat místo, ze kterého vzešla tradice 
olympijských her. Olympia je jedna z nejdůleži-
tějších archeologických nalezišť v Řecku a v kaž-
dém návštěvníkovi zanechá trvalý dojem. Na 
místě uvidíte Diův chrám, kde stál jeden ze 
starověkých Sedmi divů světa – socha boha Dia 
ze zlata a  slonoviny, prohlédnete si i  původní 
běžeckou trať. Po prohlídkách archeologického 
naleziště můžete navštívit místní muzeum.
Cena: 1 800 Kč/dítě 2–10,99 let 950 Kč

Upozornění
Nabídka výletů i cen je pouze orientační a může se 
během sezony změnit. Fakultativní výlety nepořá-
dá CK EXIM TOURS a.s., ale místní poskytovatelé. 
Případné stížnosti je nutné řešit neprodleně na 
místě. Výlety jsou pořádány v doprovodu místního 
průvodce, není-li uvedeno jinak.
Výše uvedené ceny nezahrnují vstupy, občerstvení 
a nápoje. Realizace výletů je podmíněna minimál-
ním počtem účastníků.

Celodenní výlet po ostrově 
Prožijte příjemný a  zajímavý den na výletě po 
nejkrásnějších a  nejzajímavějších místech ost-
rova Zakynthos! Uvidíte jak jeho přírodní krásy, 
tak kulturní památky. Česky mluvicí průvodce 
vás seznámí s  historií ostrova i  se současným 
životem ostrovanů. Budete moci ochutnat zdejší 
typické produkty (olivový olej a víno) přímo na 
místě jejich výroby a  koupit si je za výhodné 
ceny. V  průběhu výletu uvidíte z vyhlídky nej-
známější a  nejvíce fotografovanou pláž Řecka 
– Navagio. Na tuto pláž s  vrakem pašerácké 
lodi se lze dostat pouze lodí (možnost zakot-
vení u  pláže závisí na počasí). Dále navštívíte 
klášter sv. Dionýsia, patrona ostrova. Následuje 
pauza na oběd v místní taverně. Na závěr výletu 
budete mít možnost výhledu na „hlavní město” 
ostrova Zakynthos z kopce Bochali. 
Cena: 980 Kč/dítě 2–10,99 let 540 Kč

Plavba k pašeráckému vraku – pláž Navagio
Po odplutí z přístavu Zakynthos poplujete podél 
východního pobřeží ostrova s malými zátokami. 
Doplujete k modrým jeskyním, kde se můžete 
potěšit působivými odrazy světel na moři. Další 
zastávka je v  jedné z nejkrásnějších zátok, na 
pláži Navagio, snad nejfotografovanějším místě 

v celém Řecku. Bílé vápencové skály, 200 metrů 
vysoké, obklopují zátoku s písečnou pláží. Pla-
vání v  průzračné vodě je zážitek pro každého. 
Plavba pokračuje podél pobřeží ostrova a dává 
vám možnost obdivovat krásné útesy, zátoky 
a  jeskyně. V  závislosti na časových a  povětr-
nostních podmínkách loď může znovu zakotvit 
jednou nebo dvakrát, abyste si zaplavali. Okolo 
17.30 hod. odpoledne se loď bude vracet zpět do 
přístavu v Zakynthosu, kde výlet začal.
Cena: 1 100 Kč/dítě 2–10,99 let 560 Kč

Kaiki
Vyplutí je z malého přístavu Limanaki v zátoce 
Laganas. Loď pluje podél malých ostrovů Mara-
thonissi až k modré jeskyni Keri. Od května do 
srpna můžete při troše štěstí vidět želvy Caretta 
caretta. V  Keri se můžete potěšit působivými 
stíny modře v  moři způsobenými odrazy svět-
la v jeskyni. Po malém občerstvení loď popluje 
do Marathonisi. Zde můžete na malé pláži re-
laxovat, šnorchlovat, plavat v moři a objevovat 
úžasný podmořský svět. Okolo 14.30 odpoledne 

Fakultativní výlety 
ŘECKO > ZAKYNTHOS

Caretta caretta

Kefalonia

Ostrov Marathonisi

Plavba k pašeráckému vraku – pláž Navagio
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 43 090 42 490 - 61 890 59 290 - 73 390 57 690 - 72 390 34 090 - 55 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 32 090 31 490 - 46 890 44 290 - 54 990 42 690 - 53 990 25 490 - 41 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 32 890 32 290 - 47 890 45 290 - 56 190 43 690 - 55 190 26 190 - 42 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 33 590 32 990 - 48 890 46 290 - 57 390 44 690 - 56 390 26 790 - 43 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 34 790 34 190 - 50 490 47 890 - 59 290 46 290 - 58 290 27 690 - 44 690

ma), výtah, kadeřnictví, Wi-Fi (zdarma), parko-
viště (v ceně)
Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komu-
nikaci, slunečníky a lehátka za poplatek 
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, sauna, fi tness, vířivka
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, salon krásy, půjčovna 
aut, vodní sporty na pláži 
Stravování v ceně
Snídaně: formou bohatého bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně formou bohatého bufetu, 
večeře (výběr z menu – 3 chody)

Krásný pětihvězdičkový hotel se nachází ve 
vesničce Tragaki plné olivových hájů a buj-
né vegetace. Moderní ubytování s vlastní 
vířivkou v každém apartmánu, SPA centrum 
a vynikající gastronomie představuje ideál-
ní volbu pro klienty vyhledávající odpočin-
kovou dovolenou. V rušnějším turistickém 
středisku Tsilivi, vzdáleném dva kilometry, 
se nachází aquapark. Do centra města Za-
kynthos se dostanete do 20ti minut místní 
autobusovou linkou. Zastávka je vzdálena 
600 metrů od hotelu.

Obsazenost pokojů
Deluxe Suite: 11-112-111
Elegance Suite: 11-112-111
Superior Suite s vlastním bazénem: 
11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 800 m
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 
Tsilivi 2 km / Zakynthos 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 700 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), set 
pro přípravu čaje a  kávy, balkon nebo terasa, 
vířivka
Ubytování za příplatek
Elegance Suite, Superior Suite s vlastním bazé-
nem
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u bazénu, lobby bar, TV koutek, bazén se slad-
kou vodou (lehátka, slunečníky a osušky zdar- a c d o í p r y é á

Elegance Luxury Executive Suites *****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > TRAGAKI

S T Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 490 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 27 790 28 090 - 36 890 35 390 - 38 990 34 390 - 38 990 26 690 - 35 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 490 21 590 - 28 890 27 390 - 30 190 26 390 - 30 190 20 790 - 27 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 990 22 190 - 29 590 28 090 - 30 890 27 090 - 30 890 21 190 - 28 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 490 22 690 - 30 190 28 690 - 31 590 27 690 - 31 590 21 690 - 28 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 290 23 490 - 31 190 29 690 - 32 690 28 690 - 32 690 22 490 - 29 690

Tento hotel je obklopen krásnou zahradou, 
skrz kterou je možné dostat se k  jedné 
z nejkrásnějších písčitých pláží s průzračně 
čistou vodou. V  okolí hotelového komple-
xu, tvořeného třemi budovami, je mnoho 
příležitostí jak prožít pohodovou dovole-
nou s odpočinkem na krásné písečné plá-
ži a  podvečerními procházkami typickými 
řeckými uličkami, s  množstvím obchůdků, 
barů a  taveren, které slibují příjemné po-
sezení při poslechu hudby. Hlavní město 
Zakynthos je vzdáleno cca osm kilometrů. 
Oficiální kategorie hotelu je 5*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Pokoj Superior: 11-112
Rodinná Suite (Executive):  
11-112-111-1122-1112-1111
Pokoj Deluxe: 11-112-111-1122-1112
Economy pokoj: 11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: na pláži
vzdálenost od letiště: 6 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), set 
na přípravu čaje a kávy, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), bal-
kon nebo terasa, Economy pokoj – pouze ome-
zený počet pokojů
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior – prostornější, Rodinná Suite 
(Executive) – 2 ložnice , Pokoj Deluxe – 1 míst-
nost, navíc župan, pantofle, osušky d h l í p r u y é á

Best Western Galaxy ****+

ŘECKO > ZAKYNTHOS > LAGANAS

S T V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

20 790 Kč

 Hlavní restaurace: 6.30–7.00 brzká snídaně 7.00–10.15 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 
obědy formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu, u snídaní filtrovaná káva, čaj, džus, 

voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, točené pivo, víno místní výroby  Pool Bar a Snack bar: 10.00–
01.00, All Inclusive program pouze do 23.00, neomezené množství rozlévaných nealkoholických a alkoholických 
nápojů místní výroby, 11.00–18.00 lehké občerstvení, 16.00–18.00 káva, čaj, sušenky Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit. Během večeře je vyžadováno formální oblečení. 

All Inclusive

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, Wi-Fi (zdarma), hlavní 
restaurace, restaurace s  obsluhou, několik 
barů, TV místnost, konferenční místnost, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
Pláž
písčitá, s pozvolným vstupem do moře, lehátka 
a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy, stolní tenis a  kulečník (pro 
All Inclusive zdarma), plážový volejbal (pro All 
Inclusive zdarma), posilovna (pro All Inclusive 
zdarma)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
stolní tenis, kulečník, SPA & Wellness v partner-
ském hotelu Best Western Zante Park, nemoto-
rizované vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 790 22 690 - 28 290 27 590 - 33 990 26 790 - 33 590 19 790 - 27 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 390 17 490 - 22 290 21 590 - 26 490 20 790 - 26 090 15 390 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 790 17 990 - 22 790 22 090 - 27 090 21 290 - 26 690 15 790 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 190 18 390 - 23 290 22 590 - 27 690 21 790 - 27 290 16 190 - 22 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 690 18 990 - 23 990 23 290 - 28 590 22 490 - 28 190 16 690 - 22 890

(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za po-
platek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior pokoj s  výhledem do zahrady, Pokoj 
s bočním výhledem na moře, Pokoj s výhledem 
na moře, Rodinný pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, snack bar u  bazénu, připojení k  internetu 
(zdarma), Wi-Fi (zdarma), TV koutek, konferenč-
ní místnost, venkovní bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis, fitness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (sauna, masáže), kadeřnictví, ma-
nikúra, pedikúra, kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu. 
Upozornění: během večeře je vyžadováno for-
mální oblečení.

Hotelový komplex se skládá z  hlavní bu-
dovy a sedmi vedlejších budov, které jsou 
uspořádány v  řadě, přičemž každá je na-
zvána podle nejvýznamnějších řeckých ko-
lonií. Nachází se u dlouhé písčité pláže La-
ganas s křišťálově modrou vodou, ve které 
žijí mořské želvy. Resort je vzdálený pět 
kilometrů od letiště a pouhých 600 metrů 
od centra letoviska Laganas, kde se nachá-
zí řada možností denní i noční zábavy, re-
staurace, taverny, bary, kavárny a obcho-
dy. Hosté se mohou ubytovat v  moderně 
vybavených pokojích, relaxovat u bazénu 
či využít aktivity nabízené hotelem. Do-
poručujeme jej klientům všech věkových 
kategorií. Oficiální kategorie hotelu je 5*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj s výhledem do zahrady: 
11-112-111
Superior pokoj s výhledem do zahrady:  
11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře (Executive): 
11-112-111
Pokoj s výhledem na moře (Executive):  
11-112-111
Rodinný pokoj:  
11-112-111-1112-1122-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 5 km
vzdálenost od centra: Laganas 600 m
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi zdarma), mi-
nibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení d l m n í p r u y é

Mediterranean Beach ****+

ŘECKO > ZAKYNTHOS > LAGANAS

S T Y Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 390 KčS T V Z [ 4
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Nově zrekonstruovaný hotel se nachází 
v klidnějším letovisku Agios Sostis, které je 
vzdáleno 20 minut chůze od rušného letovis-
ka Laganas. Hotelový komplex se skládá ze 
dvou protějších budov, které odděluje klidná 
cesta. V okolí naleznete několik taveren, re-
staurací a  obchůdků. Hotel zajisté ocení ti, 
kteří vyhledávají ubytování v blízkosti pláže, 
s nádherným výhledemem na Marathonissi, 
ostrov Cameo a zátoku Laganas.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj / Rodinný pokoj s výhledem 
na bazén: 11-112-111-1112-1122-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 
Laganas 2,5 km / Zakynthos 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Agios Sostis 100 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (zdar-
ma), balkon nebo terasa, minilednička
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj, Rodinný pokoj s výhledem na 
bazén
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, bar u bazénu, 2 bazény se sladkou vodou 
(lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za po-
platek), Wi-Fi v  lobby zdarma, parkovací stání 
(zdarma, dle dostupnosti)
Pláž
užší písčitá s  pozvolným vstupem, slunečníky 
a  lehátka za poplatek, přístupná přes místní 
promenádu
Stravování v ceně
All Inclusive

a h í p r u é

White Olive Premium Agios Sostis ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > AGIOS SOSTIS

S T V U Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 390 Kč

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

11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 15.00–19.00 lehké občerstvení, 19.30–21.30 
večeře formou bufetu. U  snídaně fi ltrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u  oběda a  večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno  Bar u bazénu: 10.00–23.00 ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 
zmrzlina    Snack bar: 10.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, 15.00–19.00 
lehké občerstvení, zmrzlina Upozornění: výše uve-
dené časy a místa se mohou změnit

All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 490 23 590 - 28 690 26 890 - 27 990 25 790 - 27 190 20 090 - 26 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 490 19 090 - 23 590 21 790 - 22 890 20 890 - 22 090 16 390 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 890 19 590 - 24 090 22 390 - 23 490 21 390 - 22 690 16 790 - 22 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 290 20 090 - 24 690 22 890 - 23 990 21 890 - 23 190 17 190 - 22 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 990 20 790 - 25 490 23 690 - 24 790 22 690 - 23 990 17 790 - 23 390

S T V U Z [
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Cenové rozhraní ................. x 2017 x 2017 x 2017 x 2017 x 2017
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, 3 bazény se sladkou vo-
dou (lehátka a slunečníky zdarma), dětský ba-
zén, hlavní restaurace, snack bar, bar u bazénu, 
konferenční místnost, Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, slunečníky a  le-
hátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
posilovna
Stravování v ceně
All Inclusive

Nově zrekonstruovaný čtyřhvězdičkový ho-
tel se nachází blízko písčité pláže. Oblíbe-
ný resort je vzdálený jen několik minut od 
centra oblíbeného letoviska Laganas. K dis-
pozici jsou klientům tři bazény se sladkou 
vodou, dva dětské bazény a velká střešní 
terasa s  lehátky a slunečníky. Do hlavního 
města Zakynthos vzdáleného sedm kilome-
trů se dostanete místní autobusovou linkou 
ze zastávky vzdálené 350 metrů. Hotel 
doporučujeme klientům, kteří vyhledávají 
nejen odpočinkovou dovolenou na pláži, 
ale i aktivní noční život.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 130 m
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: 
Laganas 800 m / Zakynthos 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa, TV se satelitním příjmem, 
minilednička, telefon, trezor na pokoji (zdarma), 
Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 1 velká místnost, 2. přistýlka-
-pohovka o rozměrech 70/160 cm, Pokoj De-
luxe – prostornější pokoje, stejné vybavení jako 
standardní pokoj, na pokoji navíc župan, pan-
tofl e, malý kávovar, rychlovarná konvice, 1× lá-
hev vody a 1× láhev vína při příjezdu a h í é á p r u

White Olive Premium Laganas ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > LAGANAS

V [ S T Z

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 590 23 690 - 28 890 26 990 - 28 190 25 890 - 27 390 20 090 - 26 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 590 19 190 - 23 790 21 890 - 23 090 20 990 - 22 290 16 390 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 990 19 690 - 24 290 22 490 - 23 690 21 490 - 22 890 16 790 - 22 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 390 20 090 - 24 890 22 990 - 24 190 21 990 - 23 390 17 190 - 22 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 090 20 890 - 25 690 23 790 - 24 990 22 790 - 24 190 17 790 - 23 490

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 390 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–
10.00 snídaně formou bufetu, 

10.00–11.00 pozdní snídaně, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 15.00–19.00 lehké občerstvení, 19.30–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje, 
pivo, víno  Bar u bazénu: 10.00–23.00 nealkoholic-
ké nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj, zmrzlina 
 Snack bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né), fi ltrovaná káva, čaj 15.00–19.00 lehké občerstve-
ní, zmrzlina Upozornění: výše uvedené časy a místa 
se mohou změnit

All Inclusive

3+1
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 190 16 090 - 20 190 20 990 - 23 890 20 990 - 23 590 15 790 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 990 12 290 - 15 790 16 190 - 18 390 15 990 - 18 090 12 190 - 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 790 13 390 - 16 990 17 590 - 19 990 17 390 - 19 690 13 190 - 18 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 12 090 13 690 - 17 390 17 990 - 20 490 17 790 - 20 190 13 490 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 490 14 190 - 17 990 18 590 - 21 190 18 490 - 20 890 13 990 - 19 190

Příjemný hotel, nabízející služby na dobré 
úrovni, se nachází přímo u široké písčité plá-
že, s pozvolným vstupem do moře. Díky své 
poloze je hotel ideální zejména pro milovní-
ky pěkného koupání a také pro klienty, vy-
hledávající večerní zábavu či procházky v ne-
dalekém živém centru letoviska Laganas. 
Do hlavního města Zakynthos se dopravíte 
místní autobusovou linkou. Hotel doporuču-
jeme klientům všech věkových kategorií.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111-1122-1112
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Economy pokoj: 11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 
Laganas 800 m / Zakynthos 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
Standardní pokoj – individuálně ovladatelná kli-
matizace (zdarma od 1. 7.–31. 8.), telefon, Wi-Fi 
(za poplatek), TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (za poplatek), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů – k vyžádání na recepci, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa 
Pokoj economy – omezené množství pokojů, 
pokoje jsou bez balkonu a specifi kace výhledu.
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, hlav-
ní bar (otevřen v  případě nepříznivého počasí), 
Wi-Fi v lobby a okolí recepce (za poplatek), kon- c d h l n í p r u y é

Astir Palace ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > LAGANAS

S T V Z 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 990 KčV [ S T Z

  Hlavní restaurace: 08.00–10.00 snídaně 
formou bohatého bufetu, 13.30–15.00 obědy 

formou bohatého bufetu  19.00–21.00 večeře bohatého formou bu-
fetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, džus, voda, u oběda a večeře 
nealkoholické nápoje z postmixu – coca cola, sprite, orange, soda, 
voda točené pivo, víno místní výroby, čaj, fi ltrovaná káva  Snack 
bar ve vedlejším sesterském hotelu Astir Beach: 11.00–18.00 leh-
ké svačiny, zmrzlina pro děti do 11,99 let, 11.00–23.00 nealkoholic-
ké nápoje z postmixu – coca cola, sprite, orange, soda, voda, tonic, 
točené pivo, víno místní výroby, čaj, fi ltrovaná káva, tvrdý alkohol 
– whisky, gin, vodka, rum, brandy – vše místní výroby. Všechny ná-
poje ve Snack baru jsou z důvodu bezpečnosti servírované v plas-
tových kelímcích. Upozornění: Výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit. V případě nepříznivého počasí je místo Snack 
baru v Astir Beach otevřen Hlavní bar v Astir Palace.

All Inclusive

ferenční místnost, TV místnost, bazén s odděle-
nou částí pro děti. Lehátka a slunečníky u bazénu 
za poplatek, klienti s All Inclusive lehátka a slu-
nečníky u bazénu hotelu Astir Beach zdarma 
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bohatého bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze nebo All inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 13 990 15 790 - 19 890 20 590 - 22 690 20 590 - 22 390 15 590 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 10 890 12 090 - 15 590 15 890 - 17 490 15 690 - 17 190 12 090 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 11 690 13 090 - 16 790 17 190 - 18 990 17 090 - 18 690 12 990 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 11 890 13 390 - 17 090 17 590 - 19 390 17 490 - 19 090 13 390 - 18 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 12 390 13 890 - 17 690 18 190 - 20 090 18 090 - 19 790 13 790 - 18 690

níky u bazénu zdarma. 
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze nebo All Inclusive

Příjemný hotel, který se nachází hned 
vedle sesterského hotelu Astir Palace u ši-
roké písčité pláže s pozvolným vstupem do 
moře. Díky své poloze je ideální zejména 
pro milovníky pěkného koupání a také pro 
klienty, vyhledávající večerní zábavu či pro-
cházky v 800 metrů vzdáleném živém cen-
tru letoviska Laganas. Do hlavního města 
Zakynthos se dopravíte místní autobusovou 
linkou. Hotel doporučujeme klientům všech 
věkových kategorií.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 
Laganas 800 m / Zakynthos 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
Standardní pokoj – individuálně ovladatelná kli-
matizace (zdarma od 1. 7.–31. 8.), telefon, Wi-Fi 
(za poplatek), TV se satelitním příjmem, lednič-
ka (za poplatek), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů – k vyžádání na recepci, 
WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon 
nebo terasa 
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, výtah, restaurace, bar, 
Wi-Fi v  lobby a okolí recepce (za poplatek), TV 
místnost, bazén s oddělenou částí pro děti, te-
rasa a zahrada s lehátky a slunečníky za popla-
tek. Klienti s All Inlcusive mají lehátka a sluneč- c d h l n í p r u y é

Astir Beach ***

ŘECKO > ZAKYNTHOS > LAGANAS

S T V Y
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 890 Kč

  Hlavní restaurace: 08.00–
10.00 snídaně formou bufetu, 

13.30–15.00 obědy formou bufetu;  19.00–21.00 ve-
čeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické nápoje 
z postmixu – coca cola, sprite, orange, soda, voda, 
točené pivo, víno místní výroby, čaj, fi ltrovaná káva 
  Snack bar: 11.00–18.00 lehké svačiny, zmrzlina 
pro děti do 11,99 let, 11.00–23.00 nealkoholické ná-
poje z  postmixu – coca cola, sprite, orange, soda, 
voda, tonic, točené pivo, víno místní výroby, čaj, 
fi ltrovaná káva, tvrdý alkohol – whisky, gin, vodka, 
rum, brandy – vše místní výroby. Všechny nápoje ve 
Snack baru jsou z důvodu bezpečnosti servírované 
v plastových kelímcích. Upozornění: Výše uvedené 
časy i místa podávání se mohou změnit. V případě 
nepříznivého počasí je místo Snack baru otevřen 
Hlavní bar.

All Inclusive
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Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Superior::11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 50 m
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
klimatizace (zdarma červen – září v hotelem vymezeném čase), tele-
fon (za poplatek), TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(na vyžádání), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior – výhled na bazén, na pokoji navíc župany, pantofl e, bazéno-
vé osušky, 1 × lahev šampaňského po příjezdu
Zařízení hotelu
vstupní hala s  nonstop recepcí, hlavní restaurace, bar a  snack bar, 
Wi-Fi (zdarma), 2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dět-
ský bazén, skluzavka pro děti, dětské hřiště
Pláž
písčito-oblázková, přístupná přes místní komunikaci, lehátka a sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní tenis, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, zmrzlinu pro děti, kávu, čaj 
a  zákusky, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápo-
jů a vybraných místních alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Moderní, vkusně zařízený hotel, leží uprostřed svěží zahrady s bohatou květenou a vzrostlými 
palmami. Nabízí komfortní a klidné prostředí pro strávení odpočinkové dovolené s dobrou do-
stupností do centra městečka Argassi. Hlavní město Zakynthos je vzdáleno pouhé tři kilometry 
a k jeho návštěvě lze využít taxislužby. Hotel je vhodný pro páry všech věkových kategorií, 
rodiny s dětmi i osoby s pohybovými obtížemi.

h í é á

Diana Palace ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > ARGASSI

Zakantha Beach se nachází v  letovisku Argassi, pár metrů od 
písčité pláže s  výhledem na Jónské moře a  hlavní město os-
trova Zakynthos. Hotel nabízí velmi dobré služby, příjemný 
personál, živou a  přátelskou atmosféru. Během pár minut se 
od hotelu dostanete do centra Argasi, se širokým výběrem 
barů, restaurací, taveren, obchodů, ale také nočního života. 
Doporučujeme pro všechny věkové kategorie i rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 6 km
vzdálenost od centra: Zakynthos 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma 1. 7.–31. 8., mimo toto 
období za poplatek 7 EUR/pokoj/den), TV se satelitním příjmem, te-
lefon, Wi-Fi, lednice (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar v hotelu, bar u bazénu, 
připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma), spole-
čenská místnost s TV, bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
dětský bazén
Pláž
písčitá pláž, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d l í é

Zakantha Beach ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > ARGASSI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 090 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 090 Kč

S T V Y
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Cenové rozhraní ................. x 2017 x 2017 x 2017 x 2017 x 2017
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0

Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi v  lobby (za poplatek), ob-
chod se suvenýry, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, Zantino World zábavní 
a vodní park se skluzavkami – v provozu v hlav-
ní sezoně (vstup na skluzavky je časově ome-
zen) a miniklubem (v sesterském hotelu Zante 
Imperial Beach, některé služby za poplatek), 
dětské hřiště
Pláž
písčitá, přístupná po schodech nebo výtahem, 
lehátka a  slunečníky za poplatek, plážový bar 
(není v rámci All Inclusive programu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
v sesterském hotelu Zante Imperial Beach: ani-
mační a večerní programy v AJ, tenisový kurt, 
basketbal, minifotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel inspirovaný iónskou architekturou 
je součástí hotelového komplexu, vysta-
věného na skalním výběžku, nad pěknou 
písčitou pláží Mavratzis. Pláž je od hotelu 
přístupná po cestě nebo přes hotelový 
komplex Zante Imperial. Hlavní dominan-
tou Palazzo di Zante je zábavní park Zan-
tino Word s aquaparkem a miniklubem pro 
děti. Hotel je postavený ve tvaru písmene 
U, kolem umělého vodního kanálu s fontá-
nou a vodopádem. Leží v pěkném prostředí 
oblasti Vassilikos a jeho hosté mohou vyu-
žívat služeb obou sesterských hotelů, kro-
mě stravování v hlavní restauraci. Nedopo-
ručujeme klientům s pohybovými obtížemi. 
Oficiální kategorie hotelu je 4*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Standardní pokoj s výhledem na bazén: 
11-112-111-
Rodinný pokoj / Rodinný pokoj s výhledem 
na bazén: 11-112-111-1122-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: 2,5 km / Zakynthos 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC, vysoušeč vlasů), trezor (za poplatek), bal-
kon nebo terasa, přistýlka formou palandy
Ubytování za příplatek
Standardní pokoj s  výhledem na bazén – stejné 
vybavení jako Standardní pokoj, Rodinný pokoj – 
1 prostornější místnost, stejné vybavení jako stan-
dardní pokoj, Rodinný pokoj s výhledem na bazén h í p u v w y é /

Palazzo di Zante ***+

ŘECKO > ZAKYNTHOS > VASSILIKOS

S U V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 390 19 490 - 25 290 23 990 - 24 990 23 190 - 24 290 17 390 - 23 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 990 15 790 - 20 790 19 490 - 20 490 18 790 - 19 790 14 190 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 290 16 190 - 21 290 19 990 - 20 990 19 290 - 20 290 14 490 - 19 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 690 16 590 - 21 790 20 490 - 21 490 19 690 - 20 790 14 890 - 20 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 190 17 190 - 22 490 21 190 - 22 190 20 390 - 21 490 15 390 - 20 990

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 190 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně formou bufetu, 12.30–14.30 obědy formou 
bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, čaj, džus, voda, 

u oběda a večeře nealkoholické nápoje, voda, točené pivo, víno bílé a červené místní výroby  Pool 
bar: 10.00–23.00 zmrzlina, káva, čaj, rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby, zmr-
zlina, káva, čaj Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit

All Inclusive

Palazzo 
di Zante
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Cenové rozhraní ................. x 2017 x 2017 x 2017 x 2017 x 2017
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0

bar u bazénu, Wi-Fi v lobby (za poplatek), bazén 
se skluzavkami (lehátka a  slunečníky zdarma, 
provoz skluzavek je časově omezen), dětské 
hřiště, miniklub, Zantino World zábavní park 
(v  provozu v  hlavní sezoně, některé služby za 
poplatek)
Pláž
písčitá, přístupná po schodech, lehátka a  slu-
nečníky za poplatek, plážový bar (není v rámci 
All Inclusive programu)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt, basketbal, minifotbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
videohry, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotel je součástí rozlehlého hotelového 
komplexu, vystavěného na skalním vý-
běžku nad pěknou písčitou pláží Mavratzis, 
v oblasti Vassilikos. Komplex nabízí mnoho 
aktivit pro děti a  dospělé. Hlavní domi-
nantou komplexu je zábavní park Zantino 
World s aquaparkem pro děti. Hotel Zante 
Imperial Beach je postaven ve svahu níže 
u pláže a jeho hosté mohou využívat všech 
služeb sesterských hotelů, kromě stravová-
ní v hlavní restauraci. Doporučujeme přede-
vším rodinám s  dětmi. Hotel není vhodný 
pro klienty s pohybovými obtížemi. Ofi ciál-
ní kategorie hotelu je 4*.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122
Rodinný pokoj s výhledem na moře: 11-112-
1122-11222-111-1112-11122-11112
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: 2,5 km / Zakynthos 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, lednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), balkon, přistýlky pro 3. a 4. 
osobu mohou být formou palandy
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj s vý-
hledem na moře – prostornější pokoj, stejné vy-
bavení jako standardní pokoj
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, h l í p u v y é /

Zante Imperial Beach ***+

ŘECKO > ZAKYNTHOS > VASSILIKOS

S V Z \ 7

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 690 19 390 - 24 590 23 290 - 24 290 22 490 - 23 590 17 990 - 22 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 190 15 690 - 20 190 18 890 - 19 890 18 190 - 19 190 14 690 - 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 590 16 090 - 20 690 19 390 - 20 390 18 690 - 19 690 14 990 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 890 16 490 - 21 190 19 890 - 20 890 19 090 - 20 190 15 390 - 19 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 490 17 090 - 21 890 20 590 - 21 590 19 790 - 20 890 15 890 - 20 290

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 690 KčS U V \ 4

 Hlavní restaurace: 07.00–
10.00 snídaně formou bufe-

tu, 12.30–14.30 obědy formou bufetu, 19.00–21.30 
večeře formou bufetu. U snídaně filtrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, voda, točené pivo, víno bílé a červené míst-
ní výroby   Pool bar: 10.00–23.00 zmrzlina, káva, 
čaj, rozlévané nealkoholické a alkoholické nápo-
je místní výroby, zmrzlina, káva, čaj Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání se mohou 
změnit

All Inclusive
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Cenové rozhraní ................. x 2017 x 2017 x 2017 x 2017 x 2017
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0

Hotelový komplex Locanda Beach sestává 
ze 3 budov v zahradě, s kapacitou 73 po-
kojů nabízí velmi příjemné prostředí pro 
relax a odpočinek. Nachází se přímo u plá-
že v oblíbeném letovisku Argassi. Centrum 
letoviska, vzdálené 200 metrů,  nabízí řadu 
obchodů, restaurací, barů, kaváren a zá-
bavních podniků. Nejbližší autobusová za-
stávka je 50 metrů od hotelu. Hlavní město 
Zakynthos je vzdálené jen 3 kilometry od 
hotelu a letiště 5 kilometrů.

