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Další nabídku destinací 
najdete v katalozích
V ZIMĚ K MOŘI a POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 

Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.

sleva až

45 %*

Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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Proč práv  cestovní kancelář EXIM TOURS?

NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘ V ČESKÉ REPUBLICE
Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. pro vás již 28. sezó-
nu připravuje dovolenou vašich snů do nejoblíbeněj-
ších destinací. Za tu dobu s  námi vycestovalo více jak 
5 000 000 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. 

JISTOTA, FINANČNÍ STABILITA A GARANCE CENY
Jsme stabilní společnost s  dlouhodobě velmi dobrými 
hospodářskými výsledky nikdy nezatížená fi nančními 
úvěry. Díky rozumnému hospodaření vám garantujeme 
zachování ceny vašeho zájezdu až do poklesu kurzu čes-
ké koruny o 10 %.

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 včas-
ném nákupu zájezdu si vybíráte z těch nejatraktivnějších 
nabídek 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 týdnu vám s výběrem dovolené pomohou i naši škole-
ní operátoři 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 vy-
bral 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 ubytová-
ní se širokou nabídkou služeb. V naší nabídce naleznete 
i lyžování a zájezdy 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 odle-
tem v  nekonečné frontě na vaše cestovní dokumenty, 
po příchodu na letiště se půjdete rovnou odbavit k vaší 
odletové přepážce. 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 
delegátů. Delegáti vás budou očekávat již při vašem 
příletu do cílové destinace a  zajistí vaši přepravu do 
hotelů. Navštíví vás v hotelu, seznámí vás s místem po-
bytu i hotelem a budou mít pro vás připravenu nabídku 
fakultativních zájezdů, které pro vás organizuje místní 
cestovní kancelář. Delegáti jsou v  případě nenadálých 
událostí vždy připraveni vám pomoci a  jsou k dispozici 
24 hodin. V České republice vám pomohou naši operátoři 
denně od 8 do 21 hodin. Non stop je vám k dispozici i naše 
pohotovostní linka. 
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Proč práv  cestovní kancelář EXIM TOURS?

ÚVODNÍ INFORMACE 

KUBA 2

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  

MEXIKO 

PANAMA 9

ZANZIBAR 10

KE A 1

MAURICIUS 1

Obsah
SRÍ LANKA 1

VIETNAM 1

T AJSKO 19

MALEDIVY 21

BALI 22

V EOBECN  PODMÍNKY

Ú ASTI NA ZÁJEZDEC  2

KONTAKTNÍ INFORMACE 2 2
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Záleží jen na vás, kolik bude vaše dovolená stát.

Přij te včas a ušetříte
C Y TE SI NEJV ODNĚJ Í SLEVU PŘI V ASN M NÁKUPU ZÁJEZDU
STA Í, KDY  U RADÍTE ZÁLO U POUZE 1 00 K .
ZÍSKEJTE PARKOVÁNÍ U LETI TĚ ZA ZV ODNĚNOU CENU

       

VLNA SLEV 
ZA V ASN  NÁKUP DO 1. . 2019

sleva až 9  000 Kč*

až 45 %*

VLNA SLEV 
ZA V ASN  NÁKUP DO 1. . 2019

sleva až 92 200 Kč*

až 44 %*

VLNA SLEV 
ZA V ASN  NÁKUP DO 0. 9. 2019

sleva až 2 900 Kč**

až 25 %***

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. a 3. vlnu slev za včasný nákup.

*) platí pro hotel Zoetry Agua Punta Cana (Dominikánská rep.)
**) platí pro hotel Diamonds Star of The East (Zanzibar)
***) platí pro hotel Paradise Island Resort SPA (Maledivy)

 vlny slev, kter  
si ůžete chytit
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Cestujete s d t i

ledejte 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.

Cestujete s d t i

ledejte 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.

Záleží jen na vás, kolik bude vaše dovolená stát.