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

Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (zdarma), 
telefon, Wi-Fi (zdarma), satelitní TV, mini led-
nice, koupelna (sprcha, WC, vysoušeč vlasů), 
trezor na pokoji (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře 
Zařízení hotelu
recepce, lobby bar, hlavní restaurace, poolbar 
u  bazénu, Wi-Fi (zdarma v  celém areálu), par-
koviště, 2 bazény, dětský bazén, sluneční terasa 
(lehátka a slunečníky v zahradě zdarma)
Pláž
písčito-oblázková pláž s pozvolným vstupem do 
moře, lehátka a  slunečníky (zdarma), plážové 
osušky (za poplatek), WC, bar, sprcha
Sportovní aktivity a zábava zdarma
2× týdně večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
na objednávku – jízda na koních, potápění, vod-
ní sporty (cca 800 m od hotelu)
Stravování v ceně
All Inclusive a h l m í p r é

Locanda Beach Hotel ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > ARGASSI

T V [ S Z

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 790 22 490 - 27 290 25 590 - 26 690 24 490 - 25 890 22 890 - 25 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 490 18 190 - 22 390 20 790 - 21 890 19 790 - 21 090 18 590 - 20 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 990 18 690 - 22 990 21 290 - 22 390 20 290 - 21 590 19 090 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 390 19 090 - 23 490 21 790 - 22 890 20 790 - 22 090 19 490 - 21 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 090 19 790 - 24 290 22 590 - 23 690 21 590 - 22 890 20 190 - 22 290

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 190 Kč

 Hlavní restaurace: 07.00–09.30 
snídaně formou bufetu, 13.00–

15.00 obědy – lehká varianta (salát, těstoviny, haam-
burger, hot dog), 18.30–21.00 večeře (různé saláty, 
řecké jídlo, špagety, ryby, maso, moučník nebo 
ovoce)  Lehké občerstvení: 10.30–11.30 sendviče, 
hranolky, moučníky, sušenky, ovoce   16.00–17.00 
filtrovaná káva a čaj, moučník nebo sušenky 
 Nápoje: 11.00–17.00 v plážovém baru 17.00–23.00 
v hlavním hotelovém baru – místní nealkoholické 
(voda, Coca–cola, ovocné šťávy, filtrovaná káva, čaj) 
a místní alkoholické nápoje (točené pivo, rozlévané 
víno, lihoviny)   Každý týden hotel pořádá te ma-
tické večeře (řecká, italská, atd.) Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit 

All Inclusive
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Cenové rozhraní ................. x 2017 x 2017 x 2017 x 2017 x 2017
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0
DO v DP bez slevy za včasný nákup 0–0 0–0 0–0 0–0 0–0

Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bohatého 
bufetu

Moderní rozsáhlý hotelový komplex dvou 
a třípodlažních budov se 112 pokoji je po-
staven na výběžku Vassilikos v rozlehlé za-
hradě, přímo u krásné písčité pláže. Asi sto 
metrů od hotelu se nachází oblíbená pláž 
Banana Beach. Rušnější letovisko Argassi je 
dostupné taxíkem nebo autobusem. Dopo-
ručujeme náročnějším klientům. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 16 km
vzdálenost od centra: 2 km 
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, Wi-Fi, 
lednice s  minibarem (za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji (za poplatek) 
Ubytování za příplatek
Pokoje s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, Wi-Fi zdarma ve spo-
lečných prostorách, restaurace, bary, bazén se 
sladkou vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), 
plážové osušky zdarma, dětské hřiště, dětský 
bazén, obchod se suvenýry
Pláž
písčitá (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, tenisové kurty, basketbal, plážový vo-
lejbal, animační programy (v angličtině a něm-
čině), sauna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže d l m o í p r u w y é á

The Bay Hotel & Suite ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > VASSILIKOS

S T Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 29 390 29 890 - 37 190 38 490 - 40 690 32 390 - 42 390 23 090 - 33 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 22 090 22 390 - 28 490 28 990 - 30 490 24 290 - 31 890 17 590 - 25 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 22 690 22 890 - 29 090 29 690 - 31 190 24 890 - 32 590 17 990 - 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 23 190 23 490 - 29 690 30 390 - 31 890 25 490 - 33 390 18 390 - 26 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 25 890 26 290 - 32 990 33 990 - 35 890 28 490 - 37 390 20 390 - 29 390

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 590 KčT V [ S Z
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Příjemný hotelový rezort v elegantním řec-
kém stylu se nachází 12 kilometrů od hlav-
ního města ostrova a čtyři kilometry od ruš-
nějšího turistického letoviska Tsilivi. Hotel, 
zcela zrekonstruovaný v roce 2007, obklopu-
je panenská příroda s olivovníky a průzračně 
čisté moře. Jedná se o ideální místo pro ty, 
kteří hledají odpočinek s kvalitními službami 
a výjimečné výhledy do okolí.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 
11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Poloha hotelu  
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: Tsilivi 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře, Pokoj s vý-
hledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), připojení k in-
ternetu (zdarma), společenská místnost s  TV, 
trezor (za poplatek), obchod se suvenýry, smě-
nárna, 2 venkovní bazény (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčito-oblázková, přístupná po schodech z  te-
rasy, lehátka a  slunečníky na terase zdarma, 
osušky za poplatek, lehátka a  slunečníky na h n í p r é á

Tsamis Zante Hotel & SPA Resort ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > KYPSELI

T V [ Z S

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 190 22 590 - 26 990 27 990 - 29 790 28 990 - 29 790 18 790 - 27 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 490 17 690 - 21 590 22 090 - 23 490 22 690 - 23 490 14 890 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 890 18 190 - 21 990 22 590 - 24 090 23 290 - 24 090 15 290 - 22 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 290 18 590 - 22 490 23 190 - 24 590 23 790 - 24 590 15 590 - 22 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 990 19 290 - 23 290 23 890 - 25 490 24 690 - 25 490 16 190 - 23 590

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 890 Kč

  Hlavní restaurace: 10.00–
23.00 snídaně, obědy a  večeře 

formou bufetu. Během obědů a  večeří nealkoho-
lické nápoje, stolní voda, točené pivo, místní víno 
  nápoje: nealkoholické nápoje místní výroby 
– džus, cola, soda, citronová limonáda, místní al-
koholické nápoje – víno, ouzo, gin, vodka, whisky, 
rum, brandy, točené pivo  Pool bar: 10.00–18.00 
lehké občerstvení – teplé a studené snacky, vyjma 
času oběda, 12.00–18.00 zmrzlina pro děti, odpo-
lední čaj a  káva Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit

All Inclusive

pláži zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, sauna, půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 290 17 490 - 19 990 19 490 - 23 490 21 290 - 22 990 14 590 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 290 13 390 - 15 590 15 090 - 18 090 16 190 - 17 590 11 290 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 590 13 690 - 15 990 15 490 - 18 490 16 590 - 17 990 11 590 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 190 14 290 - 16 590 16 090 - 19 290 17 390 - 18 790 11 990 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 690 14 790 - 17 190 16 690 - 19 990 17 990 - 19 490 12 490 - 17 790

Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, bar u bazénu, bar na pláži, Wi-Fi (zdarma), 
TV místnost, směnárna, minimarket, bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma)
Pláž
písčitá, místy větší kameny, vstup do vody po 
několika schodech, lehátka a slunečníky umís-
těné na terasách a  v  zahradě nad mořem za 
poplatek, plážový bar za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
jacuzzi, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

Menší hotelový komplex leží na pěkném 
klidném místě v udržované zahradě, v těs-
né blízkosti moře. Prázdninové letovisko 
Agios Sostis je vzdáleno jeden a půl kilome-
tru, rušnější Laganas s  množstvím restau-
rací, barů, taveren a obchodů necelých dva 
a půl kilometru. V hotelu budou spokojeni 
ti, kteří vyhledávají klidné místo ke stráve-
ní příjemné dovolené, avšak v blízkosti ruš-
ného letoviska s možnostmi zábavy a boha-
tého nočního života. Komplex je umístěn ve 
stráni, nedoporučujeme klientům s  pohy-
bovými obtížemi. Hotel je určen pouze pro 
dospělé osoby od 16 let.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-111
Junior Suite: 11-111
Superior: 11-111
Executive: 11
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minilednička (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo 
terasa, Wi-Fi (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Junior Suite – vířiv-
ka, set pro přípravu čaje a kávy, župan, pantofl e, 
Superior – župan, pantofl e, Executive – nově 
zrekonstruované pokoje, set pro přípravu čaje 
a kávy, župan, pantofl e c d í t y é

Gloria Maris ****

ŘECKO > ZAKYNTHOS > PORTO KOUKLA

[ Y Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 290 KčT V [ Z S
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 990 25 190 - 29 890 29 690 - 30 490 27 890 - 30 790 24 190 - 27 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 890 18 890 - 22 990 22 590 - 23 390 20 990 - 23 390 18 390 - 20 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 790 19 890 - 24 090 23 590 - 24 390 22 090 - 24 490 19 290 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 290 21 390 - 25 690 25 390 - 26 190 23 690 - 26 290 20 690 - 23 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 090 22 190 - 26 590 26 190 - 26 990 24 490 - 27 190 21 390 - 23 990

Castelli hotel se nachází v  letovisku Agios 
Sostis, v  klidné části oblíbené oblasti La-
ganas. Jedná se o  tradiční rodinný hotel, 
který potěší své klienty svou atmosfé-
rou a  přátelským personálem. Nachází se 
v pěší vzdálenosti od dlouhé, písčité pláže 
Laganas, která je jednou z nejdelších stře-
domořských pláží. Doporučujeme těm, kteří 
hledají klidnou a relaxační dovolenou. Ho-
tel je určen pouze pro dospělé od 16 let.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11 
Superior / Superior s privátním bazénem / Pokoj 
Deluxe / Junior Suite: 11-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 6 km
vzdálenost od centra: Laganas 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se 
satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), 
minilednička, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Superior pokoj – stejné vybavení jako standard-
ní pokoj, set pro přípravu čaje a  kávy, Superior 
s privátním bazénem, Pokoj Deluxe – prostornější, 
set pro přípravu čaje a kávy denně doplňován, ká-
vovar, osušky, Junior Suite – hydromasážní sprcha 
a oddělené WC, set pro přípravu čaje a kávy denně 
doplňován, kávovar, župany, pantofl e
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace s  obsluhou, lobby bar, bar u  bazénu, 
připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi (zdar-
ma), směnárna, bazén (lehátka a  slunečníky h í t x é

Castelli Hotel ***+

ŘECKO > ZAKYNTHOS > LAGANAS

V Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 390 Kč

  Hlavní restaurace: 07.30–10.00 snídaně 
formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bu-

fetu, 19.30–21.30 večeře formou bufetu. U snídaně fi ltrovaná káva, 
čaj, džus, voda, u  oběda a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno   Bar u bazénu: 11.00–01.00 (All Inclusive pouze do 23.00) 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); 10.00–12.00, 15.00–18.00 a  22.00–23.00 lehké 
občerstvení, 16.00–17.00 káva, čaj, sušenky, 10.00–17.00 zmrzlina 
  Lobby bar: 18.00–01.00 (All Inclusive pouze do 23.00) nealko-
holické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané)  À la Carte restaurace: 19.30–23.00 večeře servírova-
ná, 1× za pobyt po předchozí rezervaci Upozornění: výše uvedené 
časy a místa se mohou změnit. U večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

All Inclusive

zdarma, osušky za poplatek), vlastní botanická 
zahrada, malá knihovna
Pláž
písčitá pláž 200 m od hotelu, slunečníky a  le-
hátka za poplatek, plážové osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
prezentace o Carettě obrovské – mořské želvě, 
návštěvy hotelové botanické zahrady a  farmy, 
kurzy v oboru místní agroturistiky, vířivka
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
jízda na koních, potápění, jóga, půjčovna kol, 
půjčovna aut
Stravování v ceně
All Inclusive
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Menší rodinný hotel, obklopený udržovanou zahradou, se nachází 
v  klidném prostředí nedaleko od pěkné, písčité pláže, dostup-
né přes místní komunikaci. Ubytování je zajištěno v  jednoduše 
zařízených pokojích, umístěných ve dvou hotelových budovách. 
Hotel je určen pouze pro dospělé od 16 let. Ve vzdálenosti asi 300 
metrů od hotelu je zastávka místní autobusové dopravy, díky níž 
se můžete vydat na prohlídku hlavního města Zakynthos nebo do 
známého letoviska Laganas. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj / Junior Suite: 11

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m / vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 750 m / vzdálenost od nákupních možností: 400 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za poplatek), telefon, TV se 
satelitním příjmem, lednička (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů – na vyžádání na recepci, WC), trezor na 
recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Junior Suite – zdarma klimatizace, lednička a trezor
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace s venkovní terasou, kavár-
na, bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), lékárna, směnárna, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za zálohu),
Pláž
písčitá (přístupná přes místní komunikaci), lehátka a  slunečníky za 
poplatek 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu d í t é

Sirocco ***

ŘECKO > ZAKYNTHOS > KALAMAKI

Paradise Beach hotel se nachází přímo u písčité pláže v klidné 
části letoviska Argassi. Pro pohodlné prožití krásné dovolené se 
moderní vybavení kloubí s účelně zařízenými pokoji. Paradise 
Beach hotel je vzdálen pouhé 3 kilometry od města Zakynthos 
a osm kilometrů od mezinárodního letiště. V okolí najdete ty-
pické řecké taverny, restaurace i  řadu barů s bujarým nočním 
životem. Autobusová zastávka je naproti hotelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 150 m
vzdálenost od nákupních možností: 150 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace (za poplatek), telefon, TV, led-
nička, dětská postýlka na vyžádání (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za poplatek), bal-
kon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, snack bar, bar u bazénu, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětské brouz-
daliště 
Pláž
úzká písčitá
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

c l í p r y é

Paradise Beach ***

ŘECKO > ZAKYNTHOS > ARGASSI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 690 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 590 Kč

V Z [

S T [
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LEFKADA
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Lefkada je jedním z Jónských ostrovů ležících u západního pobřeží středního 
Řecka a Peloponésu. Pláže Lefkady bývají často označovány za ty nejkrás-
nější v celém Řecku, některé dokonce i ve světovém měřítku (např. Porto 
Katsiki, Egremni). Členitý povrch i pobřeží ostrova jej předurčuje k tomu, 
abyste se zastavili v běhu všedních dnů a vychutnávali nádherné scenérie, 
které vytvářejí zátoky lemované křišťálově čistým mořem na pozadí zelení 
porostlých kopců a hor. Obdivují je nejenom návštěvníci zdejších hotelů, 
ale i fotografové, kteří oceňují kontrast bílých pláží a neuvěřitelně tyrkyso-
vých vod se sytě zelenou vegetací na skalách u pobřeží. 
Lefkada zůstala v minulých letech stranou zájmu masivního turistického 
průmyslu, proto zde můžete ještě i  dnes obdivovat nedotčená zákoutí 
a  sledovat tradiční život na řeckých vesnicích. Je jediným ostrovem, na 
který se nemusíte přepravovat pouze po vodě nebo vzduchem, ale také 
po souši. To umožňuje pontonový most, jež spojuje Lefkádu s pevninou. 
Bránou ostrova je hlavní město Lefkas s přibližně sedmi tisíci obyvateli, 
které je zároveň správním centrem prefektury.
Celý ostrov je typický svou úrodností a bujnou vegetací, která je výsled-
kem bohatého srážkového úhrnu zejména v zimních a jarních měsících. Za-
hlédnout zde návštěvník může všechny tradiční řecké rostliny – olivovníky, 
platany, borovice, vinnou révu, cypřiše a celou řadu barevně kvetoucí fl óry, 
kde prospívá zeleň a přirozeně se daří fauně. Běžně lze pozorovat některé 
druhy divokého ptactva, z domácích zvířat ovce a kozy. Všechny tyto krásy 
lze obdivovat buď při pěších procházkách, cyklistických výletech nebo pro-
jížďce autem. Můžete zajet třeba na Mys Lefkatas (Dukato). Nachází se 
na nejjižnějším výběžku ostrova a je jedním z nejznámějších míst na celé 
Lefkadě. Jeho minulost sahá až do antiky. Již Homér se zmiňuje o bílých 
útesech tohoto mysu a dokonce sem umísťuje jeden z možných vstupů do 
Hádovy říše, poněvadž mnoho námořníků zde nalezlo svou smrt. Podle an-
tických mýtů byla bohyně Afrodita první, která skočila do hlubin moře, aby 
zapomněla na milovaného Adonise, jehož smrt je navždy rozdělila. Podle 
legendy na tomto místě ukončila svůj život také básnířka Sapfó. Sapfó byla 
největší básnířkou antické doby, byla nazývána desátou múzou. Je to právě 
ona, která tento mys proslavila. Podle ní také nese jeden ze svých názvů 
Kavos Kyras což znamená "mys paní".

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Řecka platí pro občany ČR bezvízový styk. 
Občan ČR může cestovat do Řecka na základě 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 plánovaného pobytu na 
území Řecka. Děti mohou cestovat jen s vlastním cestovním dokladem. 
Držitelé cestovních pasů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné do-
klady k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

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

Ofi ciální 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 
Email: athens@embassy.mzv.cz

KAŽDÝ KOUSEK OSTROVA LEFKADA VYPOVÍDÁ O NESMÍRNÉ TVŮRČÍ SÍLE A FANTAZII PŘÍRODY. 
OKOUZLUJÍCÍ PLÁŽE LEFKADY BÝVAJÍ ČASTO OZNAČOVÁNY ZA NEJKRÁSNĚJŠÍ V CELÉM ŘECKU, 
TÁHNOU SE PO OBVODU LEFKADY, ČÍTAJÍCÍM PŘES 100 KILOMETRŮ. 

pevnina

Argostolion

Jónské moře

LEFKADA

Preveza
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Informace o cenách
ŘECKO > LEFKADA

Informace o cenách zájezdů je možné zjis
tit 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.

Bližší informace o  letech a  letadlech včet
ně maket a  rozmístění sedadel na palubě 
naleznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy on Board  
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč/
osoba/let oběma směry pro běžné termíny 
a v termínech zahrnujících 19.–22. 4., 1. 5., 8. 5., 
5. 7. a 28. 10. 2019 za příplatek 3 990 Kč/osoba/
let oběma směry.  

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava do Prevezy v  turistické třídě 
včetně letišt ních a  bezpečnostích poplatků, 
ubytování (v  případě 15denního zájezdu na 14 
nocí, v  případě 12denního zájezdu na 11 nocí, 
v případě 11denního zájezdu na 10 nocí, v přípa-
dě 8denního zájezdu 7 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 
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) a  fakultativní 
služby.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistic-
ká taxa, která 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. Turis-
tická taxa musí být vybírána v hotovosti v místě 
pobytu, přímo v ubytovacích zařízeních. Hotely 
kategorie 1* a 2* – 0,5 EUR/pokoj/den. Hotely 
kategorie 3* – 1,5 EUR/pokoj/den. Hotely kate-
gorie 4* – 3 EUR/pokoj/den. Hotely kategorie 
5*– 4 EUR/pokoj/den.

Informace 
o letech

SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení
*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

LEFKADA

Odlet z Počet 
dní

Letový 
den

Letecká 
spol.

Typ 
letadla *

Priority 
seat

Travel 
Plus 

Comfort
XL seat VIP 

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do 

destinace

Mezipřistání 
z destinace

Praha 8/15 st/so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha 11/12 st/so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Brno 11/12 po/pá SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x

Jedna z nejkrásnějších pláží Lefkady – Porto Katsiki
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Letoviska
ŘECKO > LEFKADA

Vassiliki
Toto kouzelné a klidné letovisko se nachází ve 
středu jižního pobřeží ostrova. Původně rybářská 
vesnice, lemovaná hradbou zelení porostlých 
hor, nabízí neopakovatelnou dovolenou kolem 
stejně nazvaného zálivu. Dlouhá oblázková pláž 
lemující záliv přechází do nekonečného, pozvol-
ně klesajícího průzračného moře, kde jsou ide-
ální podmínky k  windsurfi ngu – dle odborníků 
jedny z nejlepších na světě – plně uspokojí vaše 
představy. Taverny v  centru letoviska rozeseté 
po nábřeží skýtají relaxační atmosféru od rána 
do pozdních večerních hodin a přitom nijak ne-
ruší poklidný tep letoviska. Můžete se projet na 
koni, zapůjčit si kola, motocykl či auto. Z přísta-
vu pravidelně vyjíždějí výletní lodě po širokém 
okolí – dovezou vás například na krásnou pláž 
Agiofi li. Pokud však budete chtít zavítat na jed-
nu z nejkrásnějších pláží v Evropě – Porto Katsi-
ki – musíte se na ni na jihozápadní část ostrova 
vypravit vlastními prostředky. Poloha letoviska 
je ideální jako výchozí bod pro výpravy za po-
znáním západního pobřeží ostrova.
Transfer z letiště: cca 60 minut

Perigiali – Nidri
Střední část východního pobřeží, ve které se obě 
letoviska nacházejí, je tvořena úzkými oblázko-
vými plážemi s  pozvolným vstupem do moře. 
Z pláží se nabízí pěkný výhled na blízké ostrovy 
a ostrůvky, z nichž nejznámější je bezesporu sou-
kromý ostrůvek Skorpios patřící rodině Onassisů. 

Na straně opačné, směrem do vnitrozemí, upoutá 
členité pohoří sahající do výšky až 1 100 m. Leto-
viska díky svému pěknému okolí, nabídce spole-
čenské zábavy a vodních sportů patří mezi nejvy-
hledávanější pobytová místa na ostrově. Perigiali 
je vhodné pro strávení spíše klidné dovolené, 
naopak zábavu nabízí sousední letovisko Nidri. 
Koupání je ideální pro všechny věkové skupiny.
Transfer z letiště: cca 45 minut

Ligia
Letovisko Ligia je klidnou rybářskou vesničkou, 
která se čím dál tím více stává oblíbeným cí-
lem turistů. V centru vesničky s tradiční řeckou 
atmosférou najdete různé restaurace servírující 
tradiční jídla řecké kuchyně i výběr ryb, obchody 
a bary. Pokud vám více vyhovuje rušnější život, 
můžete navštívit hlavní město Lefkas vzdálené 
5 km či živé turistické letovisko Nidri vzdálené 
10 km. Na obě místa se pohodlně dostanete 
místní autobusovou dopravou.
Transfer z letiště: cca 30 minut

Agios Nikitas
Toto letovisko se díky lokalitě stalo klenotem 
Lefkády a výchozím bodem k návštěvě jedi-
nečných pláží. Teplé večery lákají k posezení 
v romantických řeckých tavernách. Jde o velmi 
romantické místo, odkud se snadno dostanete 
na další pláže jako je Milos, Egremni, Kathisma, 
Porto Katsiki či do malebného hlavního města 
s nedalekou pláží plnou pobořených větrných 
mlýnů a rájem surfařů.  Všude kolem jsou neza-
pomenutelné výhledy na romantickou krajinu, 
tyrkysové moře a bělostné pláže. Západní po-
břeží Lefkády je téměř bez hotelů a apartmánů, 
jde o přírodní rezervaci a Agios nikitas je jedi-
nou vyjímkou.
Transfer z letiště: cca 50 minut

LEFKADA

LEFKADA

LIGIA

AGIOS NIKITAS

NIKIANA

NIDRI
PERIGIALI

VASSILIKI

VASSILIKI
STUDIA CAPTAINS

APOLLO

VILLA MAKIS
KALIAS

LEFKADA

LIGIA

NIKIANA

NIDRI

PORTO LIGIA

IONIAN BLUE

DELFINI

PERIGIALI

PERIGIALI
BEACH

PREVEZA

NEFELI

NIDRI BEACH

KALYPSO
ODYSSEY

Cape Kavos Kiras maják

Agios Nikitas

Umístění hotelů
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány místním poskytovate
lem služeb.

rově Meganissi. Budete-li mít štěstí, můžete 
spatřit delfíny, mořské želvy či lachtany. Dále 
loď pokračuje zpět podél Meganissi do vesničky 
Spartochori, odkud je překrásný výhled do oko-
lí. Vesnička je známá výrobou ručně dělaných 
suvenýrů a navštívíte starou lisovnu olivového 
oleje. Dále loď pokračuje k malé opuštěné pláži, 
kde bude dostatek času na opalování a koupá-
ní. Mezitím pro vás kapitán s posádkou připraví 
BBQ oběd s ochutnávkou místního lefkádského 
vína. Poslední částí výletu bude okružní plavba 
kolem Onassisova soukromého ostrova Skorpi-
os, kde bude poslední příležitost ke koupání.
Cena z Nidri: 1 540 Kč, dítě 2-11 let 780 Kč

Upozornění
Minimální účast pro konání výletů je 20 osob. 
Nabídka výletů i cen je pouze orientační a může 
se během sezony změnit. Fakultativní výlety ne-
pořádá CK EXIM TOURS a.s., ale místní poskytova-
telé. Případné stížnosti je nutné řešit neprodleně 
na místě. Výlety jsou pořádány v doprovodu míst-
ního průvodce, není-li uvedeno jinak.

Plavba ke 4 ostrovům 
(plavba z Vassiliki)
Jak již název napovídá, během jediného dne 
máte jedinečnou možnost navštívit 4 ostrovy. 
První zastávka se uskuteční na jedné z nejkrás-
nějších pláží Lefkady – Porto Katsiki, s možností 
zaplavat si v blankytném moři a obdivovat zdejší 
nádhernou scenérii. Následuje plavba na největší 
Jónský ostrov Kefalonia, do městečka Fiskardo, 
a dále na ostrov Ithaka, do vesničky Kioni. Zde 
bude volný čas na občerstvení, nákup suvenýrů 
nebo koupání. Dále bude loď směřovat na západ-
ní pobřeží ostrova Meganisi, kde bude naplouvat 
do mořské jeskyně Papanikolis. Na zpáteční ces-
tě uvidíte malebné ostrůvky – Skorpios (zastávka 
na koupání na jedné ze dvou přístupných pláží), 
Madouri, Sparti, Skorpidi.
Cena pro klienty z oblasti Lefkada: 800 Kč / dítě 
2–12 let 500 Kč (Z letoviska Agios Nikitas cena 
nezahrnuje příplatek za transfer ze západní Le-
fkády.)

Lodní výlet Odysseion – BBQ na pláži 
(plavba z Nidri)
Prožijte den plný mytologie, koupání a  opalo-
vání se skvělým jídlem. Lodí poplujete podél 
pobřeží Lefkady k  jeskyni Papanikolis na ost-

Fakultativní výlety 
ŘECKO > LEFKADA

Kavalikefta Beach

Ostrov Kefalonia, městečko Fiskardo Papanikolis – mořská jeskyně Kefalonia, Kioni – přístav

Porto Katsiki
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna, vodní sporty na pláži, au-
tobus do hlavního města
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: večeře formou bufetu. Na večeři je 
vyžadováno formální oblečení.

Luxusní hotel je situován na východním 
pobřeží ostrova, tři kilometry od vesničky 
Nikiana, pět kilometrů od turistického le
toviska Nidri a  10 kilometrů od hlavního 
města Lefkada. Leží v  mírném kopečku 
s nádherným výhledem na moře a západní 
pobřeží řecké pevniny. Všechny pokoje mají 
výhled na moře. Jedenkrát denně je orga
nizován autobusový transfer do hlavního 
města. Hotel je zárukou prožití nezapome
nutelné dovolené se 100% servisem a ne
zklame ani nejnáročnějšího klienta.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se 
satelitním příjmem, telefon, minibar (za popla-
tek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo 
terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, ta-
verna u  hlavního bazénu, bar, snack bar, mi-
nimarket, Wi-Fi v  lobby (zdarma), konferenční 
místnost, bazén (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), krytý bazén, dětský bazén, dětské 
hřiště
Pláž
molo, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, stolní tenis c d l o í v y é á

Ionian Blue *****

ŘECKO > LEFKÁDA > NIKIANA

Y Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 590 - 27 690 27 890 - 34 990 26 990 - 34 990 21 590 - 27 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 790 - 21 890 21 690 - 27 190 20 790 - 27 190 16 790 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 190 - 22 290 22 290 - 27 790 21 390 - 27 790 17 190 - 22 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 590 - 22 790 22 790 - 28 390 21 890 - 28 390 17 590 - 22 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 190 - 23 590 23 490 - 29 390 22 590 - 29 390 18 190 - 23 490
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 190 17 090 - 20 190 18 990 - 19 690 18 490 - 19 390 17 190 - 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 690 13 890 - 16 590 15 390 - 16 090 14 990 - 15 790 13 990 - 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 090 14 190 - 16 990 15 790 - 16 490 15 390 - 16 190 14 290 - 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 490 14 590 - 17 390 16 190 - 16 890 15 690 - 16 590 14 690 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 990 15 090 - 17 990 16 790 - 17 490 16 290 - 17 190 15 190 - 16 790

u  bazénu, Wi-Fi (zdarma), sluneční terasa, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén
Pláž
2 menší oblázkové u hotelu, hlavní pláž v centru 
Vassiliki s lehátky a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži ve Vassiliki
Stravování v ceně
Polopenze: kontinentální snídaně formou bufe-
tu, večeře formou bufetu

Rodinný hotel má ideální polohu ve velmi 
pěkné a klidné části letoviska, několik desí
tek metrů od promenády vedoucí kolem zá
livu k obchůdkům a tavernám, které lemují 
celý výletní přístav až k městské písčitoob
lázkové pláži. Hostům je k dispozici bazén 
s oddělenou částí pro děti a sluneční terasa 
s  lehátky a  slunečníky zdarma, odkud je 
pěkný výhled na moře. Ani ne 50  metrů 
od hotelu jsou pod klidnou komunikací dvě 
menší oblázkové pláže s  nádherným prů
zračným mořem. Jednodušší hotel je vhod
ný pro všechny typy klientů.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-1122-11222-
111-1112-11122-1111-11112-11111
Suite: 11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj: 1122-11222-112222-1112-
11122-111222-1111-11112-111122
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 200 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, lednič-
ka, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na recepci (za poplatek), bal-
kon nebo terasa, v případě obsazenosti ve stan-
dardním pokoji 5 osobami mohou být 2 lůžka ve 
zvýšeném patře, přístupném po schodech
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – 2 ložnice oddělené dveřmi, 
Suite – ložnice a obývací kout, nejsou od sebe 
oddělené dveřmi
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar d í p u y é

Apollo ***

ŘECKO > LEFKÁDA > VASSILIKI

S U Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 890 Kč 4+2
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 16 290 - 19 390 18 290 - 18 790 17 690 - 18 590 16 390 - 18 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 190 13 190 - 15 990 14 890 - 15 390 14 290 - 15 190 13 290 - 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 490 13 590 - 16 290 15 190 - 15 690 14 690 - 15 490 13 690 - 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 890 13 890 - 16 690 15 590 - 16 090 15 090 - 15 890 13 990 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 390 14 390 - 17 290 16 190 - 16 690 15 590 - 16 490 14 490 - 16 090

Stravování v ceně
Polopenze: kontinentální snídaně formou bufe-
tu, večeře formou menu (výběr ze 2 možností)

Penzion Perigiali Beach leží v  udržované 
zahradě a je ideálním místem pro strávení 
odpočinkové dovolené. Zahrada s olivovní
ky, poskytující přirozený stín, dosahuje až 
k písčitooblázkové pláži s pozvolným vstu
pem do moře. Ze zahrady se nabízí výhled 
na okolní ostrůvky. U pláže se nachází také 
taverna, kde jsou podávány snídaně a ve
čeře. Živé centrum letoviska Nidri je vzdále
no přibližně 20 minut chůze či je dostupné 
místní autobusovou linkou, zastávka auto
busu je 50 metrů od hotelu.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111
Standardní pokoj (1. patro s výhledem 
do zahrady): 11
Pokoj s výhledem na moře (1. patro): 
11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, led-
nička, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
balkon nebo terasa, pokoje s přistýlkou pro třetí 
osobu se nachází v přízemí 
Ubytování za příplatek
Pokoje s výhledem na moře: umístěny v 1. patře
Zařízení hotelu
taverna u  pláže, bar, Wi-Fi v  oblasti taverny 
(zdarma)
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka zdarma

d l m í p u r

Perigiali Beach Pension ***

ŘECKO > LEFKÁDA > PERIGIALI

S U Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 190 KčS U Z [
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 290 16 190 - 19 190 18 190 - 18 690 17 590 - 18 390 16 290 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 990 13 190 - 15 790 14 790 - 15 290 14 290 - 14 990 13 290 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 390 13 490 - 16 190 15 190 - 15 690 14 590 - 15 390 13 590 - 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 690 13 790 - 16 490 15 490 - 15 990 14 990 - 15 690 13 890 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 190 14 290 - 17 090 16 090 - 16 590 15 490 - 16 290 14 390 - 15 890

daně formou bufetu (šunka, sýr, džem, máslo, 
jogurt, müsli, mléko, vařená vejce na tvrdo 
nebo míchaná, rajčata, okurky, 2 druhy peči-
va, moučník, filtrovaná káva, čaj, džus, voda), 
19.00–21.00 večeře formou bufetu (polévka, 
2 různé saláty, 2 přílohy, 2 hlavní jídla, moučník 
nebo ovoce). Upozornění: výše uvedené časy se 
mohou změnit
Upozornění
Hotel poskytuje také stravování
SOFT All Inclusive

Rodinný hotel s příjemnou rodinnou atmo
sférou, přímo u  pěkné oblázkové pláže, 
s tavernou a posezením na terase se vzrost
lými stromy. Je situován na výhodném 
místě nedaleko turistického centra Nidri, 
přitom stranou od hlavní třídy. Je vhodný 
pro klienty, kteří chtějí dovolenou trávit na 
pláži nebo objevováním ostrova. K přístavu 
a  k promenádě v Nidri je to asi 500 met
rů příjemnou procházkou kolem obchodů, 
barů a taveren.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
klimatizace (pro klienty s polopenzí za poplatek 
5 EUR/pokoj/den, pro klienty s SOFT All Inclusi-
ve zdarma), dětská postýlka (zdarma – na vy-
žádání), kabelová TV, lednička (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa, 
v  případě ubytování 2 dospělé osoby + 2 děti 
upozorňujeme na méně místa v pokoji (přistýl-
ky formou paland)
Zařízení hotelu
recepce, restaurace s příjemnou stinnou terasou 
mezi hotelovou budovou a pláží, bar, bazén, Wi-
-Fi v části recepce a baru (zdarma)
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem do moře, písčito-
-oblázková (lehátka a slunečníky za poplatek)
Stravování v ceně
Polopenze: Hlavní restaurace: 8.00–10.00 sní- d k l m í p r u é

Delfini ***

ŘECKO > LEFKÁDA > NIDRI

T U X Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 190 Kč

 Hlavní restaurace: 08.00 
–10.00 snídaně formou bu- 

fetu (šunka, sýr, džem, máslo, jogurt, müsli, 
mléko, vařená vejce na tvrdo nebo míchaná, ra-
jčata, okurky, 2 druhy pečiva, moučník, filtrovaná 
káva, čaj, džus, voda), 13.00–15.00 lehký oběd 
(např: pizza nebo hamburger, klobásy, hranolky, 
těstoviny, zeleninový salát, ovoce), 19.00–21.00 
večeře formou bufetu (polévka, 2 různé saláty, 
2 přílohy, 2 hlavní jídla, moučník nebo ovoce). 
U oběda a večeře nealkoholické nápoje, stol-
ní voda, točené místní pivo a víno,11.00–12.00 
a 16.30–17.30 lehké svačiny – sendviče nebo 
moučník  Bar: 10.00–22.00 nealkoholické nápoje 
z postmixu, stolní voda, místní točené pivo, míst-
ní bílé a červené víno, ouzo, filtrovaná káva a čaj
Upozornění: výše uvedené časy se mohou změnit

SOFT All Inclusive
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 890 15 790 - 20 190 20 990 - 22 890 21 990 - 22 590 15 790 - 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 690 12 890 - 16 590 17 190 - 18 690 17 790 - 18 390 12 890 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 13 190 - 16 990 17 590 - 19 190 18 290 - 18 890 13 190 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 13 490 - 17 390 17 990 - 19 590 18 690 - 19 290 13 490 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14890 13 990 - 17 990 18 590 - 20 290 19 390 - 19 990 13 990 - 16 690

Rodinný hotel leží nedaleko hlavní pís
čitooblázkové pláže ve Vassiliki, od níž 
je oddělen místní komunikací. Do centra 
letoviska s  obchody, bary a  tavernami, se 
dostanete příjemnou procházkou. Hotel na
bízí vybavení pro bezstarostnou a odpočin
kovou dovolenou. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj s výhledem na moře: 
11-112
Pokoj s výhledem na moře: 
11-112-111-1122
Rodinný pokoj: 11-112-1122-11222-111-
1112-11122-1111-11112-11111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 600 m
vzdálenost od nákupních možností: 600 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, lednič-
ka, Wi-Fi zdarma, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, WC, vysoušeč vlasů), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře – prostornější pokoj; 
Rodinný pokoj – prostornější
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi (zdarma), TV místnost, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén
Pláž
písčitá s  oblázky, lehátka a  slunečníky za po-
platek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: kontinentální, formou bufetu c m í p u y é

Kalias ***

ŘECKO > LEFKÁDA > VASSILIKI

S Z [ 7
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 KčT U X Z [
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 390 14 190 - 16 990 15 990 - 16 490 15 590 - 16 290 14 290 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 490 11 490 - 13 990 12 990 - 13 490 12 590 - 13 290 11 590 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 790 11 790 - 14 290 13 290 - 13 790 12 990 - 13 590 11 890 - 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 090 12 090 - 14 590 13 590 - 14 090 13 290 - 13 890 12 190 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 590 12 490 - 15 090 14 090 - 14 590 13 790 - 14 390 12 590 - 14 190

Jednoduchý rodinný aparthotel, postave
ný v  tradičním jónském stylu, se nachází 
v klidné části letoviska Agios Nikitas. Leží 
v  mírném svahu a  je obklopen zahradou. 
Centrum letoviska s  možnostmi nákupů, 
posezení v tavernách a restauracích je pou
hých 100 metrů od hotelu. K městské pláži 
s průzračně čistou vodou se dostanete přes 
hlavní třídu letoviska, další krásné pláže os
trova jako Pefkoulia nebo Milos jsou jen pár 
minut pěšky.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 33 km
vzdálenost od centra: 50 m
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
klimatizace (zdarma), TV, lednička, sociální za-
řízení (WC, sprcha, vysoušeč vlasů), trezor, bal-
kon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, snack bar, Wi-Fi ve spo-
lečných prostorách (zdarma), hosté mohou vyu-
žít bazén v hotelu Odyssey ležícím vedle hotelu 
Kalypso – nepsanou podmínkou je alespoň malá 
konzumace v místním pool baru
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: kontinentálně servírované

c í p r

Kalypso ***

ŘECKO > LEFKÁDA > AGIOS NIKITAS

S Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 490 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 190 15 090 - 17 890 16 990 - 17 390 16 490 - 17 190 15 190 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 090 12 290 - 14 690 13 790 - 14 190 13 390 - 13 990 12 390 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 12 590 - 15 090 14 190 - 14 590 13 690 - 14 390 12 690 - 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 790 12 890 - 15 390 14 490 - 14 890 13 990 - 14 690 12 990 - 14 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 290 13 290 - 15 890 14 990 - 15 390 14 490 - 15 190 13 390 - 14 990

– nepsanou podmínkou je alespoň malá konzu-
mace v místním pool baru
Pláž
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a sluneč-
níky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

Rodinný tříhvězdičkový hotel s  příjemnou 
atmosférou je umístěn ve svahu s  tera
sami a  nádherným posezením. Hotel leží 
u pěší zóny, ale díky poloze ve svahu zde 
máte příjemný klid. Všude najdete vzrostlé 
keře, květiny, olivovníky i jiné stromy včet
ně palem. Pokoje jsou rozmístěny v členité 
třípodlažní budově a mají předsazené bal
kony. Některé pokoje nabízejí nádherný 
výhled na letovisko v údolí plném cypřišů 
a olivových stromů, zakončeném blankytně 
modrým zálivem. Jde o  velmi romantické 
místo u jedné z nejkrásnějších pláží ostro
va, nabízející nezapomenutelné západy 
slunce, klid a  pohodu stranou rušných le
tovisek. Do hlavního města Lefkasu, vzdá
leného 12  kilometrů, je zajištěno spojení 
pravidelnou autobusovou dopravou.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 33 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
pokoje po rekonstrukci s klimatizací, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), lednička (zdar-
ma), sociální zařízení (moderní koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo 
terasa, dětská postýlka (zdarma na vyžádání)
Zařízení hotelu
stupňovitá terasa, menší recepce s knihovnou, 
místnost k  podávání snídaní, Wi-Fi (zdarma), 
parkoviště vzdálené 50 m, hosté mohou využít 
bazén v hotelu Odyssey ležícím přímo přes ulici c í p

Nefeli ***

ŘECKO > LEFKÁDA > AGIOS NIKITAS

S U Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 KčS Z [
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 290 15 090 - 17 990 16 990 - 17 490 16 490 - 17 290 15 190 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 190 12 290 - 14 790 13 790 - 14 290 13 390 - 14 090 12 390 - 13 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 490 12 590 - 15 190 14 190 - 14 690 13 690 - 14 490 12 690 - 14 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 890 12 890 - 15 490 14 490 - 14 990 13 990 - 14 790 12 990 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 390 13 290 - 15 990 14 990 - 15 490 14 490 - 15 290 13 390 - 14 890

Hotel je postaven v  jónském stylu a  na
chází se v  klidné části menšího letoviska 
Agios Nikitas. Je umístěn v mírném svahu 
a je obklopen zahradou. Centrum letoviska, 
s možnostmi nákupů, posezení v tavernách 
a  restauracích, je dostupné pouhých 100 
metrů od hotelu. Krásná městská pláž je 
taktéž pouze 100 metrů od hotelu. Další 
krásné pláže ostrova jako jsou Pefkoulia 
nebo Milos se nacházejí jen pár minut pěš
ky přes kopec.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 33 km
vzdálenost od centra: 50 m
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
klimatizace (zdarma), telefon s přímou volbou, 
lednice, vlastní sociální zařízení (koupelna), bal-
kon nebo terasa 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, bar, restaurace, Wi-Fi 
(zdarma), bazén s  dětským brouzdalištěm, te-
rasa na slunění s  krásným výhledem na moře 
(lehátka a slunečníky zdarma), dětská postýlka 
(zdarma), restaurace v objektu (à la carte), bar
Pláž
písčitá pláž s  oblázky, lehátka a  slunečníky za 
poplatek
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

c í p

Odyssey **+

ŘECKO > LEFKÁDA > AGIOS NIKITAS

S Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 290 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 890 15 790 - 20 490 21 490 - 23 190 21 290 - 23 190 15 790 - 20 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 690 12 890 - 16 890 17 590 - 18 890 17 190 - 18 890 12 890 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 13 190 - 17 190 17 990 - 19 390 17 690 - 19 390 13 190 - 16 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 13 490 - 17 590 18 390 - 19 790 18 090 - 19 790 13 490 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14890 13 990 - 18 190 18 990 - 20 490 18 790 - 20 490 13 990 - 17 790

Příjemný hotel je situován v klidném místě, 
na okraji rybářské vesničky Ligia, s tradiční 
řeckou atmosférou, bary a  restauracemi, 
servírujícími tradiční jídla řecké kuchyně, 
stejně jako ryby a  různé mořské plody. 
Hlavní město Lefkas je od hotelu vzdále
no pouhých pět kilometrů a živé turistické 
centrum Nidri 10 kilometrů. Do obou těch
to měst se dostanete místní autobusovou 
dopravou. Hotel doporučujeme všem kli
entům, kteří hledají kvalitní ubytování na 
klidném místě s možností zábavy a prochá
zek v okolí, stejně tak i rodinám s dětmi.