Přij te včas a ušetříte
C Y TE SI NEJV ODNĚJ Í SLEVU PŘI V ASN M NÁKUPU ZÁJEZDU
STA Í, KDY  U RADÍTE ZÁLO U POUZE 1 00 K .
ZÍSKEJTE PARKOVÁNÍ U LETI TĚ ZA ZV ODNĚNOU CENU

       

Využijte i dalších v hod včasn ho 
nákupu zájezdu do 0. 9. 2019
ZV ODNĚNÁ ZÁLO A POUZE 1 00 K  / OSOBA
Platí pro vybrané lety a destinace – viz informace v úvodu každé destinace. 
Podrobné podmínky a informace naleznete ve Všeobecných podmínkách účasti na zájezdech, bod 3.

SLEVA 0  NA CESTOVÁNÍ V BUSINESS CLASS
Platí pro držitele zákaznických karet do vyčerpání kapacity na vybraných letech na Zanzibar a do Keni.

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 ZV ODNĚN  CENY
Při objednání zájezdu do 30. 9. 2019 ZVÝHODNĚNÁ CENA parkování. Bližší informace v části „Parkování“.
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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.
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 Skuteční specialisté 
 na cestovní pojištění

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

 Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Naše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní 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

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

 Vlastní celosvětová síť 
 pomoci přímo v místě

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

 Bezkonkurenčně rychlá 
 likvidace škod

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

 Téměř 100 %
 spokojených klientů

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

 Nejlepší pojišťovna 
 v oboru

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

1

 Silné mezinárodní 
 zázemí

Jsme  součástí největší světové skupiny 
cestovních pojišťoven ETIG, 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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 Skuteční specialisté 
 na cestovní pojištění

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

 Široký rozsah pojistné  
 ochrany

Naše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní 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

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

 Vlastní celosvětová síť 
 pomoci přímo v místě

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

 Bezkonkurenčně rychlá 
 likvidace škod

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

 Téměř 100 %
 spokojených klientů

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

 Nejlepší pojišťovna 
 v oboru

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

Jsme  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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Karty stál ho zákazníka

Co vá  naše zákaznická karta přinese  

NÁ  SOFISTIKOVAN  SYST M SÁM EVIDUJE VÁ  FINAN NÍ BONUS A AUTOMATICKY NABÍDNE SLEVU, 
NA KTEROU MÁ NÁ  ZÁKAZNÍK NÁROK. KARTY JSOU VYDÁVÁNY CESTUJÍCÍM VE VĚKU NAD 1  LET. ÍSLO VA Í 
ZÁKAZNICK  KARTY, PROSÍM, UVÁDĚJTE PŘI KA D M NÁKUPU ZÁJEZDU, ABY MO L B T TENTO ZÁJEZD NA TEN 
K VA EMU Ú TU A VÁM MO LA B T NÁSLEDNĚ POSKYTNUTA ODPOVÍDAJÍCÍ SLEVA PRO DAL Í ZÁJEZDY.

ZÍSKEJTE NOVOU KARTU

NEMÁTE JE TĚ NA I NOVOU ZÁKAZ
NICKOU KARTU  ZDE JE UVEDEN 
POSTUP, JAK JI M ETE ZÍSKAT.

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 
PROVÉST 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 FINANČNÍHO 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.

NADSTANDARDNÍ SLU BY

  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 30. 9. 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 Com-
fort a Business Class ( jen vybrané lety na Kapverdy, 
Zanzibar, do Keni a do Senegalu; platí při zakoupe-
ní do 30. 9. 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.

FINAN NÍ BONUS

  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 nej-
sou počítány vízové poplatky a pojištění) budou při-
psány 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 kar-
ty 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. 

ODDĚLENÍ ZÁKAZNICK C  KARET
TEL.  2   , E MAIL  KARTY EXIM.CZ 

SPRÁVA ZÁKAZNICK C  KARET JE UMÍSTĚNA NA  

WWW.EXIMTOURS.CZ/KLIENTSKE KARTY/
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Dárkov  poukazy

call centrum 841 115 115  |  www.eximtours.cz

číslo

datum vystavení 

vystavil

podmínky pro uplatnění poukazu

omezení uplatnění

v hodnotě

Platnost dárkového poukazu je časově omezena. Dárkový poukaz lze 

použít na jakýkoliv zájezd z nabídky cestovní kanceláře EXIM TOURS 

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

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

místo pro Vaše logo nebo text

C CETE LI POTĚ IT NĚKO O BLÍZK O, CO LEP Í O 

MU M ETE VĚNOVAT NE  DOVOLENOU SN . VYU IJTE 

NA Í NABÍDKY DÁRKOV C  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.