Obsazenost pokojů
Pokoj s výhledem na moře: 11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 100 m
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
individuAálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), led-
nička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace podávající 
snídaně, snack bar, Wi-Fi (zdarma), TV místnost, 
bazén (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
dětský bazén
Pláž
oblázková, lehátka a slunečníky zdarma
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

c l m í é

Porto Ligia ***

ŘECKO > LEFKÁDA > LIGIA

Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 KčS Z [
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 890 15 790 - 19 590 18 790 - 21 290 18 890 - 21 290 15 790 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 13 690 12 890 - 16 090 15 290 - 17 390 15 390 - 17 390 12 890 - 15 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 990 13 190 - 16 490 15 690 - 17 790 15 690 - 17 790 13 190 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 390 13 490 - 16 890 16 090 - 18 190 16 090 - 18 190 13 490 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 890 13 990 - 17 390 16 590 - 18 790 16 690 - 18 790 13 990 - 16 590

Příjemný hotel se nachází v klidnější části 
letoviska Nidri, přibližně tři minuty chůze 
od živoucího centra s obchody, tavernami, 
bary a  kavárnami. Oblázková pláž, s  nád
herným výhledem na záliv Nidri a ostrovy 
Skorpios a Madouri, leží přímo před hote
lem. Hotel nabízí veškeré pohodlí pro strá
vení příjemné dovolené nedaleko živého 
centra letoviska.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 200 m
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), balkon, možnost 1 přistýlky (roz-
kládací pohovka)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
recepce, restaurace podávající snídaně, bar, 
Wi-Fi ve společných prostorách (zdarma), TV 
místnost
Pláž
oblázková, lehátka a slunečníky (zdarma)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu

c l m í y

Nidri Beach **

ŘECKO > LEFKÁDA > NIDRI

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 890 Kč
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Studia jsou situována ve svahu v klidnější části letoviska Vassi
liki s  malou upravenou zahradou, pouhé dvě minuty chůze od 
pobřežní promenády s obchody, restauracemi a kavárnami a tři 
minuty cesty od centrální pláže. Příjemné ubytování uspokojí kli
enty, kteří upřednostňují vlastní vaření či stravování v příjemných 
řeckých tavernách, i ty, kdo chtějí být zábavě na dosah.

Obsazenost pokojů
Studia: 11-112-1122-111-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 50 m
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
Ubytování
po rekonstrukci, obývací ložnice s  kuchyňským koutem, základní 
kuchyňské vybavení pro nenáročné vaření, individuálně ovladatelná 
klimatizace, TV, Wi-Fi (zdarma), lednička, vlastní sociální zařízení (mo-
derní koupelna, WC, vysoušeč vlasů), balkon nebo terasa
Pláž
oblázková, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Bez stravování

b n í u

Captains Studios 
ŘECKO > LEFKÁDA > VASSILIKI

Pěkná rodinná vila, postavená uprostřed udržované zahrady, 
leží v blízkosti hlavní písčitooblázkové pláže ve Vassiliki a na
bízí příjemné ubytování, vhodné zejména pro méně náročné 
klienty. Centrum letoviska s obchůdky, tavernami a kavárnami 
je od vily na dosah.

Obsazenost pokojů
Studio: 11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
obývací ložnice s kuchyňským koutem, základní kuchyňské vybavení 
pro nenáročné vaření, individuálně ovladatelná klimatizace, TV, lednič-
ka, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon
Zařízení hotelu
recepce, Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka a  slunečníky za poplatek, vodní sporty za 
poplatek
Stravování v ceně
Bez stravování

b í u y

Villa Makis 
ŘECKO > LEFKÁDA > VASSILIKI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

10 690 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

11 790 Kč

[
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Pestrá krajina táhlých hor, přetínajících území do několika částí, i  roz-
lehlých zelených nížin s  lesy, či rajská pobřeží s  úžasnými výhledy na 
moře s pěknými plážemi a vyspělá města, kde se snoubí vymoženosti 
moderní doby s historickými skvosty svědků minulosti. To je Attika (řecky 
Attiki) – poloostrov a zároveň nejlidnatější region (tzv. periferie) Řecka, 
nacházející se v jižní části země. Zvolit při dovolené jako cílovou destinaci 
právě Attiku je strategicky výhodné. Kromě panenských pláží a blízkých 
Athén si můžete užít mýtického města Théby, či slavného Marathónu, lze 
spatřit Poseidonův chrám na mysu Sounion, bojiště u Marathónu, Akro-
poli i Dionýsovo divadlo, ruiny Apollónova chrámu nebo antickou Agoru. 
Ty, které láká divoká příroda, se mohou těšit na národní park Parnitha. 
Hornatá krajina, všudypřítomná bohatá zeleň, volně žijící zvířata i rost-
liny vytváří vlastní dokonalý svět. Egejské moře zase vybízí k dlouhým 
večerům u západu slunce či celodennímu koupání a ničím nerušené re-
laxace. Podnebí na poloostrově Attika je typicky středomořské, s velmi 
suchými a horkými léty a s minimem srážek. Během léta se teploty vy-
šplhají až na 30–40 °C.

Athény
Na pozůstatky starobylého Řecka můžete narazit na mnoha místech hlav-
ního města – Athén. Město bylo střediskem umění a  fi lozofi e, a  to na 
vás doléhá na každém kroku, jenž v  tomto překrásném městě uděláte. 
Za zmínku stojí například Olympijský stadion, postavený na místě dřívěj-
šího stadionu z  roku 330 před Kristem, Akropolis, Chrám bohyně Athény 
s překrásným výhledem na moře i hory, na místě legendárního souboje 
mezi Athénou a Poseidonem chrám Erechtetheion, Starý královský palác na 
náměstí Syntagma či zlehka zakřivené linie Parthenónu. Athény mají více 
než 3 miliony obyvatel a kromě fascinujících památek nabízí také obrovské 
množství taveren, restaurací a barů. Zde je možné velmi dobře poznávat 
tajemství místní kuchyně a trávit příjemné večery u sklenice vína či Ouza. 
Příznivci nakupování si přijdou na své v mnoha obchodních centrech nebo 
na místních tržištích.

Théby
Théby, rovněž nazývané město sedmi bran (Thebe Heptapylos), bývalo 
kdysi zarytým nepřítelem Athén a Sparty, a vedlo s nimi boje o prvenství 
a nadvládu. Ve své době se jim podařilo získat moc a  staly se dokonce 
nejvýznamnějším městem celého Řecka. Tento úspěch však neměl věč-
ného trvání. Přesto jsou dodnes, ač poničeny dějinnými zvraty i živelním 
zemětřesením, místem, z  něhož dýchá historie a  promlouvá mytologie. 
Do Théb je situován děj mnoha mytických příběhů a legend, jsou totiž 
rodištěm několika bohů a dalších osobností – Diova syna Dionýsa, boha 
plodnosti, úrody i veselí, krásného a hrdinného siláka Hérakla, thébského 
krále Oidipa, jenž neunikl svému předurčenému osudu, jeho dcery Antigo-
ny, nebo pyšné Niobé a jejích dětí. Dnes tu za vidění stojí především zdejší 
muzeum, kde jsou shromážděny nejvýznamnější nálezy.

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

Ofi ciální 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 
E-mail: athens@embassy.mzv.cz

ATTIKA SE NACHÁZÍ NA STEJNOJMENNÉM POLOSTROVĚ, KTERÝ VYBÍHÁ Z EVROPSKÉ PEVNINY 
DO EGEJSKÉHO MOŘE. ZDE SE NACHÁZÍ VŠECHNO NA JEDNOM MÍSTĚ. VŠE, CO VYTVÁŘELO 
KRÁSNOU A VZNEŠENOU ŘECKOU HISTORII I RAJSKÁ POBŘEŽÍ S PĚKNÝMI PLÁŽEMI.

ATTIKA

ŘECKO

Athény

Egejské moře

RECKO Attika_LETO 2019_v2_beze změny.indd   344 2.1.2019   13:14:10



345

RECKO Attika_LETO 2019_v2_beze změny.indd   345 2.1.2019   13:14:14



346

Informace o cenách
ŘECKO > ATTIKA

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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.

Bližší informace o  letech a  letadlech včet-
ně maket a  rozmístění sedadel na palubě 
naleznete v úvodních stránkách katalogu. 

Servis na palubě
Teplé občerstvení a 1× studený alkoholický/ne-
alkoholický nápoj, teplý nápoj. Upozorňujeme, 
že maximální povolená váha zapsaného zava-
zadla na tomto letu je 23 kg/1 ks příručního 
zavazadla do max. váhy 8 kg.

V ceně zájezdů je zahrnuto 
Letecká doprava do Athén v  turistické třídě 
včetně letišt ních a bezpečnostích poplatků, uby-
tování (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 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 599 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let
(podrobnosti o  pojištění naleznete na úvodních 
stránkách katalogu) a fakultativní služby.

Turistická taxa
Od 1. 1. 2018 je zavedena povinná tzv. turistická 
taxa, která se týká všech osob cestujících do Řec-
ka. Výše této taxy je stanovena 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 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 letech

*) Změna typu letadla vyhrazena.

Odlet z Počet dní Letový 
den Letecká spol. Typ 

letadla *
Priority 

seat
Travel Plus 

Comfort XL seat VIP 
Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
z / do 

destinace

Praha 8/15 út/čt/pá/ne Aegean Airline A320 Ne Ne Ne Ne Ano x
Praha 11/12 út/čt/pá/ne Aegean Airline A320 Ne Ne Ne Ne Ano x

Athény – výměna stráží před parlamentem
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos-
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Letoviska
ŘECKO > ATTIKA

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

Umístění
hotelů

Kinetta
Až spatříte všechny dechberoucí historické 
poklady, jistě vám přijde vhod odpočinkové 
poležení na pláži a  koupel v  moři. Jedinečná 
kombinace moře, slunka, bazénů a  nekoneč-
ných zahrad – to je středisko Kinetta. Kinetta se 
nachází na severním pobřeží Saronského zálivu, 
jižně od pohoří Geraneia. Nejbližšími městy jsou 
Agioi Theodoroi (8 km na jihozápad) a Megara 
(12 km východně). Korint leží 25 km na západ 
a Athény 45 km na východ. 
Transfer z letiště: cca 50 min.

Loutraki
Město Loutraki, s  téměř 12  000 obyvateli, je 
známé vydatnými přírodními prameny a  jejich 
léčebnými účinky. Jeden pramen vyvěrá blízko 
kláštera Osios Patapios, který se nachází vysoko 
nad městem a je odtud pěkný výhled na široké 
okolí, včetně zálivu. Loutraki je moderní lázeň-
ské centrum s mnoha pozoruhodnými budovami 
a parky. Ve městě se nachází také mnoho kos-
telů a dva kláštery. Je odtud dobré autobusové 
i  vlakové spojení do řecké metropole. Krásné 
pláže a  křišťálově čisté moře jsou zde již od 
roku 1 987 označeny Modrou vlajkou za čistotu.
Transfer z letiště: cca 70 min 

Vrahati
Blankytné moře, promenáda s  kavárnami, ta-
vernami i plážovými bary a  zelené hory, které 
se zdvihají již od moře. Dlouhé večery u západu 
slunce i  celodenní koupání a  ničím nerušená 
relaxace. Nedaleké a snadno dostupné Athény 
s mnoha památkami i blízké lázně Loutraki. To 
vše nabízí přímořské městečko Vrahati a město 
Korint.
Transfer z letiště: cca 85 min.

Isthmia
Městečko Isthmia je kolébkou známých 
„Isthmických her“, které byly pořádány na po-
čest boha Poseidona. Hry měly podobnou náplň 
jako hry olympijské, soutěžilo se na nich v atle-
tických, ale i v  jezdeckých disciplínách a navíc 
ještě v recitaci, hudbě a v malířství. Starověké 
korintské mýty říkají, že Poseidon získal tuto 
zemi po sporu s  bohem Heliem. Poseidonův 
chrám, který se nachází na náhorní plošině nad 
městem, byl postaven v  dórském stylu v  roce 
700 př. n. l. Objevil jej roku 1 952 archeolog Os-
car Broneer. Ve městě je i velmi zajímavé arche-
ologické muzeum.
Transfer z letiště: cca 65 min 

Kinetta

Heraion v blízkosti městečka Loutraki

Loutraki

ATTIKA
ŘECKO

SIAGAS BEACH

PAPPASALKYON RESORT
HOTEL & SPA

KALAMAKI BEACH

KINETTA BEACH
RESORT & SPA

ATHÉNYKINETTA

ISTHMIA
LOUTRAKI

VRAHATI

Informace

Korintský průplav
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PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Praha – Athény
Odlet z Prahy do Athén, přílet, transfer z letiště 
do hotelu v Athénách, volný večer, nocleh v ho-
telu se snídaní
2. den: Athény – Delfy
Po snídani jízda oblastí Bojótie, skrz město 
Théby, které je spojeno s tragédií krále Oidipa, 
dále pak přes města Levadia a Arachova. Příjezd 
do Delf, centra antického světa. Návštěva ruin 
Apollónova chrámu a muzea, kde se nacháze-
jí nejrůznější mistrovská díla řeckých umělců, 
jako je například socha bronzového vozataje 
nebo socha atleta Aghiase. Cestou zpátky ná-
vštěva měst Levadia a Arachova. Horské měs-
tečko Arachova je známé výrobou typických 
barevných předložek a koberců. Nocleh v hotelu 
s večeří.
3. den: Delfy – Olympie
Po snídani přejezd přes malebná města Itea 
a Nafpaktos, k nádhernému mostu v Korint-
ském zálivu, který spojuje Rion a Antirion. Dále 
přes pláně Achaia a Ilia až do Olympie, kolébky 
olympijských her. Návštěva archeologického 
naleziště se svatyní boha Dia, antického olym-
pijského stadionu a archeologického muzea. 
Nocleh v hotelu s večeří.
4. den: Olympie – Mykény – Nafplio
Po snídani cesta skrz centrální Peloponés až do 
Mykén, homérského města proslulého svými 
antickými básníky. Návštěva Lví brány, kyklop-
ských hradeb, královských hrobek a dalších pa-
mátek. Odjezd směr Nafplio, přes rovinu Argolis. 
Nafplio je malebné město na úpatí útesu, ko-
runované mohutnou pevností Palamidi. Nocleh 
v hotelu s večeří.
5. den: Nafplio – Kinetta
Po snídani odjezd do města Epidauros, návštěva 
divadla ze čtvrtého století před Kristem, zná-
mého udivující akustikou. Přesun do vybraného 
hotelu u moře. Nocleh v hotelu s večeří.
6. den a 7. den: volný den
Pobyt ve vybraném hotelu u moře se stravou 
formou All Inclusive.
8. den: Athény – Praha 
Ukončení pobytu, transfer na letiště k odletu do 
Prahy. Přistání v Praze.
V případě zájezdu na 12 nebo 11 dní je pobyt ve 
vybraném hotelu u moře 6.–12. den.

V ceně zájezdu je zahrnuto
Noc v hotelu v Athénách se snídaní, 3 noci 
v hotelech 3* s polopenzí, pobyt v hotelu 4* 

Skvosty Attiky a Peloponésu + pobyt u moře
ŘECKO > ATTIKA > PĚTIDENNÍ POZNÁVACÍ OKRUH + VOLNÉ DNY U MOŘE V HOTELU S ALL INCLUSIVE

s All Inclusive. Počet nocí dle výběru termínu 
zájezdu, během poznávacího okruhu česky 
nebo slovensky hovořící průvodce, popřípa-
dě anglicky hovořící průvodce a česky nebo 
 slovensky hovořící tlumočník, služby dle 
 programu okruhu, transfery z/na letiště, vstup-
né do Mykén,  Epidauru, Olympie + muzeum, 
Delphi +  muzeum.

V ceně zájezdu není zahrnuto
Doporučené cestovní pojištění.

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 690 Kč
Athény – Théby – Livadia – Arachova – Delfy – Itea – Nafpaktos – Korintský záliv (Antirion a Rion) – Achaia – Ilia – 
Olympie – Mykény – Argolis – Nafplio – Epidauros – Vybraný hotel u moře

8
denní Z P

Městečko Arachova Mykény
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MAPKA OKRUHU

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní, polopenzí a All inclusive červen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 31 590 31 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 25 690 25 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 26 390 26 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 26 990 26 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 27 890 27 890

ATHÉNY

THÉBY

LIVADIA
ARACHOVADELFY

ANTIRION

RION

OLYMPIE

MYKENY

NAFPLIO

EPIDAURUS

Divadlo Epidauros

 Nafplio – pevnost Palamidi

Most v Korintském průplavu

Delfy – ruiny Apollónova chrámu
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány v  optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb.

Korintský průplav, světově unikátní stavba, umělý 
kanál dlouhý cca 6 km, propojující Jónské a Egej-
ské moře. Nedaleko se nachází starý Korint, arche-
ologické místo, kde navštívíte jeden z nejstarších 
chrámů v Řecku – Apollonův chrám, místo půso-
biště svatého Pavla. Dále se jízdou přes korintské 
kopce, s výhledem na četné vinice a aleje olivo-
vých stromů, dostanete do cílové oblasti vašeho 
výletu, Argolis. Zde leží bájné Mykény, sídlo moc-
ného krále Agamemnóna, zvané také ,,Bohatství 
ve zlatě“. Zde navštívíte historické město, včetně 
monumentální Kyklopské zdi, sloužící pro ochranu 
před nájezdy nepřátel, zdobené Lví brány i nedale-
ké hrobky řeckých aristokratů, nazývané ,,Poklady 
Atreasu“. Poslední zastávkou výletu je maleb-
né městečko Nafplion, nejstarší město v  Řecku 
a  mezi lety 1829–1834 také první hlavní město 
moderního Řecka. Město leží pod impozantní ská-
lou s hradem Palamide a dalšími okolními dvěma 
hrady, které dokreslují okolní panorama – menším 
hradem Acronafplia a hradem Bourtzi, situovaným 
na malém ostrůvku.
Pořadí návštěv může být změněno v závislosti na 
dopravní situaci či na povětrnostních podmínkách.
Cena: 3 300 Kč/dospělá osoba

Athény
(půldenní výlet)
Prohlídka nejvýznamnějších historických míst 
a památek v řecké metropoli včetně Akropole.
Cena: 2 300 Kč/dospělá osoba

Upozornění
Nabídka výletů i cen je pouze orientační a může 
se během sezony změnit. Fakultativní výlety 
nepořádá CK EXIM TOURS a.s., ale místní po-
skytovatelé. Případné stížnosti je nutné řešit 
neprodleně na místě. Výlety jsou pořádány 
v  doprovodu místního průvodce, není-li uve-
deno jinak. Realizace výletu je závislá na počtu 
účastníků.

Saronikos – ostrovy Aegina, Poros, Agistri
(celodenní výlet)
Jednodenní výlet do zálivu Saronikos je určený 
pro ty, kteří chtějí poznat krásy ostrova netra-
dičním způsobem – z  paluby lodě. Jedinečnou 
atmosféru doladí poslech pravých řeckých písní. 
První zastávkou bude ostrov Poros, nejmenší ze 
3 ostrovů oddělený od Peloponesu úzkým průli-
vem, který nabízí kouzelný pohled na městečko 
Poros. Po shlédnutí ostrova plavba pokračuje 
k  ostrovu  Agistri. Během plavby je podáván 
oběd, budete mít jedinečnou možnost ochutnat 
místní řecké speciality. Jakmile doplujete do 
přístavu, seznámíte se s místní unikátní archi-
tekturou a  krajinou ostrova, jejíž malé a  úzké 
kamenné ulice vyzývají k  procházce. Poslední 
zastávkou je ostrov Aegina, zde navštívíte cen-
trum a místní kostel. Ti, kteří dávají přednost 
relaxaci, si mohou vychutnat klidné chvíle v jed-
né z  malebných kaváren na pobřeží. Program 
výletu může být změněn v závislosti na povětr-
nostních podmínkách.
Cena: 2 990 Kč/dospělá osoba

Argolis
Poznávací výlet vás provede hned několika vý-
znamnými místy řeckých dějin. První zastávkou je 

Fakultativní výlety 
ŘECKO > ATTIKA

Poros

Mykény

Athény – Poseidonův chrám

Pevnost Bourtzi – Nafplion

Korintský průplav
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 990 - 25 690 25 190 - 26 190 22 390 - 25 490 20 990 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 990 - 21 090 20 490 - 21 490 18 190 - 20 790 16 990 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 390 - 21 590 20 990 - 21 990 18 590 - 21 290 17 390 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 890 - 22 090 21 490 - 22 490 19 090 - 21 790 17 890 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 490 - 22 790 22 190 - 23 190 19 790 - 22 490 18 490 - 19 090

točené pivo a víno), plážové osušky za zálohu, 
možnost půjčení šlapadel a  kánoí (zdarma) – 
omezený počet
Sportovní aktivity a zábava zdarma
basketbal, volejbal, posilovna, vnitřní bazén, 
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, půjčovna kol,  SPA centrum ( jednou za 
pobyt v ceně návštěva hammam nebo jacuzzi – po 
předchozí domluvě). Pro klienty EXIM TOURS sleva 
10% na standardní lázeňské služby ve SPA centru. 
Hotel organizuje lodní výlet s pozorováním delfínů
Stravování v ceně
All Inclusive

Pětihvězdičkový Alkyon Resort Hotel & SPA 
se nachází 80 metrů od pláže v krásné za-
hradě. Resort je vzdálen přibližně hodinu 
jízdy od Athén a v dosahu 15 minut chůze od 
centra města Vrahati, 40 minut jízdy od lá-
zeňského městečka Loutraki a 13 kilometrů 
od starověkého sídla Korint. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11- 111- 112
Mezonetový pokoj:
11- 112-1122-111-1112-1111
Economy pokoj: 1-11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 80 m
vzdálenost od letiště: 120 km
vzdálenost od centra: 200 m 
vzdálenost od nákupních možností: 150 m
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, lednice, minibar – jeho naplnění 
za poplatek (0,5 l vody denně/os. zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), balkon 
nebo terasa, economy pokoje jsou kategorie 4*, 
nacházejí se v zahradě
Ubytování za příplatek
Mezonetový pokoj – s ložnicí v patře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, lobby bar, 
bar u  bazénu, bar na pláži, Wi-Fi na recepci 
a  v  lobby (zdarma), vybavené konferenční 
místnosti, prádelna (za poplatek), 2 venkovní 
bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, vnitřní bazén, venkovní dětské hřiště
Pláž
s drobnými oblázky, vstup do moře písečný, le-
hátka a slunečníky (zdarma), plážový bar (v All 
Inclusive je voda, nealko nápoje, káva, místní h l o n í p r u v é á

Alkyon Resort Hotel & SPA *****

ŘECKO > ATTIKA > VRAHATI

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 990 Kč

Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snídaně formou 
studeného i teplého bufetu, 13.30–15.00 oběd for-

mou bufetu, 19.30–21.30 večeře formou bufetu se širokým výběrem 
čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů, u snídaní čerstvý po-
merančový džus, káva espresso, kapucino (nutno objednat), u obědů 
a večeří nealkoholické nápoje, točené pivo a místní vínoPool bar: 
11.00–23.00, nealkoholické nápoje z post mixu: Coca–Cola, Fanta, Sprite, 
soda, voda, filtrovaná káva, čaj, orange juice, alkoholické nápoje místní 
výroby – ouzo, gin, vodka, rum, whisky, točené pivo, víno, 11.45–13.00 
lehké svačiny, 16.00–17.30 sorbet, sušenky, lehké svačinyPlážový 
bar: 11.00–19.00 nealko nápoje z post mixu: Coca–Cola, Fanta, Sprite, 
Soda, voda, filtrovaná káva, čaj, orange juice, alkoholické nápoje 
místní výroby – ouzo, gin, vodka, rum, whisky, točené pivo, víno, 
11.45–13.00 lehké svačiny, 16.00–17.30 sorbet, sušenky, lehké svačiny 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit

All Inclusive

S U V Z [
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zálohu), dětský bazén, dětské hřiště, dětský klub, 
VIP plus servis – hostům jsou na pokoji k dispo-
zici župany, pantofl e, při příjezdu 1× láhev vody 
a  1  nealkoholický nápoj, čerstvý pomerančový 
džus a espresso během snídaní, rezervace lehá-
tek se slunečníkem v oddělené zóně
Pláž
oblázková, lehátka a slunečníky zdarma, osušky 
za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenis, fotbal (hřiště 5×5 m), 
basketbal, volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum (sauna, vnitřní bazén, hammam, 
jacuzzi, masáže), manikúra/pedikúra, fi tness, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive

Hotelový komplex, skládající se z hlavní bu-
dovy, přízemních bungalovů a několika pa-
trových budov, je obklopen udržovanou za-
hradou. Resort dosahuje přímo k oblázkové 
pláži, ze které je výhled na vzdálené řecké 
ostrůvky Salamina, Egina nebo Agistri. Polo-
ha hotelu doslova vybízí k výletům do okol-
ních vesniček pod úpatím pohoří Gerania, 
které obklopuje celou oblast. Do nedaleké-
ho městečka Agioi Theodoroi, kde je spousta 
obchodů, taveren a  barů, je možné se do-
pravit místní autobusovou linkou, která má 
zastávku v  oblasti hotelu. Hotel díky svým 
službám a vybavení doporučujeme klientům 
všech věkových kategorií a rodinám s dětmi. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 85 km
vzdálenost od centra: 
Kinetta 500 m / Agii Theodori 7 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, lednice, 
telefon, TV, trezor (za zálohu), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, 2 restaurace, taverna, 
hlavní bar, snack bar, bar u bazénu, plážový bar, 
připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi na re-
cepci (zdarma), obchod se suvenýry, minimarket, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za h l o n í p r u v w y é á

Kinetta Beach Resort & SPA ****+

ŘECKO > ATTIKA > KINETTA

S U V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 690 - 25 590 24 990 - 25 990 22 590 - 25 390 19 990 - 21 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 090 - 19 790 19 090 - 20 090 17 290 - 19 490 15 490 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 490 - 20 190 19 490 - 20 490 17 690 - 19 890 15 790 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 090 - 21 090 20 390 - 21 390 18 490 - 20 790 16 490 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 690 - 21 790 21 090 - 22 090 19 190 - 21 490 17 090 - 18 590

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 090 Kč

07.30–10.30 snídaně formou studeného i teplého bufetu, 10.30–11.00 pozdní snídaně, 13.00–
14.30 oběd formou bufetu, 19.30–22.00 večeře formou bufetu se širokým výběrem čerstvých 

salátů, hlavních jídel ovoce a dezertů. U snídaně filtrovaná káva nebo káva z automatu, čokoláda, čaj, džus, voda, 
během oběda a večeře bílé, růžové a červené domácí víno, stolní vodaSnack bar: 10.30–18.00Beach bar: 10.30–
18.00Pool bar: 10.30–18.00Hlavní bar: 18.00–23.30 zůstává dle zájmu otevřen i po 23.30, pak jsou již ale nápo-
je placeny (All Inclusive končí ve 23.30)All Inclusive bary: nabízí nealkoholické rozlévané nápoje místní výroby, 
džusy, vodu, sodu, překapávanou kávu, točené pivo, rozlévané víno, ouzo, whisky, vodku, rum, gin – vše místní výroby, 
jednoduché alko a nealkoholické koktejly, ledovou tříšť. Alkohol je podáván od 11.30. Během dne lehké občerstvení 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit. Na večeři je vyžadováno formální oblečení.

All Inclusive
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s  lehátky a  slunečníky zdarma, druhá strana 
pláže je oblázková, doporučujeme obuv do vody
Sportovní aktivity a zábava zdarma
volejbal, stolní tenis, kulečník, fitness, basket-
bal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenis
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně, obědy a  večeře formou 
bufetu (v ceně nejsou zahrnuty nápoje)

Příjemný, velmi dobře vedený hotelový kom-
plex s přátelskou atmosférou, leží v nádher-
né udržované zahradě, přímo u  oblázkové 
pláže. Město Loutraki, s  řadou obchodů, 
taveren, barů a restaurací, je od hotelu vzdá-
leno 10 kilometrů. Necelých 6 kilometrů od 
hotelu se nachází známý Korintský průplav. 
Hotel je ideálním výchozím bodem pro po-
znávání krás a památek Peloponéského po-
loostrova. Doporučujeme klientům všech vě-
kových kategorií, hotel je ideálním místem 
pro odpočinkovou dovolenou. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 112 km
vzdálenost od centra: 
Isthmia 2 km / Loutraki 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (zdarma), tele-
fon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
malá lednička (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), balkon nebo terasa, jednolůžkový pokoj 
nedisponuje balkonem / terasou – na vyžádání
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi v  lobby (zdarma), TV míst-
nost, konferenční místnost, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek), dět-
ský bazén, dětské hřiště, miniklub (v  provozu 
červenec – srpen)
Pláž
přístupná po schodech, skládá se ze dvou částí 
– jedna část uměle vytvořená travnatá plocha d f l í p u v w y é á

Kalamaki Beach ****

ŘECKO > ATTIKA > ISTHMIA

S Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 190 - 22 190 21 890 - 22 490 20 490 - 23 190 19 190 - 19 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 990 - 17 590 17 190 - 17 790 16 090 - 18 190 14 990 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 390 - 17 990 17 590 - 18 190 16 490 - 18 590 15 390 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 690 - 18 390 17 990 - 18 590 16 790 - 19 090 15 690 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 290 - 18 990 18 590 - 19 190 17 390 - 19 690 16 290 - 16 890

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 990 KčS U V Z [
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a slunečníky zdarma, plážový bar, doporučuje-
me obuv do vody
Sportovní aktivity a zábava zdarma
večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
SOFT All Inclusive

Hotelový komplex skládající se z  hlavní 
a  vedlejší hotelové budovy se nachází 
v  mírném svahu u  pláže, necelý 1,5 ki-
lometr od města Loutraki. Autobusovou 
zastávku naleznete 100 metrů od hote-
lu. Hosté hotelu mohou využít konceptu 
stravování formou polopenze či SOFT All 
Inclusive. V hotelu budou spokojeni všich-
ni ti, kteří touží po strávení odpočinkové 
dovolené. Díky svému umístění nedopo-
ručujeme hotel klientům s  pohybovými 
obtížemi.

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: 125 km
vzdálenost od centra: Loutraki 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: cca 1,5 km
Ubytování
klimatizace (zdarma), telefon, TV se satelitním 
příjmem, lednička (zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, taver-
na, bar, bar na pláži, připojení k  internetu (za 
poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchod se 
suvenýry, bazén se slanou vodou (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětské hřiště, dětský koutek
Pláž
oblázková, přístupná po zpevněné cestě nebo 
po schodech. Druhá část pláže je uměle vy-
tvořená, jedná se o betonovou plochu, lehátka d k n í p u v é

Pappas ***

ŘECKO > ATTIKA > LOUTRAKI

S X [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 690 - 19 990 19 290 - 20 890 18 690 - 20 590 18 690 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 590 - 15 890 15 190 - 16 490 14 590 - 16 190 14 590 - 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 990 - 16 290 15 590 - 16 890 14 990 - 16 590 14 990 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 390 - 16 690 15 990 - 17 290 15 390 - 16 990 15 390 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 890 - 17 190 16 490 - 17 890 15 890 - 17 590 15 890 - 16 490

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 590 Kč

 07.00–10.00 snídaně 
formou bufetu, 14.00–

15.00 oběd formou výběru z  menu (polévka, 
2 hlavní jídla, přílohy, salát), dezert, místní stolní 
víno, voda), 19.30–21.30 večeře formou bufetu, bě-
hem večeře místní víno a rozlévané nealkoholické 
nápoje místní výroby  Lobby bar: 11.00–12.30 
a  16.30–18.30 čaj, fi ltrovaná káva, sušenky, zmrz-
lina, víno, točené pivo, ouzo a džus místní výroby 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit

SOFT All Inclusive
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Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenisový kurt, stolní tenis, volejbal, kulečník, 
dětský koutek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
potápění
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: 21. 6.–20. 9. snídaně, obědy a veče-
ře formou bufetu, během obědů a večeří 1/4  l 
vína místní výroby, sklenici rozlénavé limonády 
nebo vody
SOFT All Inclusive: 21. 6.–20. 9.