Dárkov  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 značko-
vých prodejen na počkání, a to v libovolné hodnotě.

Individuální poukaz
Rádi vám vyrobíme individuální poukaz s vlastním textem (speciální věnování) 
a grafi kou. Poukazy vám dodáme cca do jednoho týdne po objednání.

 Tyto poukazy je možné objednat i elektronicky na marketing@exim.cz.

Poplatek za vystavení a doručení poukazu je: 250 Kč.

Při nákupu zájezdu bude hodnota poukazu odečtena z ceny zájezdu.
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Parkování pří o na letišti

In or ace o letištích

LETI TĚ VÁCLAVA AVLA PRA A

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

LETI TĚ 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

LETI TĚ LEO E JANÁ KA 
OSTRAVA  MO NOV

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

Dní SMART COMFORT
8  990 Kč  1 290 Kč 
9  1 200 Kč  1 400 Kč 
10  1 300 Kč  1 600 Kč 
11  1 400 Kč  1 800 Kč 
12  1 500 Kč  1 800 Kč 
13  1 600 Kč  2 000 Kč 
14  1 600 Kč  2 000 Kč 
15  1 700 Kč  2 000 Kč 
16  1 800 Kč  2 200 Kč 

CENÍK PARKOVN O PLATN  
PRO KATALO Y ZIMA 2019 2020

CENÍK PARKOVN O PLATN  
PRO KATALO Y ZIMA 2019 2020

Parkoviště Dní Cena

Letiště 
Brno 

Tuřany

8 800 Kč
9-12 1 200 Kč
13-15 1 500 Kč

Letiště 
Ostrava 
Mošnov

8-9 600 Kč
10-13 900 Kč
14-15 1 100 Kč

Parkování pří o na letištích 
v Brn  a v Ostrav

Parkování pro osobní vozidla 
pří o na letišti v Praze

Ceny jsou platné k datu vydání katalogu.

AKTUALIZOVAN  CENY PARKOVÁNÍ NAJDETE NA  
WWW.EXIMTOURS.CZ /PARKOVANI NA LETISTI

uvod_EXOTIKA 2020.indd   10 12.6.2019   9:38:59
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Parkování u letišt

Parkování u Letišt  Václava avla Praha 
AIR PARKIN  PRA A D , EXIT 

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.

Platí při objednání zájezdu od 1. 10. 2019

PARKOVÁNÍ LETÍM BRNO D1, EXIT 201

Parkování je minutu od sjezdu z dálnice D1 (Exit 201), po 300 m směr Brno-centrum 
je vjezd na parkoviště z ulice Řípská, GPS: 49.169778, 16.686909
Parkoviště/Transfer: +420 602 282 847 / +420 604 290 930, info@letimbrno.cz

Hlídané parkování je pouze 3 minuty cesty vzdálené od letiště Brno – Tuřany

Platí při objednání zájezdu od 1. 10. 2019

KAREL EZK   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

Platí při objednání zájezdu od 1. 10. 2019.

Ceny jsou platné k datu vydání katalogu.

AKTUALIZOVAN  CENY PARKOVÁNÍ NAJDETE NA  WWW.EXIMTOURS.CZ /PARKOVANI NA LETISTI

Parkování
u letiště 

Airparking 
Buštěhrad

Dní Cena

7-9 700 Kč

10-13 990 Kč

14-16 1 100 Kč

Parkování 
Letím Brno

Dní Cena

7–9       700 Kč 

10–12   1 000 Kč 

13–21   1 200 Kč 

Parkování 
u letiště

Parkování 
U Karlose

Dní Cena

8-9 550 Kč

10-13 750 Kč

14-15 800 Kč

Parkování u letišt  Leoše Janáčka Ostrava Mošnov

Parkování u letišt  Brno Tuřany 

Zv hodn n  parkování 

do 1. . 2019 – 299 Kč

1. . – 1. . 2019 – 99 Kč

1. 9. – 0. 9. 2019 – 99 Kč

PARKOVÁNÍ A TRANSFER 
NA/Z LETI TĚ SE VZTA UJE POUZE 

NA OSOBY UVEDEN  
NA SMLOUVĚ O ZÁJEZDU

Zvýhodněné parkování u  letišť v  Praze, Brně a Ostra-
vě exkluzivně pro klienty zájezdů pořádaných CK EXIM 
TOURS a.s.  z  katalogů ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA, V ZIMĚ 
K MOŘI, POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 2019 – 2020.

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

Ceny jsou uvedeny včetně DPH za parkování jednoho 
osobního vozu na max. 21 dní. Parkování musí být objed-
náno při podpisu Smlouvy o zájezdu.
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12

Mytí a čištění vozidla
Chcete během dovolené dopřát 
wellness nejen sobě, ale i svému vozu? 
Pokud si online zarezervujete místo 
v PC COMFORT alespoň na dva dny, 
máte možnost nechat si umýt svůj vůz 
v myčce, včetně čištění interiéru.

K letadlu bez čekání
Cestujete-li v rámci Schengenského 
prostoru, můžete využít službu FastTrack, 
která vám zajistí rychlý průchod 
bezpečnostní kontrolou na Terminálu 2. 

Parkování
Naše parkovací domy PA SMART
a PC COMFORT nabízejí hlídaná krytá 
stání, a to i pro majitele vozidel 
s pohony na LPG či CNG. Pokud před cestou 
vyžadujete maximální pohodlí, oceníte 
od září naše nové prémiové služby, kde 
vás kromě špičkového servisu naladí na 
cestu také příjemná hudba, denní tisk 
či odnos zavazadel.

Osvěžení před cestou
Navštivte naše letištní salonky. 
Na výběr máte ze tří salonků nacházejících 
se na obou terminálech. Využijte 
jejich pohodlí a komfort, all-inclusive 
občerstvení, TV, Wi-Fi, dětský koutek nebo 
sprchu.

Parkujte pár kroků od terminálu 
a začněte dovolenou bez starostí

Od 1. 6. 2019 platí nový 
�exi ceník — rezervujte dřív, 

plaťte méně.

O zavazadla postaráno
V naší nabídce naleznete i speciální 
službu individuálního odbavení včetně 
zavazadel. Vyřídíme vše za vás, zatímco 
vy se můžete občerstvit v salonku.

Více informací na www.prg.aero

PRO PŘÍJEMN  PRO ITÍ LETU VÁM 

NABÍZÍME MO NOST DOKOUPIT JI  

PŘI REZERVACI ZÁJEZDU OB ER

STVENÍ, JE O  KONKR TNÍ NABÍDKU 

NALEZNETE NA T TO STRÁNCE. 

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

Servis na palub

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 NADSTANDARDNÍ O CATERIN U NA LETEC  S LETECKOU SPOLE NOSTÍ SMARTWIN S

PŘE LED SLU EB POSKYTOVAN C  NA LETEC  S LETECKOU SPOLE NOSTÍ SMARTWIN S

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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Le te ko ortn

BUSINESS CLASS

Na našich vybraných charterových letech do exotických 
destinací nabízíme možnost zakoupení sedaček v Busi-
ness Class, který kromě odděleného salónu se širokými 
polohovatelnými sedačkami v přední části letadla nabízí 
i  vyšší komfort služeb a  stravování na palubě letadla. 
(viz. nákres). Před odletem v  Praze budete pozváni 
k bezplatnému občerstvení ve VIP salónku (v závislosti 
na jeho otevírací době). Na palubě letadla o vás bude 
pečovat vedoucí kabiny, k dispozici budete mít rozšířený 
catering i výběr nealkoholických a alkoholických nápojů 
zdarma (tento výběr je omezen váhovými limity určený-
mi pro jednotlivé lety). 

Cestování v  Business Class umožňuje využít hmotnost 
zapsaných zavazadel o  9 kg/osobu vyšší než v  běžné 
cestovní třídě, máte možnost rezervace konkrétní se-
dačky zdarma. Příplatky za cestování v  Business Class 
začínají již na 15 990 Kč.