Hotel se nachází u oblázkové pláže v oblas-
ti Agioi Theodoroi. Klienti hotelu si mohou 
užívat odpočinku v pěkně upravené zahra-
dě nebo přímo na pláži pod hotelem. Do 
centra letoviska Agioi Theodoroi, s mnoha 
obchody, tavernami a bary, které je vzdá-
leno 2,5 kilometru, je možné se dostat 
místní autobusovou linkou, která má za-
stávku v  blízkosti hotelu. Hotel je vhodný 
pro méně náročnou klientelu. Díky svému 
umístění jej doporučujeme všem, kteří hle-
dají pěkné koupání a  zároveň těm, kteří 
mají v plánu poznávat krásy řecké pevniny, 
ať už místní linkovou dopravou nebo zapůj-
čeným vozidlem.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 75 km
vzdálenost od centra: 
Agioi Theodoroi 2,5 km / Athény 62 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon 
nebo terasa 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén s mořskou 
vodou (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
koutek
Pláž
oblázková, přístupná po několika schodech, le-
hátka a slunečníky zdarma d f k l í p r u w x y é

Siagas Beach ***

ŘECKO > ATTIKA > AGIOI THEODOROI

S U X [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 590 KčS X [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září  2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 690 - 17 390 16 390 - 16 990 15 690 - 16 690 15 690 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 590 - 14 090 13 090 - 13 690 12 590 - 13 390 12 590 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 890 - 14 490 13 490 - 14 090 12 890 - 13 790 12 890 - 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 190 - 14 790 13 790 - 14 390 13 190 - 14 090 13 190 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 13 790 - 15 490 14 490 - 15 090 13 790 - 14 790 13 790 - 14 290

08.00–11.00 snídaně for-
mou bufetu, 13.30–15.00 

obědy formou bufetu, 19.30–21.30 večeře formou 
bufetu, během obědů a večeří je k dispozici neome-
zené množství limonády a rozlévaného vína místní 
výroby, 11.00–13.00 a 17.00–19.00 svačina, jejíž sou-
částí je ovoce, lehký slaný či sladký snack, fi ltrovaná 
káva, čaj, limonády, 21.00–23.00 neomezené množ-
ství vína a limonády na baruUpozornění: výše uve-
dené časy i místa podávání se mohou změnit

SOFT All Inclusive
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Itálie má hodně co nabídnout svým turistům, je domovem olivového ole-
je, těstovin, výborného vína a zářícího slunce. Za svou popularitu vděčí 
Italská republika (Republica Italiana) bohaté historii, která se do její kra-
jiny otiskla množstvím úchvatných památek, půvabné a rozmanité příro-
dě, tvořené velehorskými štíty i mořským pobřežím 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 do-
volenou.

Kalábrii 
s její jedinečnou polohou na samém jihu Apeninského poloostrova mezi 
okouzlujícím Jónským a uklidňujícím Tyrhénským mořem, kde jsou impo-
zantní vápencové útesy „obrostlé” historickými městečky střídány pláže-
mi podél nádherného tyrkysu moře, z něhož se jako hřbety obrovských 
velryb tyčí Liparské ostrovy se zdálky viditelnou sopkou Stromboli.
Sicílii 
s její úžasnou přírodou, z níž nelze nevzpomenout dominantní sopku Etnu 
a pláže zlatavé či z černého lávového písku, stejně jako s historií a kul-
turou viditelnou na každém kroku, ať už v Syrakusách, Catanii, Palermu 
či Taormině.
Ischii
nevelký ostrov ležící v Neapolském zálivu, často také nazývaný jako ‚‚stá-
le zelený ostrov”. Láká návštěvníky především svou krásnou přírodou, 
termálními prameny a slunnými plážemi. Ostrov nabízí možnost rekrea-
ce, zotavení i poznání. Patří mezi jedno z nejkrásnějších míst Itálie. 
Sardinii
proslulý „Zelený smaragd“ a druhý největší italský ostrov ve Středozem-
ním moři. Najdete zde prý ty nejkrásnější pláže v Evropě. Pobřeží ostrova 
je rozmanité a  malebné, najdete zde jak majestátné strmé útesy, tak 
mělké zátoky s nejjemnějším bílým pískem lemované svěží zelení. Sar-
dinie, kromě neobyčejné přírody, nabízí i množství historických památek 
a spolu s krásným počasím, které zde trvá až do konce září, z ostrova činí 
oblíbený cíl turistů z celého světa.

Cestovní doklady
Při turistických cestách do Itálie platí pro občany ČR bezvízový styk. 
Občan ČR může cestovat do Itálie na základě platného cestovního pasu 
nebo občanského průkazu, který je vybaven strojově čitelnou zónou 
a který nemá oddělenou vyznačenou část (bez odstřiženého rohu). Do-
klady by měly být platné minimálně po dobu plánovaného pobytu na 
území Itálie. 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 podmínkách na www.mzv.cz.

Upozornění 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 
1 290 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak).
Upozorňujeme na skutečnost, že některé hotelové resorty v Itálii vyža-
dují používání koupacích čepic v hotelových bazénech. Koupací čepice lze 
zakoupit na místě za nevelký poplatek.

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

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...

Jaderské 
moře

Tyrhénské 
moře

ITÁLIE

SICÍLIE

SARDÍNIE
KALÁBRIE

ISCHIA

KORSIKA

ŠVÝCARSKO

FRANCIE

RAKOUSKO

CHORVATSKO

Řím
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KALÁBRIE
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Karibik v Evropě
Kalábrie patří mezi nejžádanější turistické oblasti celého Středomoří. 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 jedno-
duše uchvátí. Ideální období zde vládne od května do července, kdy se 
teplota vzduchu pohybuje kolem 30 °C. V červenci, a především v srpnu, 
teplota dosahuje 40 °C. V listopadu už bývá v horách napadlý sníh, ale 
moře je ještě teplé, má kolem 20 °C. 
Centrem Kalábrie je historické městečko Tropea, jehož návštěvu byste si 
rozhodně neměli nechat ujít. Místní uličky lákají k procházce zejména ve-
čer, kdy zde můžete nakoupit různé suvenýry a nasát místní atmosféru. 
Nejkrásnější oblast Kalábrie nese název Capo Vaticano. V těchto místech 
se do pobřeží zařezávají vysoké skály, které vytváří malé zátoky s  ro-
mantickými písčitými plážičkami a křišťálově průzračnou vodou. Známý 
benátský spisovatel Giuseppe Berto si Capo Vaticano zamiloval natolik, 
že zde zakotvil a po procestování celé Itálie si tady nechal postavit dům. 
Napsal: „Capo Vaticano se jmenuje stejně jako římský pahorek. Kněží 
a čarodějnice zde hádali budoucnosti pomocí letů ptáků. Dvě stě metrů 
nad mysem je skála zvaná Mantineo, což ve starověkém Řecku zname-
nalo: hovořit s Bohem. Mys byl svatým místem a  tato magická síla se 
neztratila ani dnes.“ 
V naší nabídce si můžete vybrat několik hotelů, které jsou situovány pří-
mo v této vyhledáváné oblasti. 
Nezapomenutelné jsou i  podvečery s  pohledem na blízké Liparské os-
trovy se stále činnou sopkou Stromboli, která je nejaktivnější sopkou 
v Evropě. Fakultativně můžete s námi vyplout na ostrovy Vulcano, Lipari 
i Stromboli, nebo trajektem proplout do „země, kde kvetou citronovní-
ky”, na Sicilii, do Taorminy. 
Odpočiňte si ve stínu pomerančovníků a  citrónovníků se skleničkou 
výtečného italského vína či ochutnejte místní gastronomické speciali-
ty. Kalábrie se může pochlubit velmi rozmanitou a pikantní kuchyní. Ve 
zdejších chutích a vůních se mísí pevnina s mořem. Jsou silné a pronika-
vé, od palčivé vůně papriček až po sametově jemnou vůni medu z po-
merančových květů, sladce cukrovou vůni cibule z  městečka Tropea či 
bohaté aroma sýrů ze svahů Monte Poro. Kalábrie je typická pěstováním 
různých druhů paprik, malých i větších papriček a feferonek (pepperon-
cino) všech velikostí a barev. Feferonky jsou součástí mnoha světových 
specialit, ne nadarmo je gastronomie jižní Itálie vyhlášená mezi gurmány 
celého světa.

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

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

IDYLICKY KRÁSNOU KRAJINU KALÁBRIE S PŘEKRÁSNÝMI PŘÍRODNÍMI SCENÉRIEMI 
I MAJESTÁTNÍMI HORAMI V NEJJIŽNĚJŠÍ ČÁSTI APENINSKÉHO POLOOSTROVA UMOCŇUJE 
SMARAGDOVĚ PRŮZRAČNÁ MOŘSKÁ VODA, KTERÁ SE ŘADÍ K NEJČISTŠÍM V EVROPĚ.

Jaderské 
moře

SICÍLIE

KALÁBRIE
Tyrhénské 
moře
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LIPARSKÉ OSTROVY

Lamezia Terme
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Informace o cenách
ITÁLIE >  KALÁBRIE

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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 Praha – Lamezia Terme – Praha 
v turistické třídě včetně letištních a bezpečnost-
ních poplatků, ubytování (v  případě 8denního 
zájezdu na 7 nocí, v  případě 11denního zájez-
du na 10 nocí, v případě 12denního zájezdu na  
11 nocí, v případě 15denního zájezdu na 14 nocí), 
stravování dle programu a  vybraného hotelu, 
služby česky nebo slovensky hovořícího delegá-
ta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné 
pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdu není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč 
/pobyt/dospělá osoby a  349 Kč/pobyt/dítě do 
18 let (podrobnosti o  pojištění naleznete na 
úvodních stránkách katalogu), fakultativní služ-
by a místní pobytové taxy.

Odlet z Počet 
dní

Letový 
den

Letecká 
spol.

Typ 
letadla *

Priority 
seat

Travel Plus 
Comfort XL seat VIP 

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání 
z destinace

Praha 8/15 po SW B737-800 NZP Ano NZP Ano Ano x x
Praha 8/15 čt SW B737-800 NZP Ano NZP Ano Ano x x
Praha 11/12 po / čt SW B737-800 NZP Ano NZP Ano Ano x x

*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.                                           
 SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení

Bližší informace o letech a letadlech včetně 
maket a rozmístění sedadel na palubě na-
leznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy On Board
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč 
/osoba/let oběma směry pro běžné termíny  
a v termínech zahrnujících 19. 4., 20. 4., 21. 4., 
22. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 28. 10. 2019 za příplatek 
3 990 Kč/osoba/let oběma směry.

Informace 
o letech
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány v  optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb.

Capo Vaticano 
Capo Vaticano – letovisko ležící v nádherné re-
kreační oblasti v jižní části Kalábrie a nachází se 
nedaleko historického italského města Tropea. 
Capo Vaticano uchvátí každého velmi členitým 
pobřežím, kde skály prudce padají do moře 
a  střídají se se zátokami s  písečnými plážemi 
s  křišťálově průzračnou vodou. Kromě koupání 
na rozmanitém pobřeží Capo Vaticano jsou zde 
i ideální podmínky pro potápěče. Zdejší pobřeží 
nabízí překrásné pohledy na nedaleké Liparské 
ostrovy s impozantní sopkou Stromboli.
 
Tropea
Tropea, jedno z nejnavštěvovanějších měst Ka-
lábrie, rozkládající se na rozhraní zálivu Sv. Eu-
femia a Gioia Tauro. Pochází z řecko-normanské 
doby. Z  ní se dochovalo nepřeberné množství 
historických památek, jako např. normanská 
katedrála z  11. století, kostel Sv. Marie, vybu-
dovaný na vrcholu skalnatého útesu, kam vede 
příkré schodiště, kostel Sv. Františka z  Assisi 
a mnoho jiných kostelů, kaplí a paláců, dotvá-
řejících spolu s úzkými uličkami typický kolorit 
města. Pobřeží je vyhledáváno kvůli křišťálové-

Cutro / Capo Rizzuto
Vyhledávaná turistická oblast ležící na Jónském 
pobřeží, známá díky křišťálově modrému moři 
a  krásným písečným zátokám. V  této lokalitě 
se nachází největší chráněná přírodní mořská 
rezervace v  jižní Itálii. Oblíbeným cílem výletů 
je městečko Le Castella, kde na pobřežním os-
trůvku u města stojí mohutný Aragonský hrad.

Pizzo
Městečko Pizzo je jedním z historicky nejznáměj-
ších měst jižní části Itálie. Gastronomickou spe-
cialitou je místní čokoládovo-oříšková zmrzlina 
Tartufo, která zde před více jak 100  lety vznikla. 
Její název pochází z  podoby této zmrzliny, která 
připomíná lanýže, což je vzácná pochutina, typ 
houby, kterou hledají v lesích speciálně vycvičení 
psi. Jedná se o zmrzlinovou kouli tvořenou oříško-
vou a čokoládovou zmrzlinou, uvnitř které je teku-
tá čokoláda. Celé je obaleno v kakau. 

Letoviska
ITÁLIE >  KALÁBRIE

Tropea

Tartufo di Pizzo

Capo Rizzuto
mu moři a plážím s bílým jemným pískem, le-
movaných skalnatými útesy. K vaší spokojenosti 
přispěje i mnoho zábavních podniků a restaura-
cí s místními specialitami. 

Sant Andrea dello Jonio
Oblast na západním Jónském pobřeží, jež je le-
mována více než 10 km dlouhým úsekem krásné 
široké písečné pláže, nabízející skvělé koupání 
na zcela otevřeném moři. Podle legendy právě 
v těchto místech ztroskotal  bájný Odysseus při 
návratu na rodnou Ithaku. 

Zambrone / Marina di Zambrone
Prázdninová lokalita na pobřeží Tyrhénského 
moře se nachází přibližně 5 km od Tropea a patří 
k nejoblíbenějším místům ke strávení dovolené 
v Kalábrii. Svou oblibu čerpá především díky je-
dinečné široké písečné pláži v délce skoro 3 km, 
která lemuje celé letovisko.

LAMEZIA
 TERME

KALÁBRIE

NAUSICAA VILLAGE

SERENE
VILLAGE
CALABRIA

LABRANDA ROCCA NETTUNO

CAPO VATICANO

TORRE MARINO

SCOGLIO DELLA
GALEA

ORIZZONTE BLU

SCOGLIO DEL LEONE

BAIA DELLE
SIRENE BEACH VILLAGE

BAIA DEL SOLE

IL GATTOPARDOBLUE BAY RESORT
GROTTICELLE

VILLAGGIO SAYONARA

Umístění 
hotelů
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány v  optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb.

ho salámu „Ndjura“, vyráběného dle prastarých 
receptur z  vepřového masa a  ochucený pálivou 
papričkou pepperoncino. Na závěr výletu procház-
ka uličkami středověkého starého města.
Orientační cena: 30 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 15 EUR 

Pizzo 
(půldenní výlet)
Idylická rybářská vesnice Pizzo se nachází na 
strmé skále s výhledem na záliv Santa Eufemia. 
Typické italské městečko patří k  nejkouzelněj-
ším místům Kalábrie, se svými úzkými uličkami, 
malými obchůdky a  pochopitelně i  historickým 
centrem, jemuž vévodí hlavní náměstí La Piazza 
della Republica. Náměstí plné barevných stolů, 
židlí a markýz ze zdejších cukráren, jejichž hlavní 
devizou je nejproslulejší zmrzlina Itálie Tartufo di 
Pizzo. Nejprve navštívíte neobvyklý jeskynní kos-
tel Piedigrotta, pak následuje pěší procházka přes 
staré město až k hradu Murat a samozřejmě, bude 
čas i na zmrzlinu!
Výlet je nabízen pouze pro letoviska Tropea, Capo 
Vaticano
Orientační cena: 24 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 12 EUR 

Platí pro všechny výše uvedené výlety:  
Minimální počet osob nutných pro realizaci vý-
letu je 15 osob.

Výlety z oblasti Jónského pobřeží 

Okouzlující Kalábrie
(celodenní výlet)
Během výletu navštívíte kalábrijské skvosty, kte-
rými jsou Capo Vaticano, Tropea i  Pizzo. V  ceně 
výletu je oběd. 
Orientační cena: 48 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 24 EUR (minimální počet osob nutných 
pro realizaci výletu je 15 osob).

Eolské ostrovy
(celodenní lodní výlet) 
Plavba na ostrovy Vulcano, Lipari a  Stromboli 
vám nabídne bezpočet nádherných výhledů na 
toto vulkanické souostroví. Největším ostrovem 
je ostrov Lipari s půvabným městečkem v  řec-
kém stylu. Ostrov Vulcano je známý pro své 
horké prameny a  býval Římany považován za 
sídlo boha ohně. Dominantou ostrova Strombo-
li je stejnojmenná sopka, dosud aktivní, jedna 
z nejaktivnějších sopek světa. 
Orientační cena: 55 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 28 EUR (minimální počet osob nutných 
pro realizaci výletu je 15 osob).

Noční výlet Le Castella 
(půldenní výlet) 
Oblíbený večerní lodní výlet s ochutnávkou typic-
kých místních sladkostí. Plavba lodí s proskleným 
dnem za zvuků kalábrijské hudby. Návrat do hote-
lu je kolem půlnoci.
Orientační cena: 30 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 15 EUR (minimální počet osob nutných 
pro realizaci výletu je 30 osob).

Upozornění
Uvedená nabídka je pouze orientační. Program 
i ceny se mohou během sezony změnit. Česky 
mluvící průvodce při minimálním počtu 20 osob, 
není-li uvedeno jinak. Lodní výlety jsou vždy 
bez českého doprovodu.

Výlety z oblasti Capo Vaticano, Tropea, Zam-
brone

Taormina – Sicílie 
(celodenní výlet) 
Samotná jízda směrem na Sicílii k  Messinské 
úžině podél pobřeží, které se pyšní nezkaženou 
divokou krásou, stojí za to! Představte si přírodu 
v  její nejlepší podobě, oslňující barvy na obzoru, 
historii, ale i místní tradice – to vše se zde mísí 
v dokonalé harmonii. Po krátké plavbě trajektem 
se dostanete do „země, kde kvetou citronovníky“, 
na Sicílii,  do Taorminy. Historický charakter tohoto 
místa je dán středověkými stavbami a proslulým 
řecko-římským amfi teátrem, jehož impozantnost 
zvýrazňuje sopka Etna v pozadí. Dopřejte si čas na 
procházku úzkými uličkami stoupajícími do svahů 
hory Monte Tauro, kde na vás čeká jedinečný záži-
tek v podobě malých obchůdků se suvenýry a ne-
uvěřitelných pochoutek sicilské kuchyně.
Orientační cena: 56 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 28 EUR 

Eolské ostrovy 
(celodenní lodní výlet) 
Dopřejte si nezapomenutelný výlet! Plavba na 
ostrovy Vulcano, Lipari a  Stromboli vám nabídne 
bezpočet nádherných výhledů na toto vulkanické 
souostroví.
Největším ostrovem je ostrov Lipari s půvabným 
městečkem v  řeckém stylu. Ostrov Vulcano je 
známý pro své horké prameny a býval Římany po-
važován za sídlo boha ohně. Dominantou ostrova 
Stromboli je stejnojmenná sopka, dosud aktivní, 
jedna z nejaktivnějších sopek světa. 
Orientační cena: 57 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 29 EUR 

Stromboli v noci 
(půldenní lodní výlet) 
Průzračné moře na pozadí ve dne a odrazy měsíč-
ního světla v noci. Plavba lodí směrem k zapadají-
címu slunci, pocit teplého vánku na kůži a blížící se 
ostrov Stromboli – to vás čeká během tohoto lodní-
ho výletu. Nejznámějšímu z Liparských ostrovů do-
minuje impozantní a stále aktivní sopečný vulkán 
Stromboli, viditelný již z dálky. Na ostrově budete 
mít volný čas a můžete si ve zdejším městečku dát 
typickou večeři (není v ceně výletu) nebo se vydat 
na procházku barevnými uličkami. Později za tmy 
výlet pokračuje lodí směrem ke kráteru Sciara di 
Fuoco, odkud je možné obdivovat soptící vulkán 
na tmavé obloze.
Orientační cena: 55 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 28 EUR 

Spicy Calabria 
(půldenní výlet) 
Dechberoucí scenérie, strmé útesy nad průzrač-
ným, tyrkysově modrým mořem, krásné zátoky, 
hry světel a barev a také jedinečný panoramatický 
výhled na Liparské ostrovy a  Sicílii – to je Capo 
Vaticano, nejzápadnější část Kalábrie. V  půvab-
ném starobylém městě Tropea jsou k  vidění ty-
pické prodejny suvenýrů, staré kostely, úzké uličky 
s výraznou příchutí jižní Itálie, díky níž si Tropea 
vysloužila status „perly Kalábrie“. Výlet zahrnuje 
ochutnávku proslulého, velmi pikantního měkké-

Fakultativní výlety 
ITÁLIE > KALÁBRIE

Liparské ostrovy

Taormina

Stromboli

Pizzo
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Velmi oblíbený hotelový komplex s  vy-
sokým standardem služeb a  stravováním 
formou All Inclusive se nachází na útesu 
nad mořem. Pláž je přístupná hotelovým 
výtahem. Hotel leží v  pěší vzdálenosti od 
historického a obchodního centra městečka 
Tropea. Hotel vystavěný v elegantním stylu 
se skládá z hotelových pokojů a bungalovů.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s výhledem do zahrady: 11-112
Pokoj Superior: 11-112-111
Rodinný pokoj: 1122-11222
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV, minilednička, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na pokoji (za poplatek), balkon či 
terasa
Ubytování za příplatek
Pokoje Superior – prostornější pokoje umístěné 
v zahradě, Pokoj s výhledem do zahrady, Rodin-
ný pokoj s oddělenou ložnicí
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 re-
staurace s obsluhou (italská, mezinárodní – za 
poplatek), bar u bazénu, bar na pláži, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma, osušky za zálohu), dětský bazén, mi-
niklub
Pláž
písčitá, vstup s drobnými oblázky, lehátka a slu-
nečníky zdarma (1 slunečník a  2 lehátka na 
pokoj) h l n í p u v w y é á

LABRANDA Rocca Nettuno Tropea ****

ITÁLIE > KALÁBRIE > TROPEA

Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy s  hudbou, tenisový kurt (cca 100 m, 
osvětlení a zapůjčení sportovního náčiní za po-
platek), fi tness, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži nabízeny ve vzdálenosti 
cca 1 km od hotelu, půjčovna kol
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, rozlévané ne-
alkoholické a alkoholické nápoje místní výroby. 
V  době určené hotelem je podávána dětem 
zmrzlina. Lze čerpat v  místech a  časech urče-
ných hotelem
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatná v hotovosti na místě pobytu

S V [ 6

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 34 190 - 39 090 39 790 - 41 090 37 990 - 41 090 31 390 - 36 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 25 590 - 29 190 29 790 - 30 790 28 390 - 30 790 23 690 - 27 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 26 990 - 30 790 31 390 - 32 390 29 890 - 32 390 24 890 - 28 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 27 590 - 31 490 32 090 - 33 090 30 590 - 33 090 25 390 - 29 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 28 590 - 32 590 33 190 - 34 290 31 690 - 34 290 26 290 - 30 390

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

23 690 Kč
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

23 490 Kč [ 5

Serene Village Calabria ****

ITÁLIE > KALÁBRIE > CUTRO

Příjemný rozlehlý prázdninový resort se 
nachází v  těsné blízkosti krásné písečné 
pláže. Komplex se skládá z hlavní budovy 
a  několika dvoupatrových vilek, rozmís-
těných v  areálu plném zeleně. Hostům je 
k  dispozici ubytování v  účelně zařízených 
klimatizovaných pokojích a široká nabídka 
doplňkových rekreačních aktivit. Resort je 
vhodný pro klienty hledající jak odpočin-
kovou tak i  aktivně strávenou dovolenou 
v blízkosti pláže s dobrým servisem služeb.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj Classic:
1-11-112-1122-111
Pokoj Premium: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj:
1122-11222-1112-11122-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: Steccato di Cutro 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon, trezor (za poplatek), 
lednice, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Premium – stejné vybavení, navíc kávo-
var, Rodinný pokoj –– dva spojené pokoje s mož-
ností ubytovat až 5 osob 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tema-
tická restaurace (rezervace nutná, od pondělí do 
soboty), 2 bary, Wi-Fi ve společných prostorách 
(zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za poplatek), plavecký bazén, bazén se a f í u v w x y é á

skluzavkami, miniklub, dětské hřiště, obchodní 
arkáda
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek, osuš-
ky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy v  areálu hotelu i  na pláži, 
večerní programy, fi tness, nemotorizované vod-
ní sporty na pláži
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fotbalové hřiště, tenis, plážový volejbal, stolní 
tenis, potápěčské centrum (8 km), multispor-
tovní hřiště, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Plná penze: snídaně, oběd a  večeře formou 
bufetu
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/os/noc splatná v hoto-
vosti v destinaci.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s plnou penzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 28 990 - 33 790 35 390 - 35 890 30 290 - 43 890 28 990 - 29 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 23 490 - 27 390 28 690 - 29 090 24 490 - 35 590 23 490 - 23 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 24 090 - 28 090 29 390 - 29 790 25 190 - 36 490 24 090 - 24 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 24 690 - 28 690 30 090 - 30 590 25 790 - 37 390 24 690 - 24 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 25 590 - 29 790 31 190 - 31 590 26 690 - 38 690 25 490 - 25 790
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 32 290 - 34 790 34 990 - 38 890 36 790 - 43 490 31 190 - 35 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 25 490 - 27 490 27 690 - 30 690 28 990 - 34 390 24 690 - 27 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 26 190 - 28 190 28 390 - 31 490 29 790 - 35 190 25 290 - 28 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 27 490 - 29 590 29 790 - 33 090 31 290 - 36 990 26 590 - 30 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 28 490 - 30 590 30 790 - 34 290 32 390 - 38 290 27 490 - 31 290

Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

24 690 Kč[ 5

Baia del Sole ****

ITÁLIE > KALÁBRIE > CAPO VATICANO

Elegantní turistický komplex leží na půl 
cesty mezi Tropeou a Capo Vaticano, v bez-
prostřední blízkosti pláže, uprostřed zele-
ně, a  nabízí možnost aktivního odpočinku 
u moře. Tento příjemný komplex je zároveň 
oázou klidu a je ideální pro relaxaci. V kom-
plexu se kromě bungalovů, apartmánů 
a hotelových pokojů nachází také velký ba-
zén, tenisové kurty, posilovna, potápěčské 
centrum, škola surfu a obchody. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 150 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), minibar (za poplatek), trezor na po-
koji (zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior (větší pokoj s možností 1 přistýlky) 
Zařízení hotelu
recepce, hlavní restaurace s obsluhou, bar, Wi-Fi 
v  celém areálu hotelu (zdarma), bazén (lehát-
ka zdarma, osušky za poplatek), dětský bazén, 
dětské hřiště, boutique
Pláž
písčitá, místy oblázky (doporučujeme boty do 
vody), lehátka a slunečníky zdarma (1 slunečník 
+ 1 lehátko + 1 křesílko na pokoj)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenis, stolní tenis, fi tness

d l í u v w y é á
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu a večeře ser-
vírovaná (výběr z menu)
Upozornění
Poplatek: pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatná v hotovosti na místě pobytu
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Pláž
písčitá, plážová křesílka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy (v  hlavní sezoně), fi tness, 
fotbal, tenis, stolní tenis, šipky, lukostřelba, 
plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
sauna, masáže, wellness, vodní sporty na pláži 
(šlapadla, windsurfi ng)
Stravování v ceně
All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu (během obědů 
a večeří k dispozici voda, nealko nápoje a stolní 
rozlévané víno), neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických nápojů místní výroby, 
vína, fi ltrované kávy a čaje. Odpoledne pro děti 
zmrzlina. Lze čerpat v  místech a  časech urče-
ných hotelem
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 1 EUR/osoba starší 
14 let/noc splatná v hotovosti na místě pobytu.

Oblíbený turistický komplex se nachází 
v klidné části letoviska, přibližně 150 metrů 
od pěkné písčité pláže. Je vystavěn ve sty-
lu stupňovitých teras svažujících se k pláži 
a  nabízí tak svým hostům pěkné výhledy 
na moře. Areál má dvě soustavy bazénů – 
jedna z nich je určena pouze pro dospělou 
klientelu a leží v horní části resortu, aktivní 
bazénový komplex pro všechny hosty včet-
ně samostatného dětského bazénu a s pa-
noramatickou sluneční terasou je umístěn 
ve střední části areálu. V resortu naleznete 
dostatek zeleně, vzrostlé palmy, eukalypty 
a citrusy, pro hotelové hosty je k dispozici 
vlastní pláž s privátním vstupem a s plážo-
vým servisem zdarma. Hotel nabízí svým 
hostům mimo jiné širokou škálu doplňko-
vých rekreačních aktivit, rodiny s  dětmi 
jistě ocení miniklub a stravování ve formě 
All Inclusive. Hotel je dobrou volbou pro 
klienty všech věkových kategorií, pro páry 
a také pro rodiny s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj::1122-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: San Nicolo di Ricadi 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, Wi-Fi zdarma, lednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), bal-
kon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s  výhledem na moře; Rodinný pokoj – 
jedná se o  2 oddělené místnosti, možnost až 
2 přistýlek pro děti (formou palandy)
Zařízení hotelu
hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace na 
pláži s obsluhou, bar, bar u bazénu, Wi-Fi ve spo-
lečných prostorách (zdarma), 2 bazény – jeden 
pouze pro dospělou klientelu (lehátka a  slu-
nečníky zdarma, osušky za poplatek a  depo-
zit), dětský bazén, miniklub (v období od 12. 6. 
do 11.9.), dětské hřiště, diskotéka, vířivka h m o í p u v w y é á

Scoglio Della Galea ****

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI

S U V Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

20 390 Kč

ITALIE uvod+Kalabrie_LETO_2019_v2_schvaleno.indd   366 2.1.2019   13:32:18



367

S U V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 190 - 25 990 26 490 25 690 - 26 490 25 390 - 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 20 390 - 21 090 21 490 20 790 - 21 490 20 590 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 890 - 21 590 22 090 21 290 - 22 090 21 090 - 21 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 390 - 22 090 22 590 21 890 - 22 590 21 590 - 21 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 190 - 22 890 23 390 22 590 - 23 390 22 390 - 22 790
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Prázdninový resort Nausicaa Village se na-
chází na jónském pobřeží Kalábrie ve vyhle-
dávané lokalitě Sant Andrea. Tato oblast je 
proslulá především díky krásnému koupání 
a dlouhé písečné pláži, která lemuje zdejší 
pobřeží v  délce několika kilometrů. Kom-
plex je složen z několika nižších budov roz-
místěných 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 těsné blíz-
kosti pláže (pouze přes místní komunikaci), 
stravování formou SOFT All Inclusive či do-
statečná nabídka doplňkových rekreačních 
aktivit je ideální volbou pro strávení dovo-
lené pro klienty všech věkových kategorií 
a zejména pro rodiny s dětmi. 

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

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), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC, bidet), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – umístěn v přízemí, bez terasy
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma, plážové osušky 
za poplatek), dětský bazén, dětské hřiště, mi-
niklub, obchod se suvenýry
Pláž
písčitá (ve vodě v části kamenité dno), plážový 
set (1 lehátko + 1 plážové křesílko + 1 slunečník) 
na pokoj zdarma, neplatí pro 1. a 2. řadu lehá-
tek, plážové osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, tenis, fotbal, plážový volej-
bal, stolní tenis, kánoe
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu (během obě-
dů a večeří voda a karafa vína), pozdní snídaně 
– káva, croissant. Během dne lehké občerstvení, k í p u v w é

Nausicaa Village ***+

ITÁLIE > KALÁBRIE > SANT ANDREA DELLO LONIO

S U X Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 290 Kč

neomezené množství vody a rozlévaných neal-
koholických nápojů (postmix) Upozornění: lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 1,50 EUR/osoba/
den splatná v hotovosti v místě pobytu.
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S U X Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se SOFT All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 590 - 23 290 23 890 - 24 590 22 990 - 23 890 22 990 - 23 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 290 - 18 890 19 490 - 20 190 18 690 - 19 490 18 690 - 19 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 790 - 19 390 19 890 - 20 590 19 090 - 19 890 19 090 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 290 - 19 890 20 390 - 21 090 19 590 - 20 390 19 590 - 19 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 890 - 20 590 21 090 - 21 790 20 290 - 21 090 20 290 - 20 690
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nebo francouzské okno
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
hala s  recepcí, hlavní restaurace s  obsluhou, 
bar, Wi-Fi v  areálu (zdarma), bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma), miniklub (v provozu jen 
v hlavní sezoně), konferenční místnost
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma (na pláži 
Grotticelle, 2 lehátka a 1 slunečník na pokoj)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
šlapadla, potápěčské centrum
Stravování v ceně
Plná penze PLUS: snídaně formou bufetu, obě-
dy a večeře servírované (k obědu a večeři voda 
a víno zdarma)
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2,50 EUR/osoba 
starší 14 let/den, splatná v hotovosti na místě 
pobytu

Nově otevřený, vzdušný a  moderní resort 
se nachází na zeleném útesu nad mořem, 
nedaleko mysu Capo Vaticano. Díky své 
vyvýšené poloze nabízí úchvatné výhledy 
na záliv i otevřené moře v nejzápadnějším 
bodě této oblasti. Komplex je složen z hlav-
ní budovy s recepcí a osmi jednopatrových 
budov zrcadlově umístěných směrem od 
centrální bazénové části. Ubytování je zaji-
štěno v moderně řešených klimatizovaných 
pokojích s balkonem nebo terasou, hostům 
je k dispozici členitý bazén s integrovanou 
vířivkou, dvě restaurace a bar. Hotel nabízí 
svým hostům několikrát denně dopravu na 
pláž Grotticelle, kde je zajištěn plážový ser-
vis zdarma. Další pláž je přímo pod hotelem 
a  je přístupná krátkou procházkou. Resort 
je vhodný pro klienty všech věkových ka-
tegorií, kteří očekávají příjemné prostředí 
a dobrý standard služeb a také pro rodiny 
s dětmi.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:
1-11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře:
11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m 
vzdálenost od letiště: Lamezia Terme 80 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minibar (naplnění za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trez-
or na pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa g í p u v é

Blue Bay Resort ****

ITÁLIE > KALÁBRIE > CAPO VATICANO

S [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s plnou penzí plus červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 690 - 25 390 25 890 24 990 - 25 890 24 890 - 25 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 990 - 20 590 20 990 20 190 - 20 990 20 190 - 20 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 20 490 - 21 090 21 490 20 690 - 21 490 20 690 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 20 990 - 21 590 22 090 21 290 - 22 090 21 190 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 21 790 - 22 390 22 790 21 990 - 22 790 21 990 - 22 290

ITALIE uvod+Kalabrie_LETO_2019_v2_schvaleno.indd   370 2.1.2019   13:32:32



371

S [ 4

Menší, jednoduchý rodinný hotel s přátel-
skou atmosférou se nachází v  lokalitě Ri-
cadi–Capo Vaticano. Známá pláž „Le Grotti-
celle” s jemným bílým pískem je vzdálena 
cca 15 minut chůze. Hotel doporučujeme 
nenáročným klientům. Několikrát denně 
je hostům k dispozici hotelový shuttle bus 
na pláž zdarma. Hotel nenabízí animační 
programy.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), lednička, Wi-Fi (za popla-
tek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi (za poplatek), bazén (křesílka a sluneční-
ky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma (1 sluneč-
ník a 2 křesílka na pokoj)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
multifunkční hřiště
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou jednoduchého bufe-
tu, večeře výběr z menu
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatná v hotovosti na místě pobytu

d í v é

Il Gattopardo ***

ITÁLIE > KALÁBRIE > CAPO VATICANO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 790 17 790 - 20 990 19 890 - 23 790 16 990 - 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 690 13 490 - 15 690 14 890 - 17 690 12 890 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 13 290 13 990 - 16 390 15 590 - 18 490 13 490 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 590 14 390 - 16 790 15 990 - 18 990 13 790 - 15 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 790 15 690 - 18 490 17 490 - 20 990 14 990 - 16 790
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Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
multifunkční hřiště – tenis a fotbal
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive: 9.30–21.30, rozšířené konti-
nentální snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu (během obědů a večeří zdarma voda, víno 
a pivo), neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických nápojů, káva, teplá čokoláda. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatná 
v hotovosti v destinaci. 

Oblíbený prázdninový resort se nachází jen 
pár kroků od krásné písečné pláže, jen pár 
kilometrů od známého města Tropea. Živý 
hotel s přátelskou atmosférou je vystavěn 
v  typickém italském stylu, areál je plný 
zeleně se vzrostlými palmami a olivovníky. 
a je obklopen palmami a olivovníky. Všech-
ny klimatizované pokoje jsou zařízeny v pří-
jemném středomořském stylu. Hostům je 
k dispozici pěkný bazén i multifunkční spor-
tovní hřiště na fotbal a tenis, rodiny s dětmi 
ocení dětský klub. Tento oblíbený hotel je 
ideálním místem pro ty, kteří chtějí strávit 
dovolenou plnou relaxace, ale i sportu a zá-
bavy. Doporučujeme klientům všech věko-
vých kategorií a rodinám s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
klimatizace, TV, telefon, trezor (za poplatek), 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, Wi-Fi ve 
společných prostorách (zdarma), konferenční 
místnost, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), 
dětský bazén, miniklub 
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma (1 sluneč-
ník, 1 lehátko, 1 křesílko/pokoj) a k l í v w é

Baia delle Sirene Beach Village ****

ITÁLIE > KALÁBRIE > BRIATICO

U X Z 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se SOFT All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 890 - 23 890 23 990 - 26 790 24 290 - 28 690 20 990 - 22 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 990 - 19 390 19 490 - 21 790 19 690 - 23 290 17 090 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 390 - 19 890 19 990 - 22 290 20 190 - 23 890 17 490 - 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 790 - 20 290 20 390 - 22 790 20 690 - 24 390 17 890 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 390 - 21 090 21 190 - 23 590 21 390 - 25 290 18 490 - 20 090
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Na pláži je také k dispozici hotelový snack bar (konzumace za 
poplatek). Hotel je dobrou volbou pro klienty všech věkových 
kategorií i rodiny s dětmi .

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 72 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace (za poplatek), TV se satelitním příjmem, telefon, trezor 
(zdarma), lednička (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa/patio
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace (přes místní komunikaci), lobby bar, 
snack bar na pláži, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský ba-
zén, trezor na recepci (za poplatek), Wi-Fi na recepci a u bazénu (za 
poplatek) 
Pláž
písčitá s kamínky, při vstupu do moře kameny, 2 lehátka a slunečník 
na pokoj zdarma, osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, půjčovna kol
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu a večeře výběr z menu a zeleni-
nový bufet 
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/os/noc splatná v hotovosti v destinaci. 

Příjemný hotel s rodinnou atmosférou se nachází nedaleko písčito-oblázkové pláže v oblasti 
Capo Vaticano. Ubytování je zajištěno v pokojích s balkonem či teráskou umístěných v dvou-
patrových budovách v  rámci areálu. Hotel zajišťuje svým hostům zdarma několikrát denně 
dopravu na pláž Grotticelle, kde má vymezen privátní úsek pláže s  lehátky a  slunečníky. 

a d í u w y é

Grotticelle ***

ITÁLIE > KALÁBRIE > RICADI

Hotel je dobrou volbou zejména pro rodiny s dětmi, ale rovněž 
pro páry či klienty hledající příjemné prostředí a pěkné koupání. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 500 m / vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 2 km / vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), trezor 
(zdarma), lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj blíže k moři
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi v ce-
lém hotelu (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
poplatek), dětský bazén, miniklub, dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma (1 slunečník, 1 křesílko a 1 lehát-
ko na pokoj), osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy (cca od 15. 6. do 15. 9.), fi tness, plážový 
volejbal, stolní tenis
Stravování v ceně
Polopenze plus: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu (během 
večeře zdarma 0,5 l vody a 1/4 l vína)
Stravování za příplatek
Plná penze plus: oběd výběr z menu (během oběda zdarma 0,5 l vody 
a 1/4 l vína)
Upozornění
Poplatek: pobytová taxa cca 2 EUR/os/noc splatná v hotovosti v desti-
naci 

Příjemný hotelový komplex se nachází u dlouhé písčité pláže, nedaleko města Tropea. Sklá-
dá se z hlavní hotelové budovy a několika nízkých budov umístěných v prostorném areálu. 
Klimatizované pokoje jsou zařízeny v tradičním středomořském stylu, za příplatek je možné 
zajistit pokoj blíže k moři. Hotel v určitých časech poskytuje svým hostům zdarma svoz na pláž 
elektrickým mini autem. K dispozici je dostatečná nabídka rekreačních a sportovních aktivit. 

a e g í u v é á

Scoglio del Leone ****

ITÁLIE > KALÁBRIE > ZAMBRONE

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

13 690 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 190 Kč

U X Z 4
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Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatná v hotovosti na místě pobytu

Příjemný, velmi přátelský a oblíbený resort 
s rodinnou atmosférou se nachází v žáda-
né oblasti Capo Vaticano, přímo u  moře. 
Díky své poloze a službám je hotel vhodný 
pro klidnou rodinnou dovolenou. Komplex 
se pyšní krásnou zahradou s bazény, uby-
tování je v  jednotlivých vilkách. Písčitá 
pláž se nachází přímo u  hotelu. Hotel za 
poplatek zajišťuje dopravu do Tropea.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
centrální klimatizace s individuálním ovládáním, 
TV se satelitním příjmem, lednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar u  pláže, 
Wi-Fi v  areálu hotelu (zdarma), bazén, dětský 
bazén, společenská místnost s TV, dětské hřiště
Pláž
písečná, ve vodě kameny, 1 křesílko, 1 lehátko 
a 1 slunečník na pokoj zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
nepravidelné večerní programy s  hudbou, plá-
žový volejbal, tenis, stolní tenis
Stravování v ceně
Polopenze plus: snídaně formou bufetu, servíro-
vaná večeře s výběrem z menu (během večeře 
1/4 l vína a 0,5 l vody v ceně)
Stravování za příplatek
Plná penze plus: oběd servírovaný (během obě-
da 1/4 l vína a 0,5 l vody v ceně) e g l í u é

Torre Marino ***

ITÁLIE > KALÁBRIE > CAPO VATICANO

Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 190 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí plus červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 - 19 390 20 290 - 20 990 18 190 - 22 790 17 490 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 14 190 - 15 690 16 490 - 17 090 14 790 - 18 490 14 190 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 14 590 - 16 090 16 890 - 17 490 15 090 - 18 990 14 590 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 14 890 - 16 490 17 290 - 17 890 15 490 - 19 390 14 890 - 14 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 15 390 - 17 090 17 890 - 18 490 15 990 - 20 090 15 390 - 15 490
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Hotel s velmi přátelskou atmosférou leží v místě s krásným panoramatickým výhledem. Pro 
hosty hotel zajišťuje několikrát denně zdarma svoz na pláž, kde je pro klienty zajištěn i plážo-
vý servis. Je vhodný pro klienty, kteří ocení typickou italskou atmosféru a rovněž jako skvělý 
výchozí bod k výletům po ostrově. Centrum města Tropea se nachází přibližně jeden a půl 
kilometru a hosté mohou využít hotelové dopravy do města (za poplatek).

Příjemný prázdninový resort Villaggio Sayonara se nachází v  lokalitě Nicotera Marina, v těsné 
blízkosti krásné písečné pláže, která je od hotelu oddělena jen místní komunikací. Komplex se 
skládá z hlavní budovy a dvoupatrových vilek, rozmístěných v areálu plném zeleně. Hostům je 
k dispozici ubytování v klimatizovaných pokojích účelně zařízených v typickém italském stylu.

d k m í p u w é á

h í p v w y é

Orizzonte Blu ***

ITÁLIE > KALÁBRIE > TROPEA

Villagio Sayonara ***

ITÁLIE > KALÁBRIE > NICOTERA MARINA

S X [ 4

S V [ 4

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj economy: 1-11-112
Pokoj economy s výhledem na moře: 11-112
Rodinný pokoj::1122-1112

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 500 m / vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 1,5 km / vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
centrální klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor 
(za poplatek), minilednička
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj s možností 2 přistýlek
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar u bazénu, Wi-Fi v celém 
hotelu (zdarma), bazén s integrovanou částí pro děti a sluneční terasa 
(lehátka a slunečníky zdarma) 
Pláž
písečná, 2 plážová křesílka a 1 slunečník na pokoj zdarma (poslední 
3 řady, zajištěno na hotelové pláži vzdálené 1,5 km)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
1× týdně kalábrijský večer, venkovní fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenis
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu, voda neomezeně
Stravování za příplatek
LIGHT All Inclusive: snídaně, obědy a večeře formou bufetu. V době 
10.00–22.00 neomezené množství vody a rozlévaných nealkoholických 
nápojů a vybraných alkoholických nápojů místní výroby (stolní víno, 
likéry), káva, čaj. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Upozornění
Poplatek: pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatná v hotovosti na 
místě pobytu

Pěkný centrální bazén a vlastní úsek pláže pro klienty hote-
lu s plážovým servisem zdarma. Místo je vhodné pro klienty 
hledající dovolenou za příznivou cenu s  krásným koupáním 
a pravou italskou atmosférou.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m / vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 700 m 
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, telefon, TV, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), minibar, balkon nebo terasa (ve většině pokojů)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 bary, společenská místnost 
s TV, miniklub, bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za popla-
tek), Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
tenis, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
All Inclusive: 9.30–21.30, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bu-
fetu. Neomezené množství rozlévaných nealkoholických a vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem.
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca cca 2 EUR/osoba/den splatná v hotovosti 
na místě pobytu

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 890 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 790 Kč

ITALIE uvod+Kalabrie_LETO_2019_v2_schvaleno.indd   375 2.1.2019   13:32:44



ITÁLIE

S ICÍLIE

376

Sicílie – ostrov v srdci Středozemního moře – přitahuje lidstvo odedávna.  
Je opředen bájemi a  legendami, podle nichž si tento ostrov slunce vy-
bral sám Zeus, aby se tam dosyta napásla jeho stáda, zde slétl Daidalos 
z nebe, vynořil se Pluton, když unikl z pekla a přistál Odysseus se svými 
druhy. 

Sicílie je největším (25 460 km2) ostrovem v Itálii, ale zároveň i v celém 
Středomoří. Od italské pevniny je oddělena Messinskou úžinou, která 
v nejužším místě měří jen 3 km. Tento ostrov trojúhelníkovitého tvaru 
omývají tři moře – ze severu Tyrhénské, z jižní strany Středozemní a z vý-
chodu Jónské. Vzdálenost Sicílie od Afriky je 140 km. K Sicílii patří okolní 
ostrovy a souostroví: na severu jsou to ostrovy Eolie (Liparské), ostrov 
Ustica, na západě ostrovy Egadi a na jihu souostroví Pelagie a Pantelleria. 
Na Sicílii na vás historie dýchá na každém kroku. Vystřídali se zde Fé-
ničané, Řekové, Kartaginci, Římané, Normané, Habsburkové –  všichni 
zde zanechali svůj odkaz. Díky tomu dnes můžete obdivovat impozantní 
trosky architektonických památek, chrámů, divadel a akvaduktů, které 
se stále majestátně tyčí mezi pozůstatky velkých antických měst, stej-
ně jako množství antických paláců, soch, nádobí a vzácných předmětů 
vystavených v  předních sicilských muzeích. Milovníci historie, kultury 
a umění zde mohou obdivovat doslova archeologické poklady celosvě-
tového významu. 
Sicílie je také plná přírodních krás a  je oblastí sopek. Etna, tyčící se 
osamoceně v oblasti Catanie do výšky 3 370 metrů, je nejvyšší činnou 
sopkou v Evropě. Další sopky tvoří některé z malých ostrovů. Jedná se 
o sopky buď stále činné (Stromboli a Vulcano) i vyhaslé a nečinné. Na již 
zmiňovanou sopku Etnu lze vystoupat a obdivovat zde kouzelnou přírodní 
scenérii, která podněcovala fantazii, antické mýty, básníky a spisovatele 
všech dob. 

Také četné okolní ostrovy lákají turisty k návštěvě. Asi nejznámější z nich 
– Aeolské či Liparské ostrovy („sedm sester” Lipari, Salina, Vulcano, 
Stromboli, Filicudi, Alicudi a  Panarea) nabízí snad vše, nač si vzpome-
nete. Přístav Lipari se svým historickým jádrem, pevností a katedrálou 
uspokojí milovníky historie, zatímco příznivci přírodních krás si mohou 
dopřát koupel v horkém bahně v bahenních lázních ostrova Vulcano. Také 
tu leží jedny z mála písečných pláží na Liparských ostrovech, které vy-
nikají svým černým pískem. Bezesporu největší přírodní zajímavostí je 
vulkanická činnost, zvláště na ostrovech Vulcano a Stromboli.

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

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

SICÍLIE

Tyrhénské 
moře

M
es

sin
sk

á 
úž

in
a

Středozemní
moře

LIPARSKÉ OSTROVY

Catania

OSTROV SICÍLIE JE ZCELA JEDINEČNÝ. LÁKÁ NÁVŠTĚVNÍKY JEDNAK PŘEKRÁSNOU 
PŘÍRODOU, KOUZELNÝMI  ZLATÝMI PLÁŽEMI A PRŮZRAČNÝM TYRKYSOVÝM MOŘEM, 
ALE TAKÉ KRÁSOU HISTORICKÝCH MĚST A PAMÁTEK.
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Informace o cenách
ITÁLIE > SICÍLIE

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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 Praha – Catania – Praha v tu-
ristické třídě včetně letištních a bezpečnostních 
poplatků, ubytování (v případě 8denního zájez-
du na 7 nocí, v  případě 11denního zájezdu na 
10 nocí, v případě 12denního zájezdu na 11 no- 
cí, v  případě 15denního zájezdu na 14 nocí), 
stravování dle programu a  vybraného hotelu, 
služby česky nebo slovensky hovořícího delegá-
ta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné 
pojištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona 
č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdu není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 599 Kč 
/pobyt/ dospělá osoby a 349 Kč/pobyt/dítě do 
18 let (podrobnosti o  pojištění naleznete na 
úvodních stránkách katalogu), fakultativní služ-
by a místní pobytové taxy.

Bližší informace o letech a letadlech včetně 
maket a rozmístění sedadel na palubě na-
leznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy On Board
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč 
/osoba/let oběma směry pro běžné termíny  
a v termínech zahrnujících 19. 4., 20. 4., 21. 4., 
22. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 28. 10. 2019 za příplatek 
3 990 Kč/osoba/let oběma směry.

Informace 
o letech

*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.                                           
 SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení

Tonnara di Scopello

Odlet z Počet 
dní

Letový 
den

Letecká 
spol.

Typ 
letadla *

Priority 
seat

Travel Plus 
Comfort XL seat VIP 

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání 
z destinace

Praha 8/15 st SW B737-800 NZP Ano NZP Ano Ano x x
Praha 8/15 ne SW B737-800 NZP Ano NZP Ano Ano x x
Praha 11/12 st / ne SW B737-800 NZP Ano NZP Ano Ano x x
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší 
dovolené vám doporučujeme, abyste se se-
známili s destinací, do které jedete. Věnujte 
pozornost informacím o  místních zvyklos-
tech, klimatu a  o  možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou! 

Giardini Naxos a Letojanni 
Giardini Naxos a  Letojanni jsou turistická leto-
viska, která se pyšní především překrásnými 
plážemi a  čistým průzračným mořem a  právě 
proto jsou již desítky let vyhledávána hlavně 
milovníky koupání, opalování či rybaření, ale 
toto místo má i  svou historii. Naxos byl první 
řeckou kolonií na území Sicílie. Založena byla již 
roku 735 př. n. l. Něco ze starého Naxu lze stále 
vidět v Parco Archeologico. U  tohoto areálu se 
také nachází muzeum s  nálezy z  vykopávek. 
Naxos i Letojanni se nacházejí jen pár kilometrů 
na sever od známého antického městečka Taor-
mina, které je proslulé zejména svým antickým 
divadlem, ale je zároveň živé, plné restaurací, 
kaváren a  obchodů a  také centrem bohatého 
nočního života. Obě letoviska jsou rovněž ide-
álním výchozím bodem pro výlety na Etnu, či 
do vnitrozemí k  ohromnému kaňonu řeky Al-
cantara. Pro ty odvážnější je tu lákavá turistická 
atrakce – přecházení kaňonu v gumových rybář-
ských botách až do pasu.  

Sant´Alessio 
Přímořské městečko ležící na severovýchodním 
pobřeží Sicílie lemuje skoro 2 kilometry dlouhá 
písečná pláž. Původně rybářská vesnička se po-

Letoviska
ITÁLIE > SICÍLIE

stupně změnila na oblíbené prázdninové leto-
visko s  restauracemi, bary a  kavárnami. Podél 
pobřeží se táhne promenáda, ideální k dlouhým 
procházkám. Lokalita je ideální i  jako výchozí 
místo k poznávání ostrova, oblíbeným cílem vý-
letů z této oblasti je například proslulá Taormina 
(která se nachází ve vzdálenosti 8 km) a  také 
vulkán Etna.

Letojanni

Fasáda kostela svatého Dominika, sicilské baroko – Noto 

SICÍLIE

SYRAKUSY

GIARDINI NAXOS

CATANIA

Etna

PALERMO LETOJANNI

ELI HOTEL

PARC HOTELS

SPORTING BAIA
VILLA LINDA

HILTON GIARDINI NAXOS

UNAHOTEL NAXOS BEACH

TH CAPO CALAVA
LE DUNE BEACH CLUB

SAN VINCENZO

CAESAR PALACE

Calanovella

Umístění hotelů
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SyracusyLipary

Ragusa IblaEtna

Fakultativní výlety
ITÁLIE > SICÍLIE

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás při-
pravena bohatá nabídka fakultativních vý-
letů. S podrobnou nabídkou fakultativních 
výletů se pak můžete seznámit v  místě 
pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány 
v optimální podobě místním poskytovate-
lem služeb. 

Syracusy 
(půldenní výlet)
Výlet na archeologické naleziště z  dob antic-
kého Řecka. Uvidíte řecké divadlo, kde se dnes 
hrají klasická představení, Hieronův oltář, jes-
kyni Dionýsovo ucho a románský amfi teátr. Bu-
dete pokračovat dále do nitra města, naštívíte 
ostrov Ortigia, fontánu Arethusa, Piazza Duomo 
a další.
Orientační cena pro hotely v  oblasti Giardini 
Naxos, Letojanni, Sant Alessio: 40 EUR/dospělá 
osoba

Etna/Taormina 
(celodenní výlet)
Návštěva nejznámější sopky v  Evropě vás vy-
nese do výšky 2 000 metrů n. m. Průvodce 
vám ukáže vrchol Silvestri, tyčící se do výšky 
2 400 metrů n. m. Následuje volné odpoledne 
v městečku Taormina.
Orientační cena pro hotely v oblasti Giardini Naxos, 
Letojanni, Sant Alessio: 42 EUR/dospělá osoba

Etna 
(půldenní výlet)
Návštěva nejznámější sopky v  Evropě vás vy-
nese do výšky 2 000 metrů n. m. Průvodce 
vám ukáže vrchol Silvestri, tyčící se do výšky 
2 400 metrů n. m.
Orientační cena pro hotely v oblasti Giardini 
Naxos, Letojanni, Sant Alessio: 33 EUR/dospělá 
osoba

Lipary & Vulcano 
(celodenní výlet)
Oblíbený lodní výlet na Eolské ostrovy. 
Orientační cena pro hotely v  oblasti Giardini 
Naxos, Letojanni, Sant Alessio: 80 EUR/dospělá 
osoba

Upozornění
Uvedená nabídka je pouze orientační. Program 
i ceny se mohou během sezony změnit.
Minimální počet osob nutných pro realizaci vý-
letů je 20 dospělých osob. Český průvodce při 
minimálním počtu 25 osob. Lodní výlety jsou 
nabízeny vždy bez průvodce.

Taormina
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plážový bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), 10 konferenč-
ních sálů (celková kapacita až 900 osob)
Pláž
písčitá s oblázky, slunečníky a lehátka za popla-
tek, osušky za zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, 
masáže, tenis (100 m), potápěčské centrum
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Plná penze: snídaně, oběd a  večeře formou 
bufetu
Upozornění
Poplatek: pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatná v hotovosti v místě pobytu (děti do 10 let
poplatek nehradí)

Luxusní resort známého hotelového řetězce 
Hilton je situovaný u písečné pláže v oblasti 
Giardini Naxos a nabízí krásné výhledy na 
záliv i proslulou sopku Etna. Pro hosty jsou 
k dispozici mimo jiné dvě restaurace, plá-
žový či vinný bar, bazén a  sluneční terasa 
v  blízkosti pláže nebo kvalitně vybavené 
fi tness. Hotel disponuje 10ti konferenčními 
sály a nabízí tak výtečné zázemí i pro kon-
gresovou turistiku. Hotel je vhodnou volbou 
i pro náročnou klientelu, očekávající vysoký 
standard služeb a krásné prostředí.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Superior s výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 
11-112-1122-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 200 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem (za poplatek), telefon, Wi-Fi (za 
poplatek), trezor (zdarma), minibar, set pro pří-
pravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Ubytování za příplatek
Superior s výhledem na moře (pokoje v 1.–2. pa-
tře), Deluxe s výhledem na moře (pokoje v 3.–4. 
patře)
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, sicil-
ská restaurace s obsluhou, lobby bar, vinný bar, a c d f m o í w x é á

Hilton Giardini Naxos *****

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS

Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 29 790 - 33 990 33 990 - 35 990 33 790 - 37 590 31 190 - 33 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 790 - 24 890 24 890 - 26 290 24 690 - 27 490 22 890 - 24 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 22 290 - 25 490 25 490 - 26 890 25 290 - 28 090 23 490 - 25 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 790 - 26 090 26 090 - 27 490 25 890 - 28 690 23 990 - 26 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 24 190 - 27 690 27 690 - 29 290 27 490 - 30 490 25 490 - 27 690
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Zařízení hotelu
hala s recepcí, hlavní restaurace, pizzerie, 2 bary,
připojení k  internetu (za poplatek), bazén (le-
hátka a  slunečníky zdarma, osušky za depozit 
a  poplatek za výměnu), dětský bazén, dětské 
hřiště, obchod se suvenýry (v části Olimpo)
Pláž
písečná, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, občasné večerní programy
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fi tness, wellness, turecké lázně, vířivka, sauna, 
masáže, kosmetické procedury, šipky 
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
All Inclusive: 10.30–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, rozlévané ne-
alkoholické (postmixy) a  alkoholické nápoje 
místní výroby (víno a pivo), fi ltrovaná káva, čaj. 
Lze čerpat v místech a  časech určených hote-
lem.
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 1 EUR/osoba/den 
splatný v hotovosti v místě pobytu

Oblíbený hotelový komplex Antares je si-
tuovaný na jónském pobřeží, na vrcholku, 
který se tyčí nad letoviskem Letojanni, pou-
hých pár kilometrů od centra Taorminy. Jeho 
skvělá pozice umožňuje hostům obdivovat 
překrásné přírodní scenérie a  Taormínský 
záliv. V  komplexu je hostům k  dispozici 
venkovní bazén, pláž je od resortu vzdále-
ná cca 300 metrů a je přístupná proskleným 
panoramatickým výtahem vytesaným ve 
skále, na který navazuje podzemní chodba. 
Část Antares je situována v  nejnižší části 
komplexu, část Le Terrazze ve střední části 
a Olimpo se nachází v horní části komplexu. 

Obsazenost pokojů
Antares Standardní pokoj: 1-11-112-111
Antares Pokoj s bočním výhledem na moře 
a s balkonem: 11-112-111
Olimpo – Standardní pokoj: 1-11-112-111
Olimpo – Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Le Terrazze Standardní pokoj: 1-11-112-111
Le Terrazze Pokoj s výhledem na moře:
11-112-111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 64 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrální klimatizace (spouštěna v časech urče-
ných hotelem), TV se satelitním příjmem, varná 
konvice, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za popla-
tek), balkon v části Olimpo a Le Terrazze
Ubytování za příplatek
Pokoj s  bočním výhledem na moře a  s  balko-
nem, Pokoj s výhledem na moře d h m o n p u v é á

Parc Hotels ****

ITÁLIE > SICÍLIE > LETOJANNI

Olimpo

Le Terrazze

Antares

S V
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 690 - 25 990 25 990 - 29 190 25 890 - 32 290 22 290 - 25 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 190 - 19 690 19 690 - 22 090 19 590 - 24 290 16 990 - 19 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 590 - 20 190 20 190 - 22 590 20 090 - 24 890 17 390 - 20 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 390 - 21 090 21 090 - 23 690 20 990 - 26 090 18 190 - 21 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 090 - 21 890 21 890 - 24 490 21 790 - 26 990 18 890 - 21 890
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, golf (25 km Il Picciolo Golf Club), po-
tápění (3  km od resortu), masáže, salon krásy, 
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu 
(během večeře 1/4 l vína a 1/2 l vody na osobu)
Stravování za příplatek
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, zmrzlina, fi ltrovaná káva, neo-
mezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  alkoholických nápojů místní výroby. Upozor-
nění: Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem. Během večeře je vyžadováno formální 
oblečení.
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatný v hotovosti v místě pobytu (děti do 10 let
poplatek nehradí). V rámci hotelu se k bezhoto-
vostnímu placení využívá předplacená hotelová 
karta.

Známý prázdninový komplex (původní ná-
zev Atahotel Naxos Beach Resort) situova-
ný v jedné z nejkrásnějších lokalit východní 
části Sicílie v letovisku Giardini Naxos. Ho-
telová budova a dvoupatrové vilky jsou ob-
klopeny krásným parkem o rozloze 14 hek-
tarů se středomořskou květenou, citrusy 
a olivovníky. V areálu se nachází čtyři ba-
zény ( jeden olympijských rozměrů), dětský 
klub, několik barů a restaurací. 

Obsazenost pokojů
De luxe Villa: 1-11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50–400 m
vzdálenost od letiště: 53 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m 
Ubytování
indiviuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), trezor, 
minibar (naplnění za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, rybí 
restaurace s  obsluhou (během hlavní sezony), 
bar, diskotéka, minimarket, 2 bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek a de-
pozit), Wi-Fi v areálu (zdarma), 2 dětské bazény, 
miniklub, dětské hřiště
Pláž
Písčitá, vstup do moře s oblázky, lehátka a slu-
nečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, 2 teniso-
vá hřiště (rezervace nutná), stolní tenis, volej-
bal, basketbal, fi tness, pétanque, nemotorizo-
vané vodní sporty d h í v w y z é á

Unahotels Naxos Beach ****

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS

V [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 390 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 29 790 - 33 490 33 490 - 34 790 33 290 - 42 790 26 990 - 33 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 190 - 23 890 23 890 - 24 790 23 690 - 30 090 19 390 - 23 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 590 - 24 390 24 390 - 25 290 24 190 - 30 790 19 890 - 24 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 090 - 24 990 24 990 - 25 890 24 790 - 31 490 20 290 - 24 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 24 190 - 27 290 27 290 - 28 290 27 090 - 34 590 22 090 - 27 290

S V
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Čtyřhvězdičkový hotel San Vincenzo se na-
chází u krásné široké písčité pláže, od které 
jej dělí jen promenáda, pouhých několik 
minut jízdy od proslulé Taorminy. Klimati-
zované pokoje s možností až dvou přistýlek 
i pro dospělé a ideální polohu přímo na plá-
ži a zároveň v centru letoviska, s možností 
procházek, ocení klienti všech věkových 
kategorií a  také rodiny s  dětmi. Hotel je 
výbornou volbou rovněž jako výchozí bod 
k podnikání výletů za památkami.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 54 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (zdarma), minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s balkonem
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá, plážový set (2 křesílka + 1 slunečník na 
pokoj) zdarma
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 1 EUR/osoba/den 
splatný v hotovosti v místě pobytu. c l m í u

San Vincenzo ****

ITÁLIE > SICÍLIE > LETOJANNI

Z [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 990 - 20 490 20 490 - 21 990 21 390 - 22 990 18 490 - 20 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 12 690 - 15 390 15 390 - 16 490 15 990 - 17 090 13 990 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 12 990 - 15 690 15 690 - 16 790 16 290 - 17 490 14 290 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 13 290 - 16 090 16 090 - 17 190 16 690 - 17 890 14 590 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 14 090 - 16 990 16 990 - 18 190 17 690 - 18 990 15 390 - 16 990

San Vincenzo
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Stravování v ceně
Polopenze plus: snídaně formou bufetu, večeře 
servírované (výběr ze 3 menu). Během večeří 
v ceně voda a víno.
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatný v hotovosti v místě pobytu (děti do 10 let
poplatek nehradí).

Svěží a příjemný resort se nachází v těsné 
blízkosti pěkné, široké pláže s  přístupem 
přes málo frekventovanou komunikaci. Na 
pláži je klientům k  dispozici privátní část 
určená jen pro hotelové hosty s plážovým 
servisem zdarma. Hotel se skládá z hlavní 
budovy (pokoje superior) a dvou sousedí-
cích budov se standardními pokoji. Všechny 
pokoje jsou vybavené klimatizací a jsou po-
hodlně a účelně zařízené v klasickém stře-
domořském stylu. Hotel je vyhledáván pro 
chutnou kuchyni v sicilském stylu. Pouhých 
devět kilometrů od hotelu se nachází ob-
líbený cíl návštěvníků – proslulá Taormina.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 20 m
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. V případě ubytování 2 dětí na po-
koji jsou přistýlky řešeny formou palandy a po-
koj je umístěn v přízemí (bez terasy).
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, bar na 
pláži, Wi-Fi (zdarma), sluneční teresa, miniklub
Pláž
písčitá s hrubým pískem, u vstupu do vody ka-
mínky, plážový set zdarma (1 slunečník a 2 le-
hátka na pokoj), plážové osušky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
půjčovna aut, masáže e g m í p

Eli Hotel ****

ITÁLIE > SICÍLIE > SANT´ ALESSIO

S U Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 990 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí plus červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 190 - 23 490 23 290 - 23 590 22 790 - 23 290 22 790 - 22 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 17 990 - 19 090 18 890 - 19 190 18 490 - 18 990 18 490 - 18 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 490 - 19 590 19 390 - 19 690 18 990 - 19 390 18 990 - 19 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 18 890 - 20 090 19 890 - 20 090 19 390 - 19 890 19 390 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 590 - 20 790 20 590 - 20 790 20 090 - 20 590 20 090 - 20 190

Z [ 4
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množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
místní výroby. Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem
Upozornění
Pobytová taxa cca 1 EUR/os/noc splatná v hoto-
vosti v destinaci. 

Rozlehlý prázdninový resort se nachází 
v  severní části Sicílie hned u  dlouhé pís-
čité pláže. Ubytování je zajištěno v  jedné 
z několika nízkých budov v klimatizovaných 
pokojích. V  areálu hotelu je možné využít 
množství sportovních aktivit, pořádají se 
zde také animační programy pro děti i do-
spělé. Doporučujeme všem věkovým kate-
goriím i rodinám s dětmi. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 3,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
trezor (zdarma), minibar (zdarma), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, bar na 
pláži, Wi-Fi ve společných prostorách (zdarma), 
konferenční místnost (až 220 osob), bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma), miniklub, minimar-
ket 
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma (od 3. 
řady), 1 slunečník + 2 křesílka na pokoj, osušky 
za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, fi tness, plážový volejbal, 
tenis, minifotbal, pétanque
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže 
Stravování v ceně
Light All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu. Neomezené a k l í u w é á

TH Capo Calava Village ***

ITÁLIE > SICÍLIE > GIOIOSA MAREA

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 290 Kč X Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se SOFT All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 490 - 25 190 24 990 - 25 290 24 390 - 24 990 23 890 - 24 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 290 - 20 490 20 290 - 20 590 19 790 - 20 290 19 490 - 19 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 690 - 20 990 20 790 - 21 090 20 290 - 20 790 19 890 - 20 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 190 - 21 490 21 290 - 21 590 20 790 - 21 290 20 390 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 890 - 22 290 22 090 - 22 290 21 490 - 22 090 21 090 - 21 690
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s  TV, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), 
dětský bazén, dětské hřiště, miniklub (pro děti 
4–12 let)
Pláž
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma (od 2. 
řady)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, plážový volejbal, 
tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
půjčovna kol, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Ultra All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu (během obě-
dů a  večeří neomezené množství rozlévaných 
soft drinků, sklenici piva či sklenku vína), pozd-
ní snídani v baru u bazénu (od 10.00 do 11.00 
hodin), odpolední občerstvení formou snacku, 
odpolední fi ltrovaná káva a  čaj. Od 10.00 do 
23.00 neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických nápojů místní výroby, v  čase od 
19.00 do 23.00 neomezené množství vybraných 
alkoholických nápojů místní i zahraniční výroby. 
Lze čerpat v místech a  časech určených hote-
lem. 
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/os/den splatná v hoto-
vosti v destinaci. 

UWZ4

Příjemný prázdninový komplex Le Dune Be-
ach 4Club leží téměř v nejsevernějším cípu 
ostrova Sicílie, jen pár kilometrů od ital-
ské pevniny. Je situovaný přímo u privátní 
krásné široké pláže s  plážovým servisem 
zdarma. Resort se skládá z  hlavní budovy 
s recepcí a restaurací a mnoha jednopatro-
vých či přízemních bungalovů, umístěných 
v udržované zahradě. Klimatizované poko-
je jsou zařízené ve středomořském stylu, 
kromě standardních pokojů jsou k dispozi-
ci i prostorné rodinné pokoje s oddělenou 
ložnicí a  pěknou venkovní terasou. Hosté 
mohou vybírat z dostatečné nabídky rekre-
ačních a sportovních aktivit. Doporučujeme 
nejen rodinám s dětmi, ale klientům všech 
věkových kategorií, kteří hledají krásné 
koupání a příjemné prostředí se stravou all 
inclusive.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 125 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
trezor (zdarma), minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), venkovní posezení
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, inter-
netový koutek (zdarma), společenská místnost a j l n u v w é

Le Dune Beach Club ****

ITÁLIE > SICÍLIE > MESSINA

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 390 Kč X

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s ULTRA All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 690 - 24 990 24 990 24 390 - 24 990 23 990 - 24 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 390 - 20 290 20 290 19 790 - 20 290 19 490 - 19 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 18 890 - 20 790 20 790 20 290 - 20 790 19 990 - 20 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 290 - 21 290 21 290 20 790 - 21 290 20 390 - 20 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 19 990 - 22 090 22 090 21 490 - 22 090 21 190 - 21 590
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Tento dobře umístěný hotel leží u krásného pobřeží v zálivu Naxos přímo u hlavní promenády. 
Na střeše hotelu stojí sluneční terasa s lehátky, ze které se nabízí jedinečný výhled na pobřeží 
i okolní hory. K dispozici je 104 standardně zařízených pokojů. Doporučujeme především mlad-
ší klientele nebo párům, kteří ocení blízkost rušnějšího centra s možností zábavy.