TRAVEL PLUS COMFORT

Na našich letech do Egypta, na Kapverdy a do Senegalu 
nabízíme možnost objednání  nadstandardní služby Tra-
vel Plus Comfort, která zahrnuje možnost využití VIP sa-
lónku před odletem na letištích v Praze, Brně a Ostravě 
(v  závislosti na otevírací době salónku), zajištění míst 
v  přední části letadla, vyšší úroveň servisu na palubě 
(rozšířený catering a  větší výběr nápojů) a  o  9 kg na-
výšený váhový limit zapsaných zavazadel. Při letech na 
Kapverdy a do Senegalu navíc pro vaše pohodlí neobsa-
zujeme vedlejší/prostřední sedadlo (viz nákres rozmís-
tění sedaček). Tuto službu si můžete zakoupit za cenu 
od  2 990 Kč.

VIP SAL NEK

Unikněte hektickému prostředí a v klidu před vaším od-
letem relaxujte. Na váš odlet můžete čekat na letištích 
v Praze, v Brně či v Ostravě v klidu a komfortu VIP salón-
ku MENZIES a využít jeho nadstandardních služeb (v zá-
vislosti na otevírací době salónku). Salónky 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 ve třídě Business Class 
a se službou Travel Plus Comfort je tato služba poskyto-
vána zdarma.

VYBERTE SI VA E PRIORITNÍ 
MÍSTO V LETADLE

Rádi sedíte v přední části letadla, u okénka nebo si chcete 
dopřát více místa na nohy u  nouzových východů? Zare-

Ko ortní cestování

zervujte si již při objednávce vaše prioritní 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 vy-
braných letů). Tato služba je zpoplatněna částkou 600 Kč 
pro lety do Egypta, na Kapverdy a do Senegalu a 1 000 
Kč pro ostatní charterové destinace (cena je uvedena za 
obě cesty). Vaši sedačku si vyberte dle schématu uvede-
ného pro jednotlivé lety, který naleznete v úvodu desti-
nace a její číslo uveďte již při rezervaci vašeho zájezdu. 
Priotity seat nelze rezervovat u exitů (XL seat) a v před-
ních řadách určených pro cestující se službou Travel plus 
Comfort a Business Class, kde je již tato služba zahrnuta 
v ceně příplatku za cestovní třídu. 

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  ma-
lými dětmi.

XL SEAT

Chcete-li více pohodlí, můžete si již při objednávce va-
šeho zájezdu zarezervovat místa u nouzových východů. 
Tato služba je zpolatněna částkou 1 000 Kč pro lety do 
Egypta, na Kapverdy a do Senegalu a 1 800 Kč pro ostat-
ní charterové destinace (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 nouzo-
vé situace plně spolupracovat s  palubním personálem 
a plnit jeho pokyny. Sedačky nesmí být obsazovány dět-
mi, 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 prodlužovací pás). 
Osoby na těchto sedadlech musí být čeští rodilí mluvčí. 
Cestující na sedačkách u nouzových východů nesmí mít 
u sebe pod sedadlem žádná palubní zavazadla, a to ani 
ta nejmenší (všechna jejich palubní zavazadla musí být 
bez výjimky uložena ve schránkách k tomu určených). 
Pokud cestující, kteří si zarezervují tyto sedačky nebu-
dou splňovat podmínky pro dopravu na místech u nou-
zových východů, mohou být odbavovacím či palubním 
personálem posazeni na jiná místa.

Upozorňujeme na to, že sedadla u nouzových východů 
nejsou ve většině případů polohovatelná a mívají pevné 
područky. U těchto míst také může být místo standardní-
ho okénka pouze nouzový průzor. Tato specifi ka sedaček 
u  nouzových východů nejsou důvodem ke kompenzaci 
částky uhrazené za rezervaci místa nebo změnu místa 
při nástupu do letadla.

ODBAVENÁ ZAVAZADLA

Povolená váha odbaveného zavazadla je 23 kg na oso-
bu. Na letech se společností SW nelze sčítat váhy za-
vazadel 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.

levá strana pravá strana

cca 80 cmcca 75 cm

38 cm33 cm

Platí pouze pro 
B737-800

PRO VA E PO ODLÍ A VY Í KOMFORT CESTOVÁNÍ M ETE VYU ÍT 

NĚKTER  ZE SLU EB NABÍZEN C  NA Í CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ.
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Letenky na pravideln ch linkách

Letenky do cel ho sv ta pro individuální cestující
SERVIS PRO NA E ZÁKAZNÍKY MÁ PRIVÁTNÍ C ARAKTER S INDIVIDUÁLNÍ P Í 

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 

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.