Příjemný čtyřhvězdičkový hotel Sant Alphio Garden se nachází v srdci Giardini Naxos, blízko 
krásné písčité pláže. Klimatizované pokoje jsou moderně zařízeny a poskytují hostům veškerý 
komfort, který potřebují ke strávení své ideální dovolené. 

c d l m n í y é á

a c d m o í y z é á

Sporting Baia ****

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS

Sant Alphio Garden Hotel ****

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS

[

[

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 100 m
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
Ubytování
centrální klimatizace (v období 15. 6.–15. 9.), telefon, trezor (zdarma) 
TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC, vysoušeč vlasů) 
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře a s balkonem
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi na recepci (zdar-
ma), krytý bazén (v rámci hotelového wellness centra za poplatek) 
Pláž
písčitá (přístupná přes místní komunikaci), lehátka a  slunečníky za 
poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
wellness centrum, fi tness, turecké lázně, sauna, masáže
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře (večeře servírovaná se zeleninovým bu-
fetem)
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatný v  hotovosti 
v místě pobytu (děti do 14 let poplatek nehradí)

Hosté mohou využít například pěkné hotelové SPA centrum 
s fi tness. Poloha hotelu je ideální k poznávání ostrova, neda-
leko se nachází sopka Etna či město Catania. Doporučujeme 
zejména párům. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 120 m
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 350 m
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
trezor (za poplatek), Wi-Fi (zdarma), minibar (naplnění za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bar u bazénu, snack bar, Wi-Fi 
(zdarma), internetový koutek (za poplatek), konferenční místnost (až 
220 osob), bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek)
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
fi tness, SPA centrum, sauna, masáže, vodní sporty na pláži, golf (20 km)
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/os/noc splatná v hotovosti v destinaci. 

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 490 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 890 Kč
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Ceasar Palace je situovaný v oblasti Giardini Naxos. Všechny jednoduše zařízené pokoje posky-
tují vše, co ke své dovolené potřebujete. Hotel má dvě restaurace, dva bary, bazén pro dospělé 
a pro děti. Nejen přes den nabízí širokou nabídku aktivit jako jsou stolní tenis, minibasketbal 
nebo minigolf. Do Giardini Naxos a na smluvenou pláž vás zdarma sveze hotelový shuttle bus.

Menší příjemný hotel s přátelskou rodinnou atmosférou se nachází v klidnějším prostředí ne-
daleko městečka Recati. Hotel je vhodný pro klienty, kteří chtějí strávit klidnější dovolenou 
a být zároveň v blízkosti pláže nebo jako dobrý výchozí bod k výletům po ostrově.

a d n í v é á

c m í u

Caesar Palace ****

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS

Villa Linda ***

ITÁLIE > SICÍLIE > GIARDINI NAXOS - RECATI

[

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s balkonem: 11-112-1122-111-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1,5 km
vzdálenost od letiště: 48 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (červenec – srpen), TV se satelitním 
příjmem, telefon, Wi-Fi (za poplatek), trezor (depozit), set pro přípra-
vu čaje a kávy, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC)
Ubytování za příplatek
Pokoj s balkonem – prostornější, možnost až dvou přistýlek
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, internetový koutek (za popla-
tek), Wi-Fi (za poplatek), konferenční místnost (až 300 osob), bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, herna, 
obchod se suvenýry
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, animační programy, večerní programy, stolní tenis, minibas-
ketbal, minigolf
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, půjčovna kol
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně (bufet) a večeře (výběr z menu, bufet)
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/os/noc splatná v hotovosti v destinaci.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuální klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, lednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), Wi-Fi (zdarma), balkon
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior s výhledem na moře
Zařízení hotelu
hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, TV místnost, Wi-Fi (zdar-
ma)
Pláž
písčito-oblázková (lehátka a slunečníky za poplatek)
Stravování v ceně
Snídaně formou bufetu
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatný v  hotovosti 
v místě pobytu (děti do 10 let poplatek nehradí).

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

17 990 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

12 690 Kč
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ITÁLIE

ISCHIA

390

Ischia se nachází u západního pobřeží Itálie a od přístavu Neapol je vzdá-
lena 33 km. Na necelých 47 km2  zde žije přibližně 60 tisíc obyvatel. 
Ischia je vulkanického původu a má tedy převážně skalnatý povrch, který 
je však porostlý bujnou vegetací – uvidíte zde nepřeberné množství kak-
tusů dorůstajících nadprůměrných 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. Poslední 
činnost sopky byla zaznamenána v roce 1301.
Ostrov návštěvníkům poskytuje množství zážitků. Dominuje zde krásná 
příroda, památky a také termální a minerální prameny. Kromě odpočinku 
a poznání lze tedy pobyt na Ischii využít také ke zlepšení zdravotního 
stavu. K pohodě a  relaxaci napomáhá 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 prameny vy-
věrají volně na povrch až z 350 m hloubky o různé 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 – jedná 
se o Poseidonovy zahrady. Zde je k dispozici celkem 22 termálních či mi-
nerálních bazénů o různé teplotě od 15°C do 40°C, některé jsou vytesané 
přímo ve skále, jako staré římské lázně. V termálním parku najdete také 
přírodní sauny, kneipová jezírka, restaurace, bary, butiky a zdravotnické 
centrum, kde můžete využít různých léčebných kůr, např. inhalace, ma-
sáže a bahenní zábaly. Koupání v termálních bazénech se nedoporučuje 
dětem do 12 let (neplatí pro minerální bazény).
Mezi zajímavá místa ostrova patří především Aragonský hrad, ležící neda-
leko přístavu Ischia Porto. Hrad a pozůstatky katedrály jsou ze 14. století. 
Za současnou podobu hradu vděčíme dynastii Aragonců (15. století). Král 
Alfons Aragonský nechal vystavět také most Ponte Aragonese, spojující 
trachytový ostrůvek, na kterém se hrad rozkládá, s  pevninou ostrova 
Ischia. Původní dřevěný most nahradil kamenným opevněným mostem. 
Večerní procházky po něm jsou jako stvořené pro všechny romantiky. Kro-
mě historických událostí je Aragonský hrad také svědkem tajných lásek. 
Milostné básně tu pro svou lásku Lucrezii d'Alagno psal sám král Alfons 
Aragonský. Svatbu na hradě měla básnířka Vittoria Colonna s markýzem 
Ferrante d'Alvaros, když byli oba ještě v dětském věku, dávno před tím, než 
se Vittoria stala tajnou (platonickou) láskou Michelangela Buonarrotiho. 
S mistrem se údajně scházeli v tajných hradních zákoutích či v podzemí.
Zajímavostí je i přístav, který zajišťuje spojení mezi pevninou a ostrovem, 
nebo muzeum La Colombaia, které připomíná život slavného italského 
režiséra Luchina Viscontiho. Na jihu ostrova můžete navštívit pramen 
Nitrodi. Tento 26°C pitný pramen byl slavný již za vlády římských císařů, 
napomáhá při různých potížích trávicího ústrojí, léčí kožní onemocnění 
a napomáhá růstu a kvalitě vlasů.

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

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

ISCHIA

Tyrhénské moře

Neapolský záliv

Itálie Neapol

Ischia
přístav Porto Ischia

ISCHIA, NEVELKÝ OSTROV LEŽÍCÍ V NEAPOLSKÉM ZÁLIVU, ČASTO TAKÉ NAZÝVANÝ 
JAKO ‚‚STÁLE ZELENÝ OSTROV”, LÁKÁ DNES NÁVŠTĚVNÍKY SVOU KRÁSNOU 
PŘÍRODOU, MALEBNÝMI PLÁŽEMI A PŘEDEVŠÍM TERMÁLNÍMI PRAMENY. 
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Informace o cenách
ITÁLIE >  ISCHIA 

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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 Praha – Neapol – Praha v  tu-
ristické třídě včetně letištních a bezpečnostních 
poplatků, ubytování (v případě 8denního zájez-
du na 7 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 cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdu 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 služ-
by a místní pobytové taxy.

Bližší informace o letech a letadlech včetně 
maket a rozmístění sedadel na palubě na-
leznete v úvodních stránkách katalogu.

Servis na palubě: Buy On Board
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 
Kč /osoba/let oběma směry pro běžné termíny 
a v termínech zahrnujících 19. 4., 20. 4., 21. 4., 
22. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 28. 10. 2019 za příplatek 
3 990 Kč/osoba/let oběma směry. 

Informace 
o letech

*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.          SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení 
     

Odlet z Počet  
dní

Letový  
den

Letecká 
spol.

Typ  
letadla *

Priority  
seat

Travel 
Plus 

Comfort

XL  
seat

VIP  
Salónek

Přednostní 
odbavení  
pro rodiny

Mezipřistání  
do destinace

Mezipřistání  
z destinace

Praha 8/15 so SW B737-700 NZP Ano NZP Ano Ano x x
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Termální lázně (parky) jsou pro ostrov 
Ischia charakteristické. Je tu k  dispozici 
množství termálních či minerálních bazénů, 
vhodných k  léčbě pohybového ústrojí, dý-
chacího ústrojí i  chronických revmatických 
onemocnění, o  různé teplotě od 15°C do 
40°C, některé vytesané přímo ve skále, 
jako staré římské lázně. Jsou překrásnou 
kombinací zeleně, bazénů s termální vodou 
a  písečných pláží a  širokou nabídkou slu-
žeb: Kneippovy lázně, hydromasáže, japon-
ské lázně, vířivky, termální sprchy, masážní 
kaskády či přírodní sauny. Při koupání v ter-
málních parcích je vyžadováno používání 
koupacích čepic (lze zakoupit na místě).

Poseidonovy zahrady (Forio)
Největší a  nejznámější termální park ostrova 
Ischia se nachází přímo na pláži Citara. Park 
využívá podzemní léčivé termální prameny, 
kterými napájí na dvacet bazénů s  teplotou 
vody od 28–40°C. Nabízí také Kneippovy lázně, 
hydromasáže, japonskou lázeň, přírodní saunu. 
Lehátka a slunečníky v areálu zahrad jsou zdar-
ma. Za poplatek jsou k dispozici šatny a lázeň-
ské procedury. 
V areálu naleznete také tři restaurační zařízení 
se středomořskou kuchyní, vinný sklípek, ob-
chod s plážovými doplňky. Dětem není povolen 
vstup do termální zóny. Složení termo-mine-
rálních vod je mimo jiné vhodné k léčbě pohy-
bového ústrojí, dýchacího ústrojí, chronických 
revmatických onemocnění. 

Oasi Castiglione (Casamicciola Terme)
V tomto termálním parku zakusíte silně léčivou, 
alkalicko-bikarbonátovou termální vodu. Bazé-
ny se rozkládají terasovitě nad mořem, do kte-
rého je přístup z  kameno-dřevěného mola. Po 
vstupu do parku vás k bazénům přiblíží zubač-
ková lanovka – funicolare, poté máte na výběr 
z osmi termálních bazénů různých teplot, dvou 
bazénů s mořskou vodou pro děti, sauny nebo 
Kneippovy lázně. U bazénů jsou k dosposici le-
hátka a slunečníky zdarma. 

Termální parky 
ITÁLIE >  ISCHIA 

Tropical (Sant Angelo)
Tropical je umístěn na panoramatické terase nad 
městečkem Sant Angelo. Tropical čerpá termální, 
mírně radioaktivní alkalickou vodu z  pramenů 
bohatých také na  železo, brom a  jód. V  osmi 
bazénech je voda od 20°C do 40°C, také se zde 
nachází sauna, vířivky, turecké lázně. Místní voda 
léčí poruchy pohybového aparátu, revma tismus, 
onemocnění kůže, poruchy imunitního systému 
a také gynekolo gické  potíže.  V areálu jsou k dis-
pozici lehátka a slunečníky zdarma, také můžete 
využít služby restaurace a baru. 

Afrodite Apollon (Sant Angelo)
Termální parky překrásně umístěné nad plá-
ží Maronti nabízí jedenáct bazénů s  termální 
vodou, hydromasáže, Kneippovy lázně, inten-
zivní přírodní saunu. V  lázeňském centru jsou 
pak k  dispozici nejrůznější lázeňské termální 
procedury (za poplatek). Podobně jako Park 
Tropical má i Afrodite-Apollon v bazénech vodu 
s vysokým obsahem železa a dalších minerálů, 
je mírně radioaktivní a  silně léčivá. Z parku je 
také přístup do moře s vlastním úsekem pláže, 
s lehátky a slunečníky. Pro občerstvení je k dis-
pozici restaurace a bar.

Negombo (Lacco Ameno)
Negombo se rozprostírá v  krásné zátoce San 
Montano. Uprostřed středomořské zeleně se 
ukrývá dvanáct bazénů, vířivek, termálních 
sprch, masážních kaskád, přírodní sauna. Pro děti 
je určen veliký bazén s mořskou vodou. Z parku je 
pohodlný přístup na písečnou pláž a k moři. 
V  ceně vstupu jsou lehátka a slunečníky. Relax 
v bazénech je doplněn možností využití wellness 
centra, restaurace a baru. Vody tohoto termální-
ho parku jsou alkalické, mírně radioaktivní, mi-
nerální. Jsou účinné na léčbu pohybového ústrojí, 
kožních i  gynekologických potíží, jako prevence 
revmatismu.NegomboOasi Castiglione

Poseidonovy zahrady (Forio)
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 Forio – Santa Maria del Soccorso

Sant´Angelo

Umístění hotelů

meny, které vyvěrají přímo do moře, takže se 
zde i v zimě můžete koupat. Od Sant´Angelo až 
k Lido de Maronti se v délce 2 km táhne známá 
krásná široká písečná pláž Maroni. 

Casamicciola 
Je druhým největším přístavem ostrova a záro-
veň pravděpodobně místo nejstarších termál-
ních lázní na ostrově. Zdejší radioaktivní alka-
licko – bikarbonátové prameny se využívají ke 
koupelím a bahenním zábalům. Nejdůležitějšími 
prameny jsou: La Rita a Gurgitello. Casamicciola 
byla kompletně zničena při zemětřesení v roce 
1883. Později byla znovu vybudována a stala se 
exkluzivním místem pro strávení odpočinkové 
a ozdravné dovolené.

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

Forio
Tato oblast leží na západním pobřeží Ischie. Pro-
slulá je především díky své produkci vína, zajiš-
ťuje totiž až 60% výroby celého ostrova. Cha-
rakteristické jsou proto v  této oblasti rozlehlé 
vinice. V oblasti se nacházejí také různé přírod-
ní zajímavosti, botanická zahrada a především 
místa s termálními prameny. Krásné je i samot-
né městečko Forio. Toto rybářské městečko má 
přibližně 8 000 obyvatel a zachovalo si svůj his-
torický nádech. Najdeme zde kostelíky, historic-
ké uličky, zahrady. Známým a krásným místem 
je např. kostel Santa Maria del Soccorso – sně-
hobílý kostelík s krásným výhledem, v překladu 
jako „kostel záchrany“. Letovisko nabízí útulné, 
čisté pláže a krásné moře. 

Ischia Ponte – Ischia Porto 
Ischia představující hlavní město ostrova, je 
rozdělena do dvou částí: Ischia Porto a  Ischia 
Ponte. Ischia Porto je srdcem ostrova a důleži-
tým přístavem (vzniklým ze sopečného jezera) 
a představuje dnes moderní a živou část s vel-
kými hotely a luxusními obchody. V Ischia Porto 
se nachází staré městské lázně Antiche Terme 
Comunali. V těchto lázních se využívají prameny 
z Fornella, Fontany a San Camilla. Ischia Ponte 

Letoviska
ITÁLIE >  ISCHIA  

ISCHIA

SANT’ANGELO

CASAMICCIOLA
TERME

LACCO
AMENO

ISCHIA

FORIO

TERME TRITONE
SANTA MARIA

OASI CASTIGLIONE

PUNTA
IMPERATORE LA GINESTRA

CASA ROSA

TERME LA ROMANTICA

GALIDON

PARK TERME
MEDITERRANEO

Poseidonovy zahrady

Pláž Citara

IL GATTOPARDO ISCHIA
SORRISO THERMAE
RESORT

PARK VICTORIA

AURORA TERME

CLEOPATRA

GIARDINO DELLE
NINFE E LE FENICE

PARCO SMERALDO

SAN GIORGIO TERMEAPOLLON CLUB

CORONA

PROVIDENCE
IDEAL

COSTA CITARA

Ostrov Capri

je naopak původně rybářská vesnička, která si 
dodnes zachovala svůj původní charakter. Na-
chází se zde proslulý Aragonský hrad, Mořské 
muzeum či katedrála.

Sant´Angelo 
Malebné městečko s  poklidnou atmosférou 
v  jižní části ostrova Ischia. Mezi zajímavos-
ti zdejšího letoviska patří především troska 
věže, která byla v roce 1809 zničena. Letovisko 
Sant´Angelo je oblíbeným výletním místem pro 
všechny, kteří hledají opravdu klid a odpočinek. 
Nacházejí se zde Afroditiny a  Apollónovy za-
hrady s mnoha bazény s  termální vodou. Záliv 
Sorgeto u Sant´ Angela je známý horkými pra-

ITALIE Ischia_LETO_2019_v2_schvaleno.indd   394 2.1.2019   14:04:32



395

Forum Pompeje

Aragonský hrad

Fakultativní výlety 
ITÁLIE >  ISCHIA 

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

Ischia půldenní (pondělí)
Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s  českým 
průvodcem. Prohlídky a  zastávky na nejzají-
mavějších místech ostrova, výjezd do nejvýše 
položené vesnice Serrara Fontana se zastávkou 
na výborné ostrovní cappuccino, bruschettu či 
lokální víno (úhrada za občerstvení na místě). 
Dále následuje procházka rybářskou vesničkou 
Sant Angelo, která se nachází v  termálně nej-
aktivnější zóně ostrova. Během výletu zastávka 
na ochutnávku místních likérů jako limoncello či 
rucolino. Doba trvání cca 5 hodin.  
Cena: 600 Kč dospělý, děti 3–6 let 480 Kč

Ostrov Capri (úterý)
Celodenní výlet na ostrov římských císařů, Ca-
pri, perlu Tyrhénského moře. Dopolední prohlíd-
ka města Anacapri s možností návštěvy kostela 
Sv.  Michala (vstupné 3 EUR) s  věhlasnou ma-
jolikovou podlahou nebo slavné vily S.Michele 
Axela Munteho (vstupné 8 EUR), obrazárny Casa 
Rosa (vstupné 3,50 EUR) se sochami císaře Ti-
beria nalezenými na dně Modré jeskyně, nebo 
výjezd lanovkou na Monte Solaro (vstupné 
10  EUR), nejvyšší horu Capri s  úchvatnými pa-
noramatickými výhledy na dva zálivy. Možnost 
oběda v  restauraci, turistické menu (možnost 
skupinového menu za 15 EUR). Odpoledne pro-
hlídka hlavního města ostrova, procházka staro-
bylou čtvrtí – přes malebnou Piazzeta s hodino-
vou věží, kolem slavného hotelu Quisisana až ke 
klášteru Sv. Jakuba, odkud vede slavná zik-zak 
ulička Via Krupp a kde se nacházejí Augustovy 
zahrady s nádhernými vyhlídkami na tři kamen-
né Faraglioni a Marina Picola (vsupné do zahrad 
1 EUR). Na závěr možnost fakultativní plavby 
lodí kolem ostrova (16 EUR) s návštěvou jesky-
ně Grotta Bianca a  Grotta Verde. Pro zájemce 
je možná i návštěva světoznámé Modré jeskyně 
(vstupné 12 EUR).
Cena: 2 100 Kč dospělý, děti 3–6 let 1 680 Kč 
(vstupné do objektů není v ceně výletu).

Sorgeto a antické lázně (středa)
Půldenní výlet do zátoky horkých pramenů Sor-
geto u slavné pláže Maronti. Příjezd autobusem 
nad zátoku Sorgeto, odtud po cca 270 schodech 
sestoupíme do míst, kde ze skály vyvěrají horké 
termální prameny a  ohřívají mořskou vodu na 
35–40°C. Koupání v  kamenných vanách s  híor-
kou mořskou vodou, ohřívání vajíček přímo ve 
vařícím prameni. Po cca 2 hodinách  odjezd lodí 
k  pláži Maronti a  procházka skalní soutěskou 
k  antickým římským lázním Cava Scura, které 
jsou i  po 2tisících letech v  provozu v  takřka 
nezměněné podobě. Následuje prohlídka lázní 
s možností koupání přímo v  lázních (za popla-
tek 15 EUR) či využití např. bahenního zábalu. 
Zajímavou součástí lázní je i  tzv. „Stalinova 
taverna“, kde je možné se občerstvit chutnou 
bruschettou. Návrat do hotelu v cca 15.30 hod.
S sebou plavky, koupací čepici a boty do vody.
Cena: 650 Kč dospělý, děti 3–6 let 530 Kč

Pompeje & Vesuv (čtvrtek)
V časných ranních hodinách odjezd autobusem 
na pevninu a  po dálnici přejezd do Pompejí. 
Dopolední prohlídka archeologického areálu 
Pompeje s českým průvodcem v celkové délce 

cca 2,5–3 hodiny. Na úpatí Vesuvu zastávka na 
oběd (skupinové menu 15 EUR, není v  ceně 
výletu). Výjezd do kvóty 1 000 m.n.m., kde je 
vstup do Národního parku Vesuvio, výstup na 
aktivní vulkán do nadmořské výšky 1 280 m n. 
m. Zde klienti přestoupí do  minibusů s opráv-
něním vjezdu na vulkán. Vhodná turistická obuv 
podmínkou. 
Upozornění
Výlet není vhodný pro osoby s pohybovými ob-
tížemi.
Vstupné (není v ceně): Areál Pompeje 15 EUR/os.
Národní park Vesuvio: 10 EUR/os. 
doprava minibusem s oprávněním vjezdu na 
vulkán: cca 5–8 EUR/os. (dle počtu osob ve 
skupině)
Cena: 1 600 Kč dospělý, děti 3–6 let 1 280 Kč

Lodní výlet Procida (čtvrtek)
Objevte s  námi ostrov námořníků a  citronů - 
Procidu. Procida je nejmenším ostrůvkem ne-
apolského zálivu, místo málo objevené turisty. 
Oblíbený výlet zahrnuje lodní okružní plavbu 
kolem ostrova Procida se zastávkami na kou-
pání v moři z  paluby lodi a  následně více než 
dvouhodinovou zastávku v malebném pitoresk-
ním přístavu Coricella, kde bude podáván lehký 
oběd a ovoce (v ceně výletu). Po celý den neo-
mezená konzumace vody a vína na palubě lodi. 
Odjezd z Foria kolem 10.00, návrat cca v 18.00 ho-
din. 
Cena: 1 600 Kč dospělý, děti 3–6 let 1 280 Kč

Aragonský hrad (pátek)
Po snídani odjezd do malebné původně rybář-
ské vesnice Borgo di Celsa, současné Ischia 
Ponte. Společná procházka městečkem s  vý-
kladem o  historii Ischia Ponte a  Aragonského 
hradu. Následně výjezd výtahem na skalní 
výběžek do výše 115 m n. m. kde se rozkládá 
samotný hrad, jeho kostely, paláce, kláštery, 
pohřební místnosti jeptišek Klarisek, také roz-
sáhlé zahrady a  krásná zákoutí. V  části hradu 
společná procházka s průvodcem, dále individu-
ální volno v  době trvání cca 2,5 hodin jak na 
prohlídku hradu, tak na procházku městečkem 
Ischia Ponte s možností nákupů. Hrad s dlouhou 
historií byl založený v roce 474 př. n. l., posléze 
rozšířen Římany a největšího rozkvětu zažil za 
vlády rodu Anjou, Aragonců a  Bourbonů. Nyní 
je v  soukromém vlastnictví. Cena nezahrnuje 
vstup do hradu 10 EUR.
Cena: 400 Kč dospělý, děti 3–6 let 320 Kč

Lodní výlet (pátek)
Nezapomenutelný celodenní výlet lodí kolem 
ostrova Ischia na romantické plachetnici. Kou-
pací loď s ohledem na stav moře objíždí ostrov, 
zastavuje v  zátokách, často přístupných pouze 
po vodě a přímo z paluby lodi je možnost kou-
pání se v moři či šnorchlování (přístup do moře 
po schodech). Po celý den občerstvení, neome-
zená konzumace vody a vína, oběd skládající se 
z  několika chodů na bázi plodů moře (po do-
mluvě možnost i  oběda bez mořských plodů). 
Veselá posádka se postará o perfektní a neza-
pomenutelný den. Návrat cca v 17.00 hodin.
Cena: 1 600 Kč dospělý, děti 3–6 let 1 280 Kč

Upozornění
Minimální počet účastníků nutných k  realizaci 
výletů: 10 osob. Výlety jsou pořádány v českém 
jazyce (kromě lodních výletů). Vstupy, obědy či 
nápoje nejsou zahrnuty v cenách výletů, pokud 
není uvedeno jinak.
Změna programu vyhrazena. 
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ISCHIA PONTE

ISCHIA
přístav Porto Ischia

SANT’ANGELO

SERRARA FONTANA

termální 
prameny
Negombo

park
Tropical

park
Afrodite Apollon

CASAMICCIOLA TERME

ISCHIA

Aragonský hrad

Poseidonovy zahrady

FORIO ISCHIA
přístav Porto Ischia

SANT’ANGELO

SERRARA FONTANA

termální 
prameny
Negombo
prameny
Negombo
prameny

CASAMICCIOLA TERME

ISCHIA
Poseidonovy zahrady

FORIO

NAPOLI

POMPEJE

ISCHIA

PROCIDA

CAPRI

Vesuv

PROGRAM ZÁJEZDU

1. den: Praha – Ischia
Odlet z Prahy do Neapole, po příletu transfer na 
Ischii, ubytování v hotelu *** s polopenzí, volný 
program. 
2. den: Ischia – volný den
Informační schůzka a individuální volno. Mož-
nost fakultativně navštívit zátoky horkých 
pramenů Sorgeto, Poseidonovy zahrady nebo 
botanickou zahradu La Mortella.
3. den: Ischia – půldenní okruh kolem ostrova
Půldenní okruh kolem ostrova Ischia s českým 
průvodcem. Prohlídky a zastávky na nejzajíma-
vějších místech ostrova. Navštívíte postupně 
Laco Ameno s jeho dominantou Il Fungo, měs-
tečko Casamicciola Terme s prohlídkou centra 
a ochutnávkou likérů, Barano d´Ischia – pokud 
velikost busu dovolí – zastávka na nádherné 
panoramatické vyhlídce. Následuje výjezd do 
nejvýše položené vesnice Serrara Fontana se 
zastávkou na občerstvení. V městečku Ciglio 
prohlídka malebného kostelíčku ze zeleného 
tufu a na závěr hodinová zastávka v termálně 
nejaktivnější oblasti ostrova, půvabné, původně 
rybářské vesničce S. Angelo. Možnost nákupu 
suvenýrů nebo léčivé termální kosmetiky Cava 
Scura – info u průvodce.
4. den: Capri
Po snídani odjezd na celodenní výlet na ostrov 
římských císařů Capri. Dopoledne prohlídka 
města Anacapri, fakultativně možnost návštěvy 
vily S. Michele Axela Munteho nebo výjezd la-
novkou na nejvyšší horu Capri Monte Solaro, 
s úchvatnými panoramatickými výhledy na dva 
zálivy. Volno na oběd (možnost skupinového 
menu za 13 EUR/osoba). Odpoledne následuje 
prohlídka hlavního města Capri, procházka sta-
robylou čtvrtí až ke klášteru Sv. Jakuba. Na závěr 
čas na nákupy nebo možnost fakultativního vý-
letu lodí kolem Capri s návštěvou jeskyní Grotta 
Bianca, Grotta Verde, popř. i Modré jeskyně. 
Návrat do hotelu, večeře. Vstupné (není v ceně 
zájezdu): Vila Axela Munteho: 8 EUR/osoba, vý-
jezd lanovkou na Monte Solaro 10 EUR/osoba, 
návštěva jeskyní Grotta Bianca, Grotta Verde: 
17 EUR/osoba, Modrá jeskyně: 12 EUR/osoba 
5. den: Park Tropical
Celodenní relax v termálním parku Tropical na 
San Angelu s mírně radioaktivními, jodido-že-
lezitými termálními vodami. Tropical nabízí více 
než 10 bazénů, saunu, dobrou restauraci a pří-
jemnou relaxaci na panoramatickém místě nad 
městečkem San Angelo. V ceně transfer z hote-

To nejkrásnější z Ischie a Neapolského zálivu
ITÁLIE > ISCHIA

U
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

20 390 Kč
Laco Ameno – Casamicciola Terme – Serrara Fontana – Sant Angelo 
– Capri – Park Tropical – Pompeje – Vesuv – Ischia Ponte

8
denní
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lu tam a zpět, ráno asistence českého delegáta 
a celodenní vstupné. Koupací čepice s sebou 
(popř. možnost zakoupit na místě 2 EUR).
6. den: Pompeje – Vesuv
V časných ranních hodinách odjezd autobusem 
a trajektem na italskou pevninu. Následuje té-
měř tříhodinová prohlídka archeologického are-
álu Pompeí. Dalším bodem programu je sopka 
Vesuv. Nejprve je na úpatí sopky zastávka na 
oběd (možnost skupinového menu za 15 EUR/
os), poté nás čeká výjezd na parkoviště do kvó-
ty 1 000 m n. m., kde je vstup do Národního par-
ku Vesuvio a odtud samotný výstup na aktivní 
vulkán až do výšky 1 280 m n. m. s převýšením 
cca 200 m. Zde klienti přestoupí do  minibusů 
s oprávněním vjezdu na vulkán. Doporučujeme 
vhodnou turistickou obuv a oblečení, výstup je 
vhodný pro osoby s dobrou fyzickou kondicí.
Vstupné (není v ceně zájezdu): Pompeje: 15 
EUR/osoba, Národní park Vesuvio: 10 EUR/oso-
ba, doprava minibusem s oprávněním vjezdu na 
vulkán: cca 5–8 EUR/osoba (dle počtu osob ve 
skupině).
7. den: Ischia Ponte a Aragonský hrad
Po snídani prohlídka nejstarší památky ostrova 
Aragonského hradu, jehož historie se datuje až 
k roku 474 př. n. l. Přejezd do historické části 
Ischia Ponte, volno cca 2,5 hodiny na indivi-
duální prohlídku hradu. Následuje procházka 
s průvodcem starobylou částí města Ischia, bý-
valou rybářskou vesnicí s možností nákupů su-
venýrů. Návrat do hotelu kolem 13 hodiny, volno. 
Vstupné (není v ceně zájezdu): Aragonský hrad 
– 10 EUR/osoba
8. den: Ischia – Praha
V dopoledních hodinách transfer na letiště Nea-
pol, odlet do Prahy.

V ceně zájezdu je zahrnuto
letecká doprava v turistické třídě včetně le-
tištních a bezpečnostních poplatků, 7 nocí ve 
3* hotelu s termálním bazénem, stravování 
formou polopenze (servírovaná strava), služ-
by česky nebo slovensky hovořícího průvodce, 
transfery v průběhu zájezdu, prohlídky dle pro-
gramu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdu není zahrnuto
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 
599 Kč/pobyt/dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/
dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění nalez-
nete na úvodních stránkách katalogu nebo na 
www.eximtours.cz), vstupné do památek (ne-
ní-li uvedeno jinak), fakultativní výlety, obědy, 
nápoje, pobytová taxa 2 EUR/osoba/den splatná 
v hotovosti v místě pobytu.

Upozornění
Změna programu vyhrazena, pořadí jednot-
livých výletů je orientační a může se změnit. 
Minimální počet účastníků pro realizaci zájezdu: 
2 osoby. Poznávací zájezd si můžete prodloužit 
o 2. týden pobytu ve vybraném hotelu – cenu 
žádejte u vašeho prodejce. 

U

Pompeje

Pompeje

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 390 25 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 20 590 20 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 21 090 21 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 21 590 21 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 22 390 22 590
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Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
snack bar, Wi-Fi ve společných prostorech (zdar-
ma), 10 termálních bazénů (lehátka a sluneční-
ky zdarma), bazén s mořskou vodou, minimar-
ket s plážovými potřebami
Pláž
kameno-dřevěné molo (závislé na počasí, 
v provozu od 1/2 června do 1/2 září), přístup do 
moře po schodech, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
sauna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
termální a welness centrum
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře vý-
běr z menu a zeleninový bufet
Stravování za příplatek
Plná penze: Oběd výběr z  menu a  zeleninový 
bufet
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/osoba/den splatná 
v hotovosti v místě pobytu.

Hotelový areál se nachází přímo v  ter-
málním parku Parco Castiglione, jehož je 
součástí. Tento termální park je proslulý 
silnými prameny s  alkalicko-bikarboná-
tovou termální vodou, vhodnou na léčbu 
pohybového aparátu. Hotelové pokoje jsou 
rozmístěny v přízemních bungalovech v te-
rasách, ve stínu vzrostlých stromů. Park na-
bízí deset bazénů s termální vodou o různé 
teplotě, plavecký bazén s mořskou vodou, 
2 sauny, Kneippovy lázně a lázeňské cent-
rum s možností procedur. Lehátka a sluneč-
níky jsou v areálu termálního parku pro ho-
telové hosty zdarma, včetně využití všech 
bazénů. Hotelový komplex je propojen 
lanovkou. U  moře je k  dispozici kameno-
-dřevěné molo s přístupem k moři po scho-
dech. Areál je ideální volbou pro klienty, 
kteří svou dovolenou chtějí strávit přímo ve 
vybaveném termálním parku. Autobusová 
zastávka s dobrým spojením po ostrově leží 
150 metrů od hotelu. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u moře
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), minibar, trezor (zdarma), balkon nebo te-
rasa d f l m o n í é

Oasi Castiglione ****

ITÁLIE > ISCHIA > CASAMICCIOLA TERME

Z
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

23 190 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 32 990 - 33 290 33 290 - 38 390 32 990 - 38 390 29 190 - 33 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 26 190 - 26 490 26 490 - 30 490 26 190 - 30 490 23 190 - 26 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 26 790 - 27 090 27 090 - 31 190 26 790 - 31 190 23 790 - 27 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 27 390 - 27 690 27 690 - 31 890 27 390 - 31 890 24 390 - 27 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 28 390 - 28 690 28 690 - 32 990 28 390 - 32 990 25 190 - 28 690
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Sportovní aktivity a zábava za poplatek
termální centrum s možností lázeňských proce-
dur, fi tness
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírovaná (výběr ze 3 menu)
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně (bufet), obědy a  večeře 
výběr z menu
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/osoba/den splatná 
v hotovosti v místě pobytu.

Krásný a vkusně zařízený hotelový komplex 
se rozkládá v  zahradě, přímo na pláži San 
Francesco, v  poklidné části letoviska Forio 
d´Ischia. Hostům jsou k  dispozici tři ven-
kovní bazény (z toho jeden dětský), vnitřní 
termální centrum se dvěma krytými bazé-
ny, hydromasážní vířivky, Kneippovy lázně 
a sauna. Hotel je oblíbený pro svou ideální 
polohu přímo u  pláže a  rovněž rozsáhlou 
nabídku služeb.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 1,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), trezor (zdarma), bal-
kon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře 
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, piano bar, bar, 
připojení k  internetu, Wi-Fi na recepci a  u  ba-
zénu (zdarma), konferenční místnost, 4 ven-
kovní bazény (lehátka a  slunečníky zdarma, 
osušky za deposit), dětský bazén, 2 vnitřní ter-
mální bazény
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek (pouze 
v srpnu)

d f l m o n í u é á

Terme Tritone ****+

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

Z Y [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 990 KčZ

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 31 990 - 32 190 32 190 31 990 - 33 990 32 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 25 990 - 26 190 26 190 25 990 - 27 590 26 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 26 590 - 26 790 26 790 26 590 - 28 290 26 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 27 290 - 27 490 27 490 27 290 - 28 890 27 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 28 190 - 28 390 28 390 28 190 - 29 990 28 390
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S [

sluneční terasa, sauna a  široká nabídka doplňkových rekre-
ačních aktivit.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 850 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace (v provozu 15. 6.–15. 9.), telefon, TV se satelitním příjmem, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), minibar
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, bar u bazénu, Wi-Fi (zdar-
ma), 9 bazénů (lehátka a slunečníky zdarma), sportoviště, dětské hřiště
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: večeře servírovaná (výběr z menu) a salátový bufet
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v místě po-
bytu.

Příjemný hotelový komplex umístěný ve vlastním termálním parku ocení milovníci odpočin-
kové dovolené, krásných výhledů a procházek. Hotel se nachází na vyvýšeném místě nad 
oblíbeným městečkem Sant Angelo a nabízí krásné panoramatické výhledy do okolí. V rámci 
hotelového termálního parku je hostům k  dispozici mimo jiného 5 bazénů,  odpočinková 

c d m o í v é á

Terme La Romantica ****

ITÁLIE > ISCHIA > SANT ANGELO

Pro klienty hotelu má hotel k dispozici vlastní úsek pláže. Hos-
té hotelu mají denně zdarma vstup do termálního parku Oasi 
Castiglione (neplatí pro pobyt v srpnu).

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon s bočním 
výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi ve veřejných pro-
storách (zdarma), 2 termální bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), 
vnitřní hydromasážní bazén
Pláž
písčitá, slunečníky a polohovací sedačky zdarma, lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápění, sauna, turecké lázně
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu – 3 chody 
a salátový bufet
Stravování za příplatek
Plná penze: obědy výběr z menu + salátový bufet
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/osoba/den, splatná v hotovosti v místě po-
bytu.

Hotel s naprosto výjimečnou polohou nabízí všechny pokoje s bočním výhledem na moře. Na-
chází se přímo u písečné pláže v zátoce Lido, v klidné oblasti nerušené dopravou ani turistickými 
davy, přesto v pěší dostupnosti živého turistického centra městečka Ischia Porto s kavárnami, 
restauracemi, obchody s  italskou módou a v  pěší dostupnosti slavného Aragonského hradu.

d f m o í p x y é á

Aurora Terme ****

ITÁLIE > ISCHIA > ISCHIA PORTO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

22 090 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 890 Kč

[
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kou lázeňských procedur, výborná kuchyně a příjemný personál. 
Písečná pláž Citara s oblíbenými termálními parky Poseidonovy 
zahrady se nachází přibližně jeden kilometr od hotelu, hostům 
je k  dispozici zdarma svoz hotelovým minibusem. Rezort do-
poručujeme klientům všech věkových kategorií i párům, kteří 
hledají klidnější lokalitu a příjemné prostředí.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj v hlavní budově: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km / vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 1,2 km / vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), TV se satelitním příjmem, telefon, terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj v hlavní budově s balkonem
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, venkovní snack bar a piano 
bar, 2 termální bazény, vnitřní termální bazén, sluneční terasa (le-
hátka, slunečníky a polohovací sedačky zdarma, rezervace lehátek za 
poplatek), Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma)
Pláž
písečná, plážový servis za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, sauna a turecké lázně
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu 
s nabídkou zeleninového bufetu a dezertů)
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v místě pobytu. 

Rozlehlý hotelový areál se nachází na západní straně ostrova v oblasti města Forio d´Ischia 
a je umístěn v krásné středomořské zahradě. Nabízí svým hostům ubytování v hlavní budově 
(za příplatek) či v klidnějších depandancích (standard), vše obklopené svěží zelení. K dispozici 
jsou dva venkovní termální bazény, vnitřní bazén s hydromasáží, lázeňské centrum s nabíd-

d o í é

Park Terme Mediterraneo ****

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO D´ISCHIA

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj Basic: 1-11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111-1112-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře (rekonstuované pokoje v  hlavní budově 
s výhledem na moře)
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, sluneční terasa s venkovním 
posezením, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), Wi-Fi ve společných 
prostorách (zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky (za poplatek)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr ze 
3 menu) a salátový bufet
Stravování za příplatek
Plná penze: oběd servírovaný (výběr z menu)
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v místě po-
bytu.

Menší hotel s rodinnou atmosférou má ideální polohu v těsné blízkosti pláže Citara a Poseido-
nových zahrad. Ubytování je zajištěno v klimatizovaných pokojích v jedné ze dvou hotelových 
budov. Standardní pokoje (basic) mají starší vybavení a odpovídají spíše kategorii 3*, k dis-
pozici jsou i pokoje s výhledem na moře, umístěné ve vyšších patrech. V blizkosti hotelu je 
autobusová zastávka s pravidelnými spoji po ostrově.

d f m í é

Punta Imperatore ****

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO D´ISCHIA

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 190 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 190 Kč

[
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pro relaxaci a odpočinek. Ubytování v  klimatizovaných poko-
jích zařízených ve středomořském stylu je zajištěno v části Club 
Apollon. Hosté hotelu mají bezplatný vstup do parku Afrodite/
Apollon, kde je pro ně k dispozici osm termálních bazénů, ter-
mální sauna a lázně s nabídkou procedur (za poplatek). Hotel 
Club Apollon je určen pouze pro klienty starší 14 let. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj Classic: 1-11-111-1111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 50 m / vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 800 m
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), trezor 
(zdarma), minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 bary, bazény v rámci termálního 
parku Afrodite-Apollon (lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
kamenné molo s  přístupem do moře po schodech s  lehátky a  slu-
nečníky u  hotelu Miramare, privátní úsek na pláži Maronti (lehátka 
a slunečníky zdarma)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, fi tness
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně formou bufetu a večeře výběr z menu s bohatým 
zeleninovým bufetem
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/os/noc splatná v hotovosti v destinaci.

Unikátní hotelový komplex složený ze dvou resortů – Miramare Sea Resort a Apollon Club 
se nachází přímo ve vyhledávaném termálním parku Afrodite/Apollon v  termální lokalitě
Sant Angelo. Poloha resortu v blízkosti krásné pláže Maronti, kde je pro klienty hotelu zajištěn 
plážový servis zdarma, a zároveň umístění v termálním parku činí z komplexu skvělé místo 

a c e o t é

Apollon Club ****

ITÁLIE > ISCHIA > SANT ANGELO

Ubytování je zajištěno v klimatizovaných pokojích zařízených 
ve středomořském stylu. Pro hotelové hosty je několikrát 
denně zajištěn zdarma svoz na pláž Citara, která se nachází 
krátkou procházkou od hotelu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km
vzdálenost od od letiště: 50 km 
vzdálenost od centra: 700 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
trezor, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Ubytování za příplatek
Pokoj Comfort s výhledem na moře, balkon nebo terasa 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, venkovní a vnitřní bar, 4 bazény 
termální, 1 bazén minerální (lehátka a slunečníky zdarma), Wi-Fi u ba-
zénu a ve společných prostorách zdarma
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
fi tness, sauna 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně (bufet) a večeře výběr z menu, zeleninový bufet
Stravování za příplatek
Plná penze: oběd výběr z menu, zeleninový bufet
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatný v hotovosti v místě pobytu.

Příjemný, oblíbený hotel se nachází na vyvýšeném místě v letovisku Forio, přímo nad proslu-
lým termálním parkem Poseidonovy zahrady. Díky své poloze nabízí krásné výhledy do okolí 
i na pláž Citara. Komplex je složen z několika budov, k dispozici je mimo jiné pět bazénů, 
sauna a hotelové wellness centrum. 

a d f m o í é á

Sorriso Thermae Resort & Spa ****

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

23 390 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

20 890 Kč
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Hotel je ideální volbou pro klienty hledající klidnou dovolenou 
plnou relaxace a krásného koupání. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), trezor, 
minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře – balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, Wi-Fi v celém hotelu (zdarma), ven-
kovní termální bazén (lehátka a slunečníky zdarma), vnitřní termální 
bazén
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
SPA centrum
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře – výběr z menu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně formou bufetu, oběd a večeře – výběr z menu
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/os/noc splatná v hotovosti v destinaci. Oblíbený hotel San Girgio Terme, stejně jako pokoje, je zařízený v tradičním elegantním stře-

domořském stylu. Nachází se na jihu ostrova, v oblasti Barano d´Ischia. Hostům jsou k dispozici 
dvě sluneční terasy s bazény a výhledem na největší pláž ostrova Maronti, kde je zajištěn 
plážový servis zdarma. Podél pláže se nachází mnoho restaurací, barů a obchůdků. 

a d í y é

San Giorgio Terme ****

ITÁLIE > ISCHIA > BARANO D'ISCHIA

Hotel do své kuchyně využívá zemědělské produkty z vlastní far-
my, pro jejíž pěstování nevyužívají žádných chemických prostřed-
ků. V okolí hotelu se nachází obchody, restaurace a autobusová 
zastávka s pravidelným spojem do hlavního města ostrova. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), trezor (za po-
platek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), pokoj 
nemá balkon, pouze okno
Ubytování za příplatek
Pokoj s  balkonem, Pokoj superior s výhledem na moře – moderněji 
vybavený
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar, bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma), Wi-Fi (zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
Sportovní aktivity a zábava zdarma
tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Upozornění
Pobytová taxa 3 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v destinaci. 

Elegantní hotel s příjemnou atmosférou nabízí ideální polohu přímo u největší pláže ostrova 
Ischia – Maronti. Na pláži má hotel vymezen vlastní úsek, kde je pro klienty zajištěn plážový 
servis zdarma. Ubytování ve stylově zařízených pokojích poskytují poskytuje komfortní zázemí 
pro strávení odpočinkové dovolené. K dispozici jsou dva vnitřní termální bazény a venkovní 
bazén se sluneční terasou, odkud je přímý vstup na pláž. 

a c d f l m o í w y é

Parco Smeraldo Terme ****

ITÁLIE > ISCHIA > SANT’ ANGELO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

25 690 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

33 190 Kč
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Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
1× týdně galavečer s  živou hudbou, hydroma-
sážní vana, termální sauna
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
termální centrum s  procedurami, vodní sporty 
na pláži, stolní tenis
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive: snídaně formou bufetu, ve-
čeře servírovaná (výběr ze 3 menu) se zeleni-
novým bufetem, nealko nápoji a vínem v ceně.
V době od 10.00–22.00 k dispozici bar s nabíd-
kou rozlévaných místních nealko ho lic kých ná-
pojů, čaje, kávy a vody
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatný 
v hotovosti v místě pobytu.

Příjemný hotelový komplex Galidon se 
nachází nad zátokou Citara s  termálními 
parky Poseidonovy zahrady. Klimatizované 
pokoje jsou umístěny jak v hlavní budově, 
tak v  budovách v  zahradě a všechny mají 
balkon nebo terasu. Hotel disponuje ven-
kovním termálním bazénem, hydromasážní 
vanou, sluneční terasou s lehátky a sluneč-
níky. Pláž Citara je vzdálena cca 700 metrů 
po silnici, nebo zkratkou po schodech přes 
sousední hotel. Hotel Galidon svým hostům 
nabízí zdarma svoz na pláž a do centra měs-
ta Forio (v pravidelných intervalech). Přímo 
před hotelem je zastávka autobusu s dob-
rým spojením se zbytkem ostrova.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 
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, led-
nička (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
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 k m n í u v é

Galidon ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

U X Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 190 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se SOFT All Inclusive červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 990 - 20 390 20 690 - 21 590 20 690 - 24 490 20 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 190 - 16 590 16 890 - 17 590 16 790 - 19 990 16 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 590 - 16 990 17 290 - 17 990 17 190 - 20 390 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 990 - 17 390 17 690 - 18 490 17 590 - 20 890 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 590 - 17 990 18 290 - 19 090 18 290 - 21 690 17 990
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Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
salon krásy
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně rozšířená kontinentální, ve-
čeře výběr ze 2 menu se zeleninovou přílohou
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatná 
v hotovosti v místě pobytu.

Oblíbený hotel středomořského stylu se na-
chází přímo u známé pláže San Francesco, 
v  pěší dostupnosti do centra města Forio 
(procházka 15–20 minut podél pobřeží) 
a v dosahu restaurací 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. Hotelové pokoje 
jsou jednoduše zařízeny, jsou umístěny 
v přízemí nebo v patře s orientací buď do 
vnitrobloku nebo s výhledem na bazén. Po-
koje s výhledem na moře (za příplatek) jsou 
pak ve vyšších patrech. Nedaleko hotelu se 
nachází i botanická zahrada La Mortella.

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: 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.
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře: pokoj ve vyšším pa-
tře s balkonem a výhledem na moře 
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), venkovní bazén (le-
hátka a  slunečníky zdarma), vnitřní termální 
bazén d l m í p u é

Santa Maria ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

S Z [
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 290 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 790 - 18 990 18 990 - 19 690 18 790 - 21 390 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 290 - 15 490 15 490 - 16 190 15 290 - 17 390 15 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 590 - 15 790 15 790 - 16 490 15 590 - 17 790 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 990 - 16 190 16 190 - 16 890 15 990 - 18 190 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 590 - 16 790 16 790 - 17 490 16 590 - 18 890 16 790
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Pro cestu na pláž je možné použít zkratku po schodech sou-
sedního hotelu (cca 400 m). Přímo u  hotelu je autobusová 
zastávka s  dobrým spojením po ostrově. Hotel nově nabízí 
dopravu na pláž Citara a také do centra Foria (za poplatek).

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 48 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace (za poplatek), telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní 
sociální zařízení (koupelna se sprchou, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na bazén a moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi (ve společných pro-
storách zdarma), venkovní termální bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr ze 
3 menu)
Upozornění
Pobytová taxa 2 EUR/osobu/den splatný v hotovosti v místě pobytu.

Příjemný, zrekonstruovaný hotel se nachází 600 metrů od zátoky Citara s  písečnou pláží 
a  termálními parky Poseidonovy zahrady. Kromě dobré kuchyně a  ochotného personálu 
zde naleznete venkovní termální bazén s  lehátky a slunečníky, klimatizovanou restauraci 
a pohodlně vybavené pokoje s balkonem nebo terasou. 

d m í y é

Costa Citara ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

Hotel nabízí klientům venkovní termální bazén a  také za-
jišťuje svoz do termálního centra Ischia, které je vzdáleno 
5 kilometrů. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 1 km
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace (za poplatek), TV se satelitním pří-
jmem (za poplatek), telefon, Wi-Fi (zdarma), trezor (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
Ubytování za příplatek
Standardní pokoj – moderněji zařízený
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, snack bar, Wi-Fi v  celém hotelu 
(zdarma), venkovní termální bazén (lehátka a slunečníky zdarma) 
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírované + zeleninový 
bufet
Stravování za příplatek
Plná penze: oběd servírovaný
Upozornění
Pobytová taxa 2 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v destinaci. Oblíbený hotel se nachází nedaleko přístavu v hlavním městě ostrova Ischia a nedaleko písčité 

pláže, která je vzdálená příjemnou procházkou od hotelu. Hotel je umístěný v piniovém lese, 
areál hotelu je tedy plný zeleně. Všechny klimatizované pokoje jsou moderně zařízeny a mají 
vždy balkon s výhledem na zahradu, hotelový bazén a hory. 

a d í é

Hotel Cleopatra ***

ITÁLIE > ISCHIA

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 290 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 990 Kč
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V areálu hotelu hosté mohou využít venkovní termální bazénky 
se silně železitou termální vodou. Pokoje jsou jednoduše, ale 
účelně zařízeny. Přímo před hotelem zastavuje autobus, který 
spojuje hotel s centrem hlavního města, kde se nachází široký 
výběr obchodů a restaurací. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v centru
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, trezor, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Ubytování za příplatek
Pokoj Deluxe – výhled na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, snack bar, Wi-Fi zdarma ve 
společných prostorách, internetový koutek (za poplatek), venkovní 
termální bazény (lehátka a slunečníky zdarma) 
Pláž
Pod hotelem – slunečníky a lehátka zdarma, přístup do moře po scho-
dech, Cartaromana – písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, půjčovna aut
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu a večeře výběr z menu
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatný v hotovosti v místě pobytu.

Rodinný hotel se nachází v hlavním městě ostrova, na malém výběžku nad mořem, s výhle-
dem na Aragonský hrad. Hotel disponuje vlastní menší písečnou pláží v oblasti Cartaromana 
s molem, lehátky a slunečníky. Pod hotelem se nachází pláž s lehátky a slunečníky zdarma, 
přístupná po cca 80 schodech. 

a d o í é

Giardino Delle Ninfe e La Fenice ***

ITÁLIE > ISCHIA

Hotelová budova je stupňovitě rozdělena s ohledem na členitý 
terén přímo na vulkanickém pahorku. Teplota venkovního ter-
málního bazénu bývá v červenci a srpnu snížena na 28–30°C, 
v ostatních měsících na 35°C. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
stropní ventilátor, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, centrální trezor (za poplatek), hlavní restaurace, 
dětský koutek, společenská místnost s TV, Wi-Fi zdarma, dva termální 
bazény ( jeden vnitřní, jeden venkovní), lehátka a slunečníky zdarma 
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
SPA centrum, masáže, fi tness
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu s nabídkou 
zeleninového bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně a oběd formou bufetu, večeře výběr z menu s na-
bídkou zeleninového bufetu
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v místě pobytu.

Menší hotel s rodinnou atmosférou je terasovitě umístěn přímo nad věhlasnou pláží Maronti, 
v těsné blízkosti termálního parku Afrodite Apollon. Hotel disponuje vlastním úsekem pláže 
(přístup po schodech). Před hotelem se dá zastavit i taxi loď, která za menší poplatek rozváží 
po pláži Maronti, do zátoky horkých pramenů Sorgeto či do městečka Sant Angelo. 

a d f o l í v é á

Casa Rosa ***

ITÁLIE > ISCHIA > SANT ANGELO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 390 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 730 Kč
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Autobusová zastávka s výhodnými spoji po ostrově se nachází 
přímo před hotelem.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 2 km
vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: 200 m
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
klimatizace, telefon, TV, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi ve 
veřejných prostorách (zdarma), termální bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr ze 2 menu a zele-
ninový bufet
Stravování za příplatek
Plná penze: obědy výběr z menu
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v místě pobytu. Pěkný hotel umístěný na panoramatickém místě se nachází na strategicky výhodné pozici 

pro ty, kteří chtějí strávit aktivní dovolenou. V pěší dostupnosti naleznete zátoku horkých 
pramenů Sorgeto, dvě zastávky autobusem pak malebné městečko Sant Angelo s termální-
mi parky Tropical a Afrodite Apollon. 

d f m í é

La Ginestra ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO PANZA

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s balkonem: 11-112-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 700 m 
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC)
Ubytování za příplatek
Pokoj s balkonem či terasou
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, vnitřní bazén, venkovní ba-
zén (lehátka a  slunečníky zdarma), Wi-Fi ve společných prostorách 
(zdarma)
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu 
se zeleninovým bufetem)
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v místě pobytu.

Příjemný hotel Park Victoria leží v těsné blízkosti historického centra města Forio a zároveň 
v pěší dostupnosti písečných pláží Cava del Isola a Citara, kde se nachází proslulé Poseidonovy 
zahrady. Ubytování je zajištěno v klimatizovaných pokojích zařízených v jednoduchém středo-
mořském stylu. Klientům je k dispozici venkovní i vnitřní termální bazén. 

d í é

Park Victoria ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO D´ISCHIA

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 190 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

14 490 Kč
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Obsazenost pokojů
Economy pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Standard / Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m / vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: 1,2 km  
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj Standard, Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, snack bar, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), 2 venkovní bazény se sladkou vodou ( jeden z nich 
je dětský), venkovní bazén s  termální vodou (lehátka a  slunečníky 
zdarma), vnitřní termální bazén, vnitřní hydromasážní bazén, TV míst-
nost, dětské hřiště
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
multifunkční hřiště (volejbal, fotbal, basketbal)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
lázeňské centrum, tenis
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu a zeleni-
nový bufet
Stravování za příplatek
Plná penze: oběd (servírovaný)
Upozornění
Pobytová taxa cca 3 EUR/osoba/den splatná v hotovosti v místě po-
bytu. Do termálních bazénů je povolen vstup osobám starším 16 let.

Hotel s rodinnou atmosférou se nachází 250 metrů od pláže Cava del Isola (po cestě cca 50 scho-
dů). Hostům je k dispozici několik bazénů, dva tenisové kurty, rodiny s dětmi ocení dětské 
hřiště s prolézačkami. Komplex se skládá z hlavní budovy a přízemních vilek rozmístěných 
v zahradě nebo kolem bazénu. Pokoje economy jsou starší a odpovídají kategorii 3*.

d f m í v w

Il Gattopardo Ischia ****

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

po schodech, pláž Citara s oblíbenými Poseidonovými zahrada-
mi je vzdálená cca 600 metrů. Hotel má dva termální bazény, 
venkovní s teplotou 25–30°C a vnitřní 32–35°C. Doporučujeme 
klientům všech věkovým kategorií. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 350 m
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
Ubytování
klimatizace ( jen v některých pokojích, na vyžádání, za poplatek), TV, 
telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), pokoje v hlavní budo-
vě mají v přízemí pouze okno, přízemní pokoje v zahradě mají terasu 
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře – ve vyšším patře, balkon
Zařízení hotelu
recepce, klimatizovaná restaurace, bar, společenská místnost s  TV, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), internetový koutek (za poplatek), trezor 
na recepci (zdarma), sluneční terasa s  lehátky a slunečníky zdarma, 
venkovní termální bazén s  teplotou 25–30°C, vnitřní termální bazén 
s teplotou 32–35°C
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu a večeře výběr z menu, zeleninový 
bufet
Upozornění
Pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/noc splatná v hotovosti v des tinaci.

Příjemný hotel se nachází v pěší dostupnosti centra města Forio. Skládá se z hlavní budovy 
a vedlejších přízemních budov, které jsou umístěné uprostřed krásné prostorné zahrady. Po-
koje v  tradičním středomořském stylu jsou jednoduše zařízeny. Ze zahrady vede soukromá 
cesta k pobřeží, písečná pláž Cava del Isola se nachází cca 350 metrů od hotelu a je přístupná 

a d m n í é

Hotel Corona ***

ITÁLIE > ISCHIA > FORIO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 690 Kč

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 490 Kč

ITALIE Ischia_LETO_2019_v2_schvaleno.indd   409 2.1.2019   14:05:23



ITÁLIE

SARDINIE

410

Ostrov Sardinie leží ve Středozemním moři, na jihozápad od italské pev-
niny, severně od Tuniska a na jih od francouzské Korsiky, od níž je oddě-
len jen úžinou Bocche di Bonifacio. Po Sicílii je Sardinie druhým největším 
italským ostrovem s celkovou rozlohou cca 24 000 km čtverečních.

Klima je typické horkými a suchými léty. Moře u Sardinie láká křišťálovou 
vodou, hrající mnoha odstíny. Prší málo – v průměru jeden den v měsí-
ci, což platí pro období trvající od května do října. Sardinie je ostrovem 
úžasné přírody. Najdete tu nejen překrásné písečné či oblázkové pláže 
v turistických střediscích i mimo ně, kouzelná jsou i přírodní zákoutí s di-
voce rozeklanými skalisky, členité zálivy se skalnatými útesy. Sardinie 
ale nabízí i mnohé kulturní zajímavosti a památky. Pro svou strategickou 
polohu byla vždy objektem zájmu vlivných mocností. Počínaje Kartaginci 
byla téměř neustále okupována a každá z kultur tu po sobě zanechala 
své stopy, patrné dodnes. Výrazně se do historie zapsala kultura Nu-
raghů, která na Sardinii působila v období let 1800–238 př. n. l. Dodnes se 
dochovaly tzv. „nuragy“ – kamenné stavby ve tvaru kužele, které jinde 
na svetě nenajdete. Těchto tajemných útvarů je na ostrově na sedm tisíc 
a mnohdy stojí osamoceny i na poměrně izolovaných místech. Nikdo za-
tím nedokáže s jistotou určit, odkud stavitelé nuragů na Sardinii prišli, jak 
žili a ani k čemu tyto objekty sloužily. Nejznámější nuragskou lokalitou je 
Su Nuraxi na jihu Sardinie, která je zapsaná na seznamu UNESCO.

Na Sardinii můžete zažít rovněž neopakovatelná setkání s divokými po-
níky, hejny plameňáků, polodivokými prasaty, endemickými bílými oslíky 
a  spatřit tu lze i velké suchozemské želvy. Ke zdejšímu koloritu neod-
myslitelně patří stáda ovcí, které 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 budete připadat, že jste se ztratili v čase. Pokrmy, které zde ochutnáte, 
a  místa, jež navštívíte, vás jistě ohromí – dovolená na Sardinii naplní 
představy i toho nejnáročnějšího klienta.

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

Měna: Euro (EUR)
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

SARDÍNIE

ŠVÝCARSKO

FRANCIE

RAKOUSKO

CHORVATSKO

Řím

Alghero

KRÁSA SARDINIE SPOČÍVÁ V JEJÍ RŮZNORODOSTI. MNOŽSTVÍ KRÁSNÝCH PÍSEČNÝCH 
I OBLÁZKOVÝCH PLÁŽÍ, ALE I KOUZELNÉ ČLENITÉ SKALNATÉ POBŘEŽÍ. VYSOKÉ 
POHOŘÍ S ÚCHVATNÝMI ZÁKOUTÍMI, DIVOKÁ A ROZMANITÁ FAUNA I FLÓRA.  
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Odlet z Počet dní Letový 
den

Letecká 
spol.

Typ 
letadla *

Priority 
seat

Travel Plus 
Comfort XL seat VIP 

Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání 
z destinace

Praha 8/15 út SW B737-800 NZP Ano NZP Ano Ano x x

Informace o cenách
ITÁLIE > SARDINIE

Informace o cenách zájezdů je možné zjis-
tit 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 Praha – Alghero – Praha v tu-
ristické třídě včetně letištních a bezpečnostních 
poplatků, ubytování (v případě 8denního zájez-
du na 7 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 cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb.

V ceně zájezdu 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 služ-
by a místní pobytové taxy.

Bližší informace o letech a letadlech včetně 
maket a rozmístění sedadel na palubě na-
leznete v úvodních stránkách katalogu 

Travel Plus Comfort
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč 
/osoba/let oběma směry pro běžné termíny a 

Castelsardo

*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.                                           
 SW = Smartwings, NZP = na zpětné potvrzení

Capo Caccia

Alghero

Bosa

v termínech zahrnujících 19. 4., 20. 4., 21. 4.,  
22. 4., 1. 5., 8. 5., 5. 7., 28. 10. 2019 za příplatek 
3 990 Kč/osoba/let oběma směry.

Servis na palubě: Buy On Board
(bližší informace o možnostech servisu na pa-
lubě naleznete v úvodních stránkách katalogu)

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

Stintino
Na severozápadě Sardinie, asi 200 km severozá-
padně od hlavního města ostrova Cagliari a na-
proti ostrovu Isola Asinara (současně přírodní re-
zervace, kde můžete potkat proslulé místní bílé 
oslíky), se nachází hlavní město oblasti Stintino, 
se svou proslulou krásnou pláží Pelosa. Název 
pláže je odvozen od přilehlého ostrůvku Torre 
Pelosa, na němž se tyčí kamenná věž z  doby, 
kdy Sardinii okupovali a  střežili Španělé. Na 
pláži lze vyzkoušet celou řadu vodních sportů, 
jako například windsurfing, potápění, jízdu na 
vodních lyžích a skútrech. Pronajmout si může-
te vodní šlapadla nebo se zúčastnit kurzů školy 
plachtění. Zhruba 30 km od Stintina leží nejdůle-
žitější přístav celé Sardinie – Porto Torres, který 
je důležitou spojkou s pevninou. Naleznete zde 
i významný kostel z 11. století a římské monu-
menty, které určitě stojí za shlédnutí.

Alghero
Městečko se pyšní také pojmenováním „Malá 
Barcelona“ a  to nejen proto, že je vystavěno 
v katalánském stylu, ale i z důvodu svého umís-
tění – leží totiž na stejné úrovni jako španělská 
Barcelona. Staré centrum města vás oslní množ-

Letoviska
ITÁLIE > SARDINIE

Stintino – přístav

STINTINO

CLUB ESSE SPORTING

CLUB ESSE ROCCARUJA

ANCORA LE TONNARE FAMILY CLUB

CALA ROSA

BAGAGLINO RESORT
LA PLAGE NOIRE

SPORTVILLAGE BADESI

ALGHERO

SARDINIE
SOLEADO

RINA

CORTE ROSADA

Pláž Pelosa

Pláž Alghero

stvím historických památek, i úzkými a křivola-
kými uličkami lemovanými obchůdky s  nejrůz-
nějším zbožím. Zvláštní kouzlo má promenáda 
vedoucí po hradbách, nabízející fantastický 
výhled na moře, pobřeží i přístav. Nedaleko leží 
zdejší přírodní klenot, jeskyně Grotta di Nettu-
no s pomalu rostoucími stalagmity a stalaktity, 
stabilní teplotou a  obrovským prostorem. Její 
vchod se nachází dva metry nad mořskou hladi-
nou, skryt pod 110 metrů vysokým útesem Capo 
Caccia. Lze se k ní dostat po schodech ve skále 
nad mořem nebo „vodní cestou“ – doplout sem 
loďkou po moři.

Umístění
hotelů
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připra-
vena bohatá nabídka fakultativních výletů. 
S podrobnou nabídkou fakultativních výletů 
se seznámíte v  místě pobytu. Fakultativní 
výlety jsou pořádány v  optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb.

bou pletených košíků a samozřejmě i procházka 
historickým centrem.
Orientační cena pro hotely v oblasti Stintino, 
Marina di Sorso: 33 EUR dospělá osoba, dítě 
12 let 17 EUR 
Orientační cena pro hotely v oblasti Alghero: 
33 EUR dospělá osoba, dítě 2–12 let 17 EUR 

Alghero 
(půldenní výlet)
Výlet vás provede západním pobřežím Sardinie 
s  cílem v  největším městě této části ostova – 
v Algheru. Cesta vede autobusem podél  „ka-
menného” městečka Fertilia a  kolem přístavu 
Baia di Porto Conte, který je znám i jako Portus 
Ninpharum, po cestě krátká zastávka s výhle-
dem na ostrov Foradada. Cesta dále pokračuje 
k mysu Capo Caccia a dále do samotného města 
Alghero. Na programu je prohlídka historického 
centra města a  čas bude i  na nákupy či indi-
viduální volno. Výlet je nabízen pouze z oblasti 
Stintino a Marina di Sorso.
Orientační cena: 33 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 17 EUR
Lodní výlety jsou nabízeny pouze s  anglicky 
mluvícím doprovodem.

Upozornění
Minimální počet osob nutných pro realizaci vý-
letů je 20 dospělých osob z jedné oblasti. Česky 
mluvící doprovod při minimálním počtu 25 osob. 
Uvedená nabídka je jen orientační, program 
i ceny se mohou během sezony měnit.

Grotte di Nettuno 
(půldenní lodní výlet) 
Plavba lodí podél pobřeží až k proslulé „Neptu-
nově jeskyni”, ležící severozápadně od mysu 
Capo Caccia. Zde si prohlédnete jezírka Lamar-
mora, množství krápníků a vápencových útvarů 
a území, které dříve obývali sardští tuleni (pro-
hlídka jeskyně trvá cca 45 minut). Následuje 
plavba zpět do přístavu Alghero.
Orientační cena pro hotely v oblasti Stintino, 
Marina di Sorso: 64 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 32 EUR
Orientační cena pro hotely v oblasti Alghero: 
36 EUR dospělá osoba, dítě 2–12 let 18 EUR
Upozornění:  pro klienty z hotelu Soleado není 
zajištěna doprava hotel-přístav Alghero a zpět, 
klienti se dostaví pěšky přímo do přístavu 
(cca 350 m od hotelu).

Bosa – city 
(půldenní výlet)
Oblíbený výlet do středověkého městečka 
Bosa, cestou podél pobřeží s pěknými výhledy 
na moře a pobřeží. Městečko se nachází  u  je-
diné splavné řeky na Sardinii, řeky Temo, což 
v  překladu znamená „řeka strachu”. Oblast je 
známá výtečným vínem Malvasia a také proslu-

lo výrobou ručních výšivek. Čeká vás prohlídka 
městečka, zastávka v originální domácí zmrzli-
nárně a  také čas na nákup typických místních 
produktů.
Orientační cena pro hotely v oblasti Stintino, 
Marina di Sorso: 38 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 19 EUR 
Orientační cena pro hotely v oblasti Alghero: 
33 EUR dospělá osoba, dítě 2–12 let 17 EUR 

Bosa + plavba lodí 
(půldenní výlet)
Oblíbený výlet do středověkého městečka Bosa, 
cestou podél pobřeží s  pěknými výhledy na 
moře a pobřeží. Městečko se nachází  u jediné 
splavné řeky na Sardinii, řeky Temo, což v pře-
kladu znamená „řeka strachu”. Oblast je známá 
výtečným vínem Malvasia a také proslulo výro-
bou ručních výšivek. Čeká vás prohlídka měs-
tečka, zastávka v originální domácí zmrzlinárně 
a  také čas na nákup typických místních pro-
duktů. Součástí výletu je plavba po řece Temo 
přibližně 6 km do vnitrozemí. Během plavby na 
lodi probíhá ochutnávka vína a typických míst-
ních koláčků.
Orientační cena pro hotely v oblasti Stintino, 
Marina di Sorso: 58 EUR dospělá osoba, dítě 
2–12 let 28 EUR 
Orientační cena pro hotely v oblasti Alghero: 
50 EUR dospělá osoba, dítě 2–12 let 25 EUR 

Castelsardo 
(půldenní výlet)
Výlet do starobylého městečka Castelsardo, 
které bylo založeno roku 1101 rodem Dei Doria 
z  Janova. Po cestě ještě návštěva Sloní skály 
s hrobkami Domus de Janas. Následuje prohlíd-
ka městečka s průvodcem až k hradu (fakulta-
tivně možná prohlídka), návštěva muzea s výro-

Fakultativní výlety 
ITÁLIE > SARDINIE

Sloní skály s hrobkami Domus de Janas

Castelsardo

Jeskyně Grotta di Nettuno
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Menší hotel s přátelskou atmosférou se na-
chází v oblasti Alghero, nedaleko od pěkné 
písčité pláže. Hostům je k dispozici restau-
race, bar, konferenční místnost či bazén, 
ubytování je zajištěno v  klimatizovaných 
pokojích zařízených v  příjemném italském 
stylu. V  okolí hotelu naleznete obchody, 
bary, restaurace. Historické centrum města 
Alghero je dostupné příjemnou procházkou. 