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

Korporátní servis 
KOMPLEXNÍ SLU BY CESTOVNÍ O RUC U PRO FIREMNÍ KLIENTELU, INSTITUCE, 
SPORTOVNÍ KLUBY, SDRU ENÍ A JIN  SUBJEKTY

VÍME, E MÁTE DOST SV C  STAROSTÍ, A PROTO VE KER  ZÁLE ITOSTI, SPOJEN  S VA Í OBC ODNÍ CESTOU, 
NEC TE NA NÁS. MY VÁM CESTU NAPLÁNUJEME A ZAJISTÍME PŘESNĚ NA MÍRU.

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

CENTRÁLA EXIM TOURS JE OFICIÁLNÍM AKREDITOVAN M IATA A ENTEM, 
LEN MEZINÁRODNÍ ASOCIACE LETECK C  DOPRAVC

Prodej letenek  
tel  2 1 090 , 2 1 09  210
letenky e i .cz
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Pravideln  linky – ilustrativní zobrazení kabin
ZÁJEZDY DO NĚKTER C  EXOTICK C  DESTINACÍ JSOU OPEROVÁNY NA PRAVIDELN C  LINKÁC  RENOMOVAN C  
LETECK C  SPOLE NOSTÍ. ZOBRAZENÍ KABIN EKONOMICK  CESTOVNÍ TŘÍDY NA DÁLKOV C  LETEC .

E irates
SPOLE NOST S NEJVĚT Í FLOTILOU AIRBUS  A 0 NA SVĚTĚ

Turkish Airlines
SPOLE NOST L TAJÍCÍ DO VÍCE ZEMÍ NE  KTERÁKOLIV JINÁ
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Air France – KLM
NEJVĚT Í A NEJSILNĚJ Í EVROPSKÁ LETECKÁ SKUPINA / LETECKÁ SPOLE NOST.

Zobrazená konfi gurace sedadel, stejně jako barevné provedení kabin je pouze 
ilustrativní. Změna operujícího typu letadla a uspořádání sedadel je na straně 
leteckého dopravce vyhrazena.

atar Air ays
2. NEJLEP Í LETECKÁ SPOLE NOST NA SVĚTĚ DLE ODNOCENÍ 
SKYTRAX V ROCE 201
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Prodej letenek
NABÍZÍME VÁM PRODEJ LETENEK DO VYBRAN C  DESTINACÍ, KAM EXIM TOURS A.S. OPERUJE SV  LETY.

8 9 10 11 12 13 1421 3

WCWC

WC

nouzový východ, řady 15 a 16

křídlo

křídlo

Business Class, řady 1 až 5

4 5

D
F

A
C

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

A
   

B
   

C
F   E   

D

Destinace Cílové 
letiště

Cena 
zpáteční 
letenky

Příplatek za 
Travel Plus 
Comfort *

Příplatek 
za Business 

Class *

Cena 
zpáteční 
letenky

Příplatek za 
Travel Plus 
Comfort *

Příplatek 
za Business 

Class *

Sleva 
50 % 

z Travel 
Plus 

Comfort **

Sleva 
50 % 

z Business 
Class **běžné termíny termíny zahrnující  28. 10., 24. 12., 

31. 12., 10. 4., 13. 4., 1. 5., 8. 5.

EGYPT 
Hurghada HRG 8 990 Kč 2 990 Kč x 9 990 Kč 3 990 Kč x NE x
Marsa Alam RMF 8 990 Kč 2 990 Kč x 9 990 Kč 3 990 Kč x NE x
Sharm El Sheikh SSH 8 990 Kč 2 990 Kč x 9 990 Kč 3 990 Kč x NE x

KAPVERDY 
Boa Vista BVC 12 990 Kč 4 990 Kč x 13 990 Kč 5 990 Kč x ANO x
Sal SID 12 990 Kč 4 990 Kč x 13 990 Kč 5 990 Kč x ANO x

SENEGAL DSS 14 990 Kč 4 990 Kč x 15 990 Kč 5 990 Kč x ANO x
KEŇA MBA 19 990 Kč x 15 990 Kč 21 990 Kč x 17 990 Kč x ANO
ZANZIBAR ZNZ 19 990 Kč x 15 990 Kč 21 990 Kč x 17 990 Kč x ANO

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 30.9. 2019 a do vyčerpání kapacity

NA T TO STRANĚ NALEZNETE 
MAKETY K NEJ ASTĚJI POU ÍVAN M 
LETADL M. 