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
Ubytování
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, telefon, trezor (zdarma), minibar 
(naplnění za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
Ubytování za příplatek
Rodinný pokoj – prostornější, s  možností až 
dvou přistýlek
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, lobby bar, 
konferenční místnost (až 100 osob), Wi-Fi na 
recepci (zdarma), bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře vý-
běr z menu 
Stravování za příplatek
Plná penze: oběd výběr z menu a d f í é

Rina ****

ITÁLIE > SARDINIE > ALGHERO

[ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 890 Kč

Upozornění
Pobytová taxa 2 EUR/osoba/noc splatná v hoto-
vosti v destinaci.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21390 23 190 - 23 890 23 990 - 27 690 23 590 - 28 290 20 290 - 22 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 690 17 990 - 18 590 18 690 - 21 490 18 290 - 21 890 15 890 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 090 18 490 - 18 990 19 090 - 21 990 18 790 - 22 390 16 290 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 490 18 890 - 19 390 19 490 - 22 490 19 190 - 22 890 16 590 - 18 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 090 19 590 - 20 090 20 190 - 23 290 19 890 - 23 690 17 190 - 18 990

ITALIE Sardinie_LETO_2019_v2_schvaleno.indd   415 2.1.2019   14:14:51



416

Pláž
písčitá, 1 slunečník + 1 lehátko + 1 křesílko na 
pokoj zdarma (od 2. řady)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, plážový volejbal, 
basketbal, 2 tenisové kurty, stolní tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
kulečník, vodní sporty na pláži (windsurfi ng, 
potápěčské centrum)
Stravování v ceně
Polopenze plus: snídaně formou bufetu, ve-
čeře formou bufetu nebo servírované (výběr 
z menu), během večeře k dispozici voda a víno 
Stravování za příplatek
Plná penze plus: obědy formou bufetu nebo 
servírované, během oběda k  dispozici voda 
a víno
Upozornění
Poplatek: pobytová taxa cca 2,50 EUR/osoba 
starší 12 let/den, splatná v hotovosti na místě 
pobytu

Hotel Club Esse Roccaruja se nachází na 
severozápadě ostrova, na klidném místě, 
pouhých 60 metrů od pěkné písečné pláže. 
Hotel patří mezi nejstarší hotely v oblasti, 
nicméně svým umístěním a  širokou na-
bídkou doplňkových aktivit se řadí k velmi 
oblíbeným. Svým hostům nabízí restauraci, 
bar, bazén, tenisové kurty a pro děti také 
miniklub. Ubytování je zajištěno v  jedno-
duše zařízených pokojích umístěných buď 
v hlavní budově s pokoji s maximálně jed-
nou přistýlkou nebo v prostornějších poko-
jích s možností až dvou přistýlek v nízkých 
patrových blocích, které odpovídají spíše 
kategorii 3*. Centrum městečka Stintino je 
vzdáleno čtyři kilometry. Hotel je vhodný 
pro klienty všech věkových kategorií.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 60 m
vzdálenost od letiště: Alghero 40 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, minibar 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji 
(zdarma)
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, konferenční 
místnost, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), 
dětský bazén, miniklub, obchod se suvenýry e g l m n p v w x y é

Club Esse Roccaruja ****

ITÁLIE > SARDINIE > STINTINO

S Z

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí plus květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 890 22 390 - 26 790 29 890 - 32 990 29 190 - 37 190 21 790 - 25 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 190 18 190 - 21 790 24 290 - 26 790 23 690 - 30 190 17 690 - 21 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 16 590 18 590 - 22 290 24 890 - 27 490 24 290 - 30 890 18 190 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 16 990 19 090 - 22 790 25 490 - 28 090 24 890 - 31 690 18 590 - 22 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 17 590 19 790 - 23 590 26 390 - 29 090 25 790 - 32 790 19 190 - 22 890

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 190 Kč
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čeře formou bufetu nebo servírované (výběr 
z menu), během večeře k dispozici voda a víno
Stravování za příplatek
Plná penze plus: obědy formou bufetu nebo 
servírované, během oběda k  dispozici voda 
a víno
Upozornění
Poplatek – pobytová taxa cca 2,50 EUR/osoba 
starší 12 let/den, splatná v hotovosti na místě 
pobytu

Rozlehlý resort Club Esse Sporting se nachá-
zí v rekreační oblasti Stintino, na severozá-
padě ostrova. Pláž je od hotelu vzdálena 
přibližně 650 metrů, hosty k ní v určených 
hodinách dopraví hotelový shuttle bus. 
Klienti mohou využít restauraci, bar, ba-
zén, vybrané sportovní aktivity a také mají 
vstup zdarma do vedlejšího hotelu Club 
Esse Roccaruja, kde se mohou účastnit ani-
mačních a večerních programů.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 650 m
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, lednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), v případě ubytování 2 dětí jsou 
přistýlky formou palandy
Zařízení hotelu
hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi v rám-
ci recepce (za poplatek), bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma, osušky za poplatek), miniklub
Pláž
písčitá s oblázky, lehátka, plážová křesílka a slu-
nečníky zdarma (1 lehátko, 1 křesílko a 1 sluneč-
ník na pokoj od 2. řady)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační a večerní programy, plážový volejbal, 
basketbal, tenisové kurty
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
půjčovna kol, vodní sporty na pláži (windsur-
fi ng, potápěčské centrum)
Stravování v ceně
Polopenze plus: snídaně formou bufetu, ve- e g n í p w x é

Club Esse Sporting ****

ITÁLIE > SARDINIE > STINTINO

S
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

15 090 KčS Z

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí plus květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 590 20 990 - 25 490 28 290 - 31 890 27 690 - 35 990 20 590 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 15 090 16 990 - 20 690 22 990 - 25 890 22 490 - 29 190 16 790 - 20 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 15 490 17 490 - 21 190 23 590 - 26 590 22 990 - 29 890 17 190 - 20 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 15 890 17 890 - 21 690 24 090 - 27 190 23 590 - 30 690 17 590 - 21 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 16 390 18 490 - 22 490 24 990 - 28 190 24 390 - 31 690 18 190 - 21 890
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S U X Z [ 6
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

18 690 Kč

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 
v  samém středu široce otevřeného zálivu 
Asinara. Pláž, která záliv lemuje, má délku 
skoro 15 kilometrů a  je oceněná Modrou 
vlajkou. K  dispozici je zde privátní úsek 
pláže pouze pro hotelové hosty s  lehátky 
a  slunečníky zdarma (přístup po schůd-
cích). Komplex je složen z hlavní hotelové 
budovy s  pokoji superior a  nízkých budov 
v podobě půlměsíců, poskládaných střída-
vě v prostorném areálu a obklopené svěží 
zelení, kde jsou umístěny standardní poko-
je. Hostům je k dispozici prostorný bazén, 
2 restaurace či obchodní arkáda se suve-
nýry. Resort je dobrou volbou zejména pro 
rodiny s dětmi, ale rovněž pro páry či kli-
enty hledající příjemné prostředí a  pěkné 
koupání a  je i  vhodným výchozím bodem 
pro podnikání výletů po ostrově.

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 (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), bal-
kon 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 s odděle-
nou dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za poplatek), minimarket, miniklub, dět-
ské hřiště, diskotéka
Pláž
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, osušky za 
poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, fi tness, tenisový kurt, stol-
ní tenis, multifunkční hřiště (basketbal, fotbal, 
volejbal)
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
půjčovna aut, půjčovna kol, vodní sporty na pláži k l í p u v w y é á

Stravování v ceně
All Inclusive LIGHT: 9.00–23.00 zahrnuje sní-
daně, obědy a  večeře formou bufetu. Během 
obědů a večeří k dispozici rozlévané nealko ná-
poje (voda, soft drinky) a rozlévané stolní víno 
a místní pivo. Odpoledne lehké občerstvení for-
mou snacku. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a vybraných alkoholických ná-
pojů místní výroby. Lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem.
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive LIGHT červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 990 - 23 590 24 190 23 490 - 23 990 23 190 - 23 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 18 690 - 19 190 19 690 19 090 - 19 490 18 890 - 19 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 090 - 19 590 20 190 19 590 - 19 990 19 290 - 19 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 590 - 20 090 20 590 19 990 - 20 390 19 790 - 19 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 290 - 20 790 21 390 20 690 - 21 190 20 490 - 20 690
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Rozlehlý resort Le Tonnare se nachází ve 
vyhledávané lokalitě poloostrova Stintino, 
přímo u pěkné písčité pláže. Ubytování je 
zajištěno v  prostorných klimatizovaných 
pokojích zařízených v  rustikálním stře-
domořském stylu, které jsou umístěny 
v  nízkých budovách v  rámci prostorného 
hotelového areálu. Hostům je k  dispozi-
ci centrální bazén, velká restaurace, bar 
u pláže, multisportovní hřiště a dostateč-
ná nabídka doplňkových rekreačních ak-
tivit. Resort je zaměřen především na do-
volenou rodin s dětmi, které ocení kromě 
krásné koupání na privátní pláži i  přátel-
skou atmosféru typického italského klu-
bového hotelu a  také dostatečné zázemí 
včetně miniklubu. 

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj:
1-11-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s bočním výhledem na moře:
11-112-1122-111-1112-1111
Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
individuálně ovládaná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, telefon, trezor (za poplatek), 
lednička (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo 
terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s bočním výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, pizzeria (za 
poplatek, červenec a srpen), bar, pizzeria, Wi-Fi 
ve společných prostorách (zdarma), bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), 
miniklub, obchod se suvenýry
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka zdarma, osušky za 
zálohu
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy 
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
plážový volejbal, tenis, fotbal, bowling, vodní 
sporty, multisportovní hřiště a l m K í p u v w y é

Le Tonnare Family Club ****

ITÁLIE > SARDINIE > STINTINO

Stravování v ceně
Polopenze plus: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze plus: snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, víno a voda během jídla
Upozornění
Pobytová taxa cca 2,50 EUR/os/noc splatná 
v hotovosti v destinaci. 

S [ 4
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

19 090 Kč
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí plus květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 590 27 190 - 30 690 32 590 - 35 190 32 490 - 41 790 24 790 - 29 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 19 090 21 090 - 23 690 25 190 - 27 190 25 090 - 32 090 19 290 - 22 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 19 590 21 590 - 24 290 25 790 - 27 790 25 690 - 32 890 19 790 - 23 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 19 990 22 090 - 24 790 26 390 - 28 490 26 290 - 33 690 20 190 - 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 20 690 22 790 - 25 690 27 290 - 29 390 27 190 - 34 790 20 890 - 24 790
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 890 Kč

oběda a  večeře voda, rozlévané nealkoholic-
ké nápoje a  víno), neomezené množství vody 
a místních rozlévaných nealkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a  časech určených hote-
lem.
Upozornění
Poplatek: pobytová taxa cca 2,50 EUR/osoba 
starší 12 let/den, splatná v hotovosti na místě 
pobytu

Vzdušný rozlehlý prázdninový komplex leží 
v  blízkosti krásné písečné pláže v  oblasti 
Badesi. Ubytování je zajištěno v  jednopa-
trových budovách rozmístěných v  rámci 
celého areálu. Rodiny s dětmi ocení dětský 
miniklub a stravování formou SOFT All Inclu-
sive, poloha u  soukromé dlouhé písečné 
pláže pak potěší milovníky pěkného koupá-
ní i procházek podél moře.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 75 km
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 7 km
Ubytování
klimatizace, TV, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), minibar, trezor (za 
poplatek), balkon nebo terasa
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), 2 bazény(lehátka 
a  slunečníky zdarma), dětský bazén, minimar-
ket, miniklub
Pláž
písčitá, 1 slunečník + 2 lehátka nebo plážová 
křesílka na pokoj zdarma (od 3. řady)
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, stolní 
tenis
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
biliard, půjčovna kol, minigolf, tenis, fi tness, 
kurzy tance, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
SOFT All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje sní-
daně, obědy a  večeře formou bufetu (během a k í p v w y é á

Sportvillage Badesi ****

ITÁLIE > SARDINIE > BADESI

S X [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se SOFT All Inclusive květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 990 26 990 - 30 290 32 190 - 35 590 31 790 - 37 490 27 290 - 28 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 890 21 890 - 24 590 26 190 - 28 890 25 790 - 30 390 22 190 - 22 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 22 390 22 390 - 25 190 26 790 - 29 590 26 490 - 31 190 22 690 - 23 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 990 22 990 - 25 790 27 490 - 30 390 27 090 - 31 890 23 290 - 24 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 790 23 790 - 26 690 28 390 - 31 390 27 990 - 33 090 24 090 - 24 990
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Sportovní aktivity a zábava zdarma
stolní tenis, tenis, fi tness
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vířivka, turecké lázně, solárium, sauna, masáže, 
půjčovna kol, vodní sporty na pláži (šlapadla)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Upozornění
Poplatek: pobytová taxa cca 2 EUR/osoba/den 
splatná v hotovosti na místě pobytu 

Tento příjemný čtyřhvězdičkový hotel leží 
v oblasti Porto Conte, přímo u krásné dlou-
hé písčité pláže. Klimatizované pokoje se 
nacházejí v  dvoupodlažních budovách, 
obklopených zelení i  vysokými piniemi. 
Hotelovým hostům jsou k  dispozici dvě 
restaurace, centrální část se dvěma bazé-
ny a barem. Pro hotelové hosty je na pláži 
vyhrazen soukromý úsek, kde je zajištěn 
plážový servis. Hotel je určen pro klienty 
starší 16 let a  nabízí příjemné ubytování 
v klidnějším prostředí. Za poplatek je mož-
né využít dopravu do centra Alghera.

Obsazenost pokojů
Standardní pokoj: 11-111
Superior: 11-111

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 6 km
vzdálenost od centra: Alghero 12 km
vzdálenost od nákupních možností: Maristella 1 km
Ubytování
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (zdarma), minibar (naplnění za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), trezor na pokoji (zdarma), balkon či patio
Ubytování za příplatek
Pokoj Superior
Zařízení hotelu
hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s  obsluhou, bar u  bazénu, Wi-Fi ve společen-
ských prostorách (zdarma), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), vířivka
Pláž
písčitá, vstup do vody po molu (přes korálové 
podloží) nebo písečným vstupem cca 100 m od 
hotelu, lehátka a slunečníky zdarma c d l o í t w y é á

Corte Rosada ****

ITÁLIE > SARDINIE > PORTO CONTE - ALGHERO

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 990 KčS X [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 28 390 29 490 - 31 990 33 690 - 39 390 34 990 - 42 290 28 590 - 30 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 990 22 790 - 24 690 25 990 - 30 390 26 990 - 32 490 22 190 - 23 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 22 490 23 390 - 25 290 26 690 - 31 090 27 590 - 33 290 22 690 - 24 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 990 23 890 - 25 890 27 290 - 31 790 28 190 - 33 990 23 190 - 24 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 790 24 690 - 26 790 28 190 - 32 890 29 190 - 35 190 23 990 - 25 890
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Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, 1× týdně tematický večer, 
plážový volejbal
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum 
(PADI certifi kace)
Stravování v ceně
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Stravování za příplatek
Plná penze: snídaně, oběd a  večeře formou 
bufetu
Upozornění
Pobytová taxa cca 2,50 EUR/os/noc splatná 
v hotovosti v destinaci.

Příjemný tříhvězdičkový hotel se nachází 
v  oblíbené lokalitě poloostrova Stintino, 
nedaleko od písečné pláže. Resort se sklá-
dá ze čtyř atypicky řešených budov, oblo-
žených kameny, které jsou umístěny upro-
střed krásné, udržované zahrady. Hostům 
je k dispozici pěkná restaurace a ubytování 
v  klimatizovaných pokojích s  balkonem 
či terasou a výhledem do zahrady. U  sou-
kromé hotelové pláže, dostupné krátkou 
procházkou, se nachází bazén s  mořskou 
vodou, u  kterého probíhají denní animač-
ní programy a  je zde i plážová restaurace. 
Hotel za nevelký poplatek zajišťuje dopra-
vu na proslulou pláž La Pelosa. Resort je 
dobrou volbou pro klienty všech věkových 
kategorií, kteří hledají pěkné koupání 
a kvalitní servis služeb za dobrou cenu.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
trezor (za poplatek), minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), balkon
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, restaurace, restaurace 
na pláži, bar, internetový koutek (za poplatek), 
Wi-Fi ve společných prostorách (zdarma), bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma) a d f n í w x y é

Ancora ***

ITÁLIE > SARDINIE > STINTINO

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

21 790 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 890 28 290 - 32 190 33 790 - 35 990 31 390 - 35 290 28 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 21 790 22 990 - 26 090 27 490 - 29 290 25 490 - 28 590 23 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 22 390 23 490 - 26 790 28 090 - 29 990 26 090 - 29 390 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 22 890 24 090 - 27 390 28 790 - 30 690 26 690 - 30 090 24 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 23 690 24 990 - 28 390 29 790 - 31 790 27 690 - 31 090 25 390
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internetový koutek (za poplatek), společenská 
místnost s  TV, konferenční místnost, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště, miniklub
Pláž
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
Sportovní aktivity a zábava zdarma
animační programy, večerní programy, aerobic
Sportovní aktivity a zábava za poplatek
masáže, tenis, stolní tenis, půjčovna kol, potá-
pěčské centrum, vodní sporty na pláži
Stravování v ceně
Snídaně: formou bufetu
Stravování za příplatek
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
Upozornění
Pobytová taxa cca 2,50 EUR/os/noc splatná 
v hotovosti v destinaci.

Příjemný hotel s  rodinnou atmosférou leží 
v  klidnější lokalitě poloostrova Stintino 
obklopen zelení. Hostům je k dispozici pěk-
ný bazén, bar, hotelová restaurace a malý 
salon s  nabídkou masáží a  kosmetických 
procedur. Rodiny s  dětmi ocení miniklub 
(v  provozu v  hlavní sezoně). Ubytování je 
zajištěno v klimatizovaných pokojích zaříze-
ných ve svěžím středomořském stylu, které 
jsou umístěny v jednopatrových budovách. 
Na hotelovou pláž se můžete dostat krát-
kou procházkou, případně využít hotelový 
svoz, který je pro hosty zajištěn zdarma ně-
kolikrát denně. Nedaleko hotelu se nachází 
také jedna z  nejkrásnějších pláží Evropy, 
pověstná La Pelosa. Hotel je vhodnou vol-
bou pro klienty všech věkových kategorií 
i rodiny s dětmi.

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

Poloha hotelu
vzdálenost od pláže: 700 m
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
Ubytování
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
trezor, lednice, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
Ubytování za příplatek
Pokoj s výhledem na moře
Zařízení hotelu
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, re-
staurace na soukromé pláži, bar, Wi-Fi (zdarma), a c d m n í v w y é

Cala Rosa ****

ITÁLIE > SARDINIE > STINTINO

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 31. 12. 2018 OD

16 690 Kč

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd se snídaní květen 2019 červen 2019 červenec 2019 srpen 2019 září 2019
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 990 21 590 - 24 890 24 990 - 29 390 26 590 - 30 890 21 190 - 23 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 12. 2018 16 690 17 190 - 19 790 19 890 - 23 290 21 090 - 24 490 16 890 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 01. 2019 17 090 17 590 - 20 290 20 390 - 23 890 21 590 - 25 090 17 290 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 28. 02. 2019 17 490 17 990 - 20 690 20 790 - 24 490 22 090 - 25 690 17 690 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 03. 2019 18 090 18 590 - 21 490 21 590 - 25 290 22 890 - 26 590 18 290 - 19 990
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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 20. 12. 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.,
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,

Všeobecné podmínky účasti na zájezdu – Léto 2019
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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

o)  zaplatit administrativní poplatek 100 Kč v případě opravy 
adresy, telefonu a emailu některého z účastníků zájezdu 
uvedených na Smlouvě o zájezdu nebo poplatek 300 Kč v 
případě opravy jména, příjmení, data narození, čísla cestov-
ního dokladu některého z účastníků zájezdu uvedených na 
Smlouvě o zájezdu 

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.
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7.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout EXIM 
TOURS bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přimě-
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 konzuma-
ci z nabídky, která odpovídá kategorii hotelu a zejména míst-
ním 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 střed-
ní kategorie může být nabídka omezená pouze na některé 
z uvedených položek (např. pečivo nebo chléb, máslo, džem, 
střídavě 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 ho-
telu 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.
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11.6 Pláže
Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží 
z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných 
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 
osobní 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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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: 09.00–18.00, 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 1800, 
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

Centrum Krakov – Lodžská 850/6, Praha 8 18100
Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 241 093 286, 
eml.: krakov @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 – Zábřeh 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: 09.00–20.00, 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: 08.00–20.00,
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: 08.30–17.30, 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

WWW.EXIMTOURS.CZ 
FACEBOOK.COM/EXIMTOURS    CALL CENTRUM: 255 787 787
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Kontaktní informace
EXIM PARTNEŘI

Aš – Hlavní 2747, 35201, 
Po–Pá 09.00–12.00, 14.00–17.00,
tel.: 354 526 980, eml.: as@exim.cz

Benešov – Masarykovo náměstí 102, 25601,
Po–Čt: 08.30–12.00, 13.00–16.30, Pá: 08.30–12.00, 
13.00–15.00, tel.: 317 728 443, mobil: 603 578 707,
eml.: benesov@exim.cz

Beroun – Palackého 94 (pod horní bránou), 26601,
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–12.00, tel.: 311 510 850, 
mobil: 731 879 888, eml.: beroun@exim.cz

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

Blatná – Náměstí Míru 202, 38801, Po–Pá: 08.00–16.30, 
tel.: 383 420 747, eml.: blatna@exim.cz

Brandýs Nad Labem – Masarykovo náměstí 1766, 25001, 
Po-Pá: 10.00–16.00, tel.: 326 907 180,
eml.: brandysnadlabem@exim.cz

Břeclav – ul. 17. listopadu 48/28, 69002,
Po–Pá: 08.30–17.00, 
tel.: 602 731 460, eml.: breclav@exim.cz

Bučovice – Smetanova 432, 68501, 
Po–Pá: 09.00–17.00, 
tel.: 732 586 038, eml.: bucovice@exim.cz

Čelákovice – Masarykova 780, 25088,
Po–Pá: 09.00–12.00, 14.00–17.00, 
tel.: 608 303 903, eml.: celakovice@exim.cz

Červený Kostelec – Havlíčkova 654, 54941
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 498 100 657,
eml.: cervenykostelec@exim.cz

Česká Lípa – Moskevská 81, 47001, 
Po–Pá: 9.00–12.00, 13.00–16.30, 
tel.: 487 525 619, eml.: ceskalipa@exim.cz
 
Česká Třebová – Hýblova 1221, 56002,
Po–Pá: 08.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: 465 534 541,
mobil: 608 811 188, eml.: ceskatrebova@exim.cz

Český Brod – Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 28201,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 321 622 651, mobil: 602 235 582, 
eml.: ceskybrod@exim.cz

Český Krumlov – Tovární 197,38101, 
Po–Pá: 10.00–15.00, 
tel.: 380 711 530, eml.: ceskykrumlov@exim.cz

Dobříš – Mírové nám. 203, 26301,
Po–Pá: 09.00–16.00, 
tel.: 777 835 834, eml.: dobris@exim.cz

Domažlice – Náměstí Míru 129, 34401,
Po–Pá: 09.00–17.00, 
tel.: 721 177 828, eml.: domazlice@exim.cz

Frýdek Místek – Nádražní 1100, 73801, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 558 629 104,
eml.: frydekmistek@exim.cz

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, eml.: havlickuvbrod@exim.cz

Hlinsko v Čechách – Dvořákovo nábřeží 292, 53901,
Po–Pá: 08.30–16.00, tel.: 721 024 496,
eml.: hlinsko@exim.cz

Hlučín – Mírové náměstí 5/5, 74801, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 595 042 240,
mobil: 605 545 387, eml.: hlucin@exim.cz

Hodonín – Dolní Valy 15, 69501,
Po–Pá: 09.00–17.00, mobil: 778 002 182,
eml.: hodonin@exim.cz 

Holešov – E. Beneše 59, 76901,
Po–Pá: 10.00–17.00, mobil: 739 018 732,
eml.: holesov@exim.cz 

Humpolec – Nerudova 185, 39601
Po+St: 07.30–17.30, Út,Čt: 07.30–17.00, Pá: 07.30–16.00,
tel.: 777 550 504, eml. humpolec@exim.cz

Cheb – Svobody 564/31, 35002,
Po–Pá: 08.30–16.30, tel.: 723 974 484, eml.: cheb@exim.cz

Chotěboř – nám. T. G. Masaryka 321, 58301
Po–Čt:  8.00–17.00, Pá: 8.00–15.00
tel.: 569 641 008, eml.: chotebor@exim.cz

Chrudim – Filištínská 28, 53701,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 469 638 788, mobil: 608 909 583, 
eml: chrudim@exim.cz

Jablonec nad Nisou – Jiráskova 9, 46601,
Po–Pá: 09.00–17.30, tel.: 483 306 627, mobil: 774 485 593, 
eml.: jablonec@exim.cz

Jičín – Židovská 68, 50601, Po–Pá: 09.00–17.00, 
tel.: 493 525 696, mobil: 724 787 978, eml.: jicin@exim.cz 

Jindřichův Hradec – Nám. Míru 174, 37701,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 384 361 747,
eml.: jindrichuvhradec@exim.cz

Kadaň – Kpt. Jaroše 510, 43201, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 474 342 727, eml.: kadan@exim.cz

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

Klášterec nad Ohří – Petlerská 416, 43151, 
Po–Pá: 10.00–17.00, tel.: 474 376 315,
mobil: 774 643 330, eml.: klasterec@exim.cz

Klatovy – Náměstí Míru 64, 33901,
Po+Stř: 09.00–17.00, Út+Čt: 09.00–16.30, Pá: 09.00–15.30, 
tel.: 376 310 279, eml.: klatovy@exim.cz

Kopřivnice – Štefánikova 570, 74221,
Po–Pá: 08.30–12.30, 13.30–17.00, tel.: 556 808 777,
mobil: 724 862 524, eml.: koprivnice@eximtours.cz

Kostelec nad Orlicí – Dukelských hrdinů 900, 51741,
Po+St: 08.00–12.00, 13.00-17.00, Út+Čt 08.00–12.00,
13.00–16.00, Pá: zavřeno, tel.: 494 323 493,
mobil: 776 098 069, eml.: kostelecnadorlici@exim.cz

Kouřim – Mírové náměstí 10, 28161, 
Po–Pá: 09.00–17.30, tel.: 604 969 803,
eml.: kourim@exim.cz

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, eml.: kralupy@exim.cz

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

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

Ledeč nad Sázavou – Husovo nám. 139, 58401, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 569 731 087, mobil:  737 103 191, 
eml.: ledec@exim.cz

Lipník nad Bečvou – 28. října 602, 75131,
Po–Pá: 09.00–17.30, tel.: 581 771 503, mobil: 721 877 658, 
eml: lipniknadbecvou@exim.cz

Louny – Žatecká 146, 44001, 
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–11.00, 
tel.: 415 652 848, eml: louny@exim.cz

Lysá nad Labem – Masarykova 209/14, 28922,
Po–Pá: 09.00–12.00, 14.00–17.00, tel.: 325 551 595,
mobil: 603 463 676, eml.: lysanadlabem@exim.cz

Mariánské Lázně – Hlavní pošta. Poštovní 160, 35301, 
Po–Pá: 09.00–12.00, 12.30–17.00, tel.: 354 626 520,
mobil: 773 654 420, eml.: marianskelazne@exim.cz

Milevsko – Riegrova 145, 39901,
Po–Čt: 09.00–17.00, Pá: 08.00–14.30, tel.: 382 522 555,
382 521 089, eml.: milevsko@exim.cz

Most – Radniční 1/2 (Pasáž U Lva), 43401,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 476 000 027,
mobil: 777 708 780, eml.: most@exim.cz
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Nové Město na Moravě – Vratislavovo náměstí 122, 59231,
Po–Čt : 09.00–12.00, 13.00–17.00, 
Pá: 09.00–12.00, 13.00–16.00, 
tel.: 566 617 317,
eml.: novemestonamorave@exim.cz

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, eml.: novestraseci@exim.cz

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

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

Opočno – Kupkovo náměstí 135, 51773,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 494 667 848, mobil: 608 976 496, 
eml.: opocno@exim.cz

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

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

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, eml.: pelhrimov@exim.cz

Písek – Žižkova třída 282/39, 39701, 
Po–Pá: 08.30–17.00, tel.: 382 281 010, eml.: pisek@exim.cz

Písek – Budovcova 105/4, 39701, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 775 577 894, eml.: pisek@exim.cz

Podbořany – Přátelství 411, 44101, 
Po–Pá: 10.00–12.00, 12.45–17.00, tel.: 415 722 454, 
mobil: 604 409 659, eml.: podborany@exim.cz

Poděbrady – Havlíčkova 53, 29001,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 325 612 305,
eml.: podebrady@exim.cz

Prostějov – Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 79601,
Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00, 
tel.: 587 070 082, eml.: prostejov@exim.cz

Přerov – Žerotínovo náměstí 253/25, 75002, 
Po–Pá: 09.00–17.00, mobil: 723 383 815,
eml.: prerov@exim.cz

Příbram – Václavské náměstí 144, 26101,
Po–Pá: 08.30–17.00, So: 09.00–12.00, 
mobil: 605 281 717, eml.: pribram@exim.cz

Rokycany – J. Knihy 177/I., 33701,
Po–Čt: 09.00–17.00, Pá: 09.00–16.00, 
tel.: 371 725 346, eml.: rokycany@exim.cz
 
Roudnice nad Labem – Alej 17. listopadu 812, 41301, 
Po–Pá: 08.30–17.00, tel.: 416 815 590,
eml.: roudnicenadlabem@exim.cz

Rousínov – Sušilovo nám. 48, 68301,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 603 516 425,
eml.: rousinov@exim.cz

Rožnov Pod Radhoštěm – Palackého 2192, 75661,
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 571 654 304, 
mobil: 602 533 886, 
eml.: roznovpodradhostem@exim.cz

Říčany – 17. listopadu 243/15, 25101
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 323 604 365, mobil: 777 555 246, 
eml.: ricany@exim.cz

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

Semily – Riegrovo náměstí 55, 51301,
Po–Pá: 8.30–17.00, tel.: 481 625 626, eml.: semily@exim.cz

Soběslav – náměstí Republiky 57, 39201
Po–Pá: 8.30–12.00, 13.00–16.30,
mobil: 606 383 585, 777 245 568, eml. sobeslav@exim.cz

Sokolov – Nám. Budovatelů 1407, 35601,
Po–Pá: 09.00–18.00, tel.: 733 537 287,
eml.: sokolov@exim.cz

Brandýs n. Labem – Stará Boleslav – Třebízského 1733, 
25002, Po–Pá: 10.00–12.00, 15.00–17.00, 
mobil: 608 051 562, eml.: staraboleslav@exim.cz

Strakonice – U Svaté Markéty 58, 38601, 
Po–Pá: 08.00–17.00, So: 09.00–12.00, tel.: 383 323 450, 
eml.: strakonice@exim.cz

Sušice – Nám. Svobody 6, 34201, 
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–12.00, tel.: 376 528 989, 
mobil: 603 503 595, eml.: susice@exim.cz

Svitavy – Nám. Míru 89, 56802, 
Po–Pá: 09.00–12.00, 13.00–18.00, tel.: 461 541 000, 
mobil: 608 907 097, eml.: svitavy@exim.cz

Štětí – Krátká 64, 41108, Po–Pá: 09.00–12.00, 13.00–17.00, 
tel.: 731 210 610, eml.: steti@exim.cz

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, 
eml.: sumperk@exim.cz

Tachov – Obch. centrum Kaskády. Zámecká 2111, 34701,
Po–Pá 10.00–12.00, 12.30–17.00, tel.: 374 725 630, 
eml.: tachov@exim.cz

Tanvald – Krkonošská 90, 46841, 
Po–Pá: 08.00–16.00, tel.: 608 027 703, mobil: 777 037 701, 
eml.: tanvald@exim.cz

Třebíč – Karlovo náměstí 16/22, Černý dům, 67401,
Po–Pá: 08.30–17.00, tel.: 568 844 990, eml.: trebic@exim.cz

Kontaktní informace
EXIM PARTNEŘI

Třinec – Palackého 397, 73961, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 558 988 800, eml.: trinec@exim.cz

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, eml.: tynecnadsazavou@exim.cz

Uherské Hradiště – OD Centrum – Velehradská 1206, 68601,
Po–Pá: 09.00–16.30, tel.: 577 477 987, mobil: 732 915 443, 
eml.: uherske.hradiste@exim.cz

Ústí nad Labem – Klíšská 8, 40001, 
Po–Pá: 09.00–18.00, tel.: 475 200 129, 
eml.: usti-nad-labem@exim.cz

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

Velký Týnec – Olomouc, OC Olympia – Olomoucká 90, 
77777, Po–Ne: 09.00–21.00, tel.: 585 154 587, 
mobil: 777 990 759, eml.: olympiaolomouc@exim.cz

Velvary – Náměstí Krále Vladislava 112, 27324,
Po–Pá: 09.00–16.00, tel.: 775 959 410, 
eml.: velvary@exim.cz

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

Vlašim – Riegrova 1828, 25801, 
Po–Pá: 09.00–17.00, So: 09.00–11.00, tel.: 317 847 132, 
317 841 201, eml.: vlasim@exim.cz

Vrchlabí – Krkonošská 203, 54301, 
Po–Pá: 09.00–16.30, tel.: 499 421 131, 
eml.: vrchlabi@exim.cz

Vsetín – nám. Svobody 1321, 75501, 
Po–Pá: 09.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: 571 437 721, 
eml.: vsetin@exim.cz

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

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

Znojmo – Horní náměstí 10 (pasáž DUKY), 66902, 
Po–Pá: 09.00–17.00, tel.: 515 224 663, 
eml.: znojmo@exim.cz
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MŮŽEME SI VYBÍRAT 
S KÝM NA DOVOLENOU

Jsme hrdými účastníky programu Český systém kvality služeb*. 
Projekt je systémovým nástrojem státní politiky cestovního ruchu a jeho hlavním záměrem je přispět ke zvýšení kvality služeb cestovního 
ruchu v České republice, jejíž úroveň je v ČR dlouhodobě vnímána zejména zahraničními návštěvníky jako nedostatečná. Výsledkem 
projektu je vznik Českého systému kvality služeb včetně provedení certifi kace kvality služeb u vybraných organizací cestovního ruchu 
a navazujících služeb.  

Český systém kvality služeb si proto klade za cíl pomoci těm organizacím cestovního ruchu, které si uvědomují důležitost kvality 
ve službách a chtějí se neustále zlepšovat a přispívat tak ke zvýšení kvality služeb ve svém regionu.

Všechny naše značkové prodejny prošly certifi kačním školením, které jim pomáhá zefektivnit interní pracovní postupy, pomáhá k rozšíření 
znalostí a schopností zaměstnanců. Tato školení slouží k přiblížení prodejce ke klientovi, k lepšímu pochopení jeho potřeb a přání.  
Právě výběr a doporučení vhodné dovolené je podle našich zkušeností nejdůležitějším aspektem spokojenosti zákazníka. 

Provozovna označená uvedeným logem ČSKS je pro klienta znakem zaručené kvality při výběru jeho dovolené.

Přejeme vám „šťastnou ruku“ při výběru dovolené! 

Váš EXIM tours 

*Seznam dalších certifi kovaných organizací 
a podrobnější informace naleznete na www.csks.cz.

ČESKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽEB
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