Změna typu letadla je vyhrazena. 
Aktuální letový řád bude uveden ve vašich Pokynech na 
cestu, které obdržíte cca 7 dní před odletem. 
Přestože cestovní kanceláře a letecké společnosti činí 
vše pro dodržení smluvně stanovených letových řádů, 
zvýšená opatření k posílení bezpečnosti letecké přepra-
vy a přísná pravidla pro dodržování všech technických 
a organizačních postupů předepsaných v letecké pře-
pravě způsobují, že změny letových řádů (někdy i na 
poslední chvíli) jsou stále běžnější. O jakýchkoliv případ-
ných změnách budete informováni bezodkladně, jakmile 
o nich bude cestovní kancelář vyrozuměna. 
Váš letový řád si můžete ověřit i na www.exim.cz 
v sekci „Ověření rezervace“ (nutno zadat rezervační 
číslo, uvedené na smlouvě o zájezdu). Předběžné časy 
odletu a příletu naleznete již nyní na www.exim.cz 
u konkrétního termínu zájezdu.

LETY NA PRAVIDELN C  LINKÁC  
JSOU REALIZOVÁNY PŘEVÁ NĚ VE 
SPOLUPRÁCI S RENOMOVAN MI 
LETECK MI SPOLE NOSTMI.

DÁLKOV  LETY 

Emirates (EK), Turkish Airlines (TK), Air France (AF), KLM 
(KL), Qatar Airways (QR)

KRÁTK  LETY

Emirates (EK), Turkish Airlines (TK), Air France (AF), KLM 
(KL), TAP Portugal (TP), SmartWings (QS), ČSA (OK), Fly-
Dubai (FZ), Qatar Airways (QR)

ZANZIBAR, KE A 

Maketa letadla Boeing B737-800 v úpravě pro dlouhé 
lety a místa se službou Business Class.

Makety letadel

*Podrobnější informace o letech naleznete u jednotlivých destinací v katalogu, na www.eximtours.cz nebo u vašeho prodejce.

Boeing B737-800
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ZA VELICE V ODNOU CENU 

9 K /OSOBA
VE SPOLUPRÁCI S CLICK2CLAIM 

NABÍZÍME NA IM KLIENT M SLU BU 

EXIM TRAVEL ASISTENT, KTERÁ 

VÁM POM E PŘI ŘE ENÍ 

NEPRAVIDELNOSTÍ S LETECK MI 

SPOLE NOSTMI.

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.“

EXIM Travel Asistent – Vy letíte, y se stará e

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.

Co všechno v sob  produkt EXIM Travel Asistent obsahuje

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

You fly we care
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Pár rad na vod...
PŘI V BĚRU ZÁJEZDU VÁM DOPORU UJEME, ABYSTE SE PODROBNĚ SEZNÁMILI NEJENOM S DESTINACÍ, 
DO KTER  JEDETE, ALE I S KONKR TNÍM OTELEM.

která odbavujete. Léky a dietologické přípravky včetně 
dětské výživy pro dobu letu mohou být přepravovány 
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 dostateč-
nou časovou rezervu v případě neočekávaných kompli-
kací. Doporučujeme vám, abyste byli na letišti 2 hodiny 
před odletem, v některých případech pravidelné letecké 
dopravy až 3 hod. před odletem.
Letecké společnosti mohou zavírat přepážky odbavení 
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 dokladech. 
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, prokaž-
te 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 požádání o potvrzení vašeho letu, mějte je 
tedy po ruce. Po odbavení se přesuňte k pasové kontro-
le, mějte připravenou letenku, palubní lístek a cestovní 
doklad. V tranzitním prostoru můžete využít čas do od-
letu letadla nákupy či občerstvením, nezapomeňte však 
sledovat na informačních tabulích čas vašeho odletu 
a číslo východu. K nástupu do letadla se dostavte v čase, 
který máte na vašem palubním lístku a na informačních 
tabulích.  

LET A PŘÍPADN  PŘESTUP

V  rámci leteckého spojení do většiny exotických desti-
nací budete absolvovat přestup na některém z velkých 
mezinárodních letišť, jako je Paříž, Amsterdam, Dubai, 
Doha, Istanbul atd. I  přes svou velikost se jedná o  le-
tiště přehledná a  pro orientaci ne složitá. Přestupu se 
v žádném případě neobávejte, vždy máte dostatek času 
na přesun mezi jednotlivými linkami. Zásadně se orien-
tujte dle informačních tabulí, kde ihned po vystoupení 
z  letadla vyhledejte svůj návazný spoj, tedy číslo letu 
uvedené v cestovních dokumentech. 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 došlo 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 hotelu, 
občerstvení, a  to v  závislosti na typu nastalé situace. 
V podobných případech se vždy řiďte pokyny pracovníků 
letecké společnosti, nebo vyhledejte přepážku 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. Pohodl-
ně se usaďte a připoutejte se. Před vzletem vás palubní 
personál seznámí s  bezpečnostními pokyny – věnujte 
jim, prosím, zvýšenou pozornost. 

V BĚR ZÁJEZDU

V  našem katalogu naleznete širokou škálu destinací 
i  ubytovacích kapacit, mezi nimiž zcela určitě najdete 
to „své místo”. Při výběru zájezdu vám doporučujeme, 
abyste se podrobně seznámili nejenom s  destinací, 
do které jedete, ale i  s  konkrétním hotelem. Vezměte, 
prosím, při výběru své dovolené v úvahu nejenom ka-
tegorii hotelu, ve kterém strávíte svoji dovolenou, ale 
i jeho umístění a cenu. Většina cestovatelů 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 cen-
tra, lze očekávat, že vaše dovolená bude rušnější a ne-
vyhnete se ani hluku přicházejícímu z ulice či okolí. Zato 
však máte na dosah restaurace, bary, obchody, tržiště či 
diskotéky. Hotely umístěné mimo centrum bývají klid-
nější, ale ani zde se nevyhnete rušnějšímu dovolenkové-
mu životu, zejména v případě, že hotel pořádá animační 
programy. I v hotelech stejné kategorie mohou být služ-
by rozdílné – vodítkem vám může být i cena hotelu. Ve 
většině případů platí, že čím dražší hotel, tím můžete 
očekávat vyšší kvalitu služeb. Věnujte výběru „toho své-
ho” hotelu dostatečný čas a vaše dovolená bude zcela 
určitě podle vašich představ. 

NÁKUP ZÁJEZDU

Mnoho cestovatelů již dnes ví, že nákup zájezdu na po-
slední 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 našich poboček nebo z pro-
dejen našich autorizovaných prodejců a věnujte nákupu 
zájezdu dostatečný čas a prostor. Naši prodejní poradci 
jsou důkladně vyškoleni a  jsou ochotni odpovědět na 
jakoukoliv vaši otázku. Dovolenou si můžete rezervovat 
i  prostřednictvím našich internetových stránek a  zajis-
tit si ji tak doslova od vašeho počítače. Na našich www 
stránkách najdete 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 zá-
jezdu si před podpisem řádně prostudujte včetně Vše-
obecných podmínek účasti na zájezdech a  Přepravních 
podmínek dopravce.

TĚ ENÍ NA DOVOLENOU

Nyní již máte vaši dovolenou vybranou a  rezervova-
nou. V  době těšení se na vaši vysněnou dovolenou si 
nezapomeňte v dostatečně dlouhé době před odjezdem 
zkontrolovat vaše cestovní doklady. Většina zemí vyža-
duje platnost pasu alespoň 6 měsíců po opuštění země. 
Pokud cestujete do zemí Evropské unie,  pak k vaší cestě 
nepotřebujete 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 BLÍ Í

Asi 7 dnů před odletem obdržíte pokyny na cestu, kde 
se dozvíte veškeré podrobnosti týkající se vašeho dlou-
ho očekávaného odletu na dovolenou. Řádně si je pro-
studujte 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 odletem. Další důle-

žitou informací je i povolená maximální váha zavazadel 
– většina leteckých společností povoluje u zapsaných za-
vazadel většinou 15 kg na osobu (nikoliv na děti mladší 
2 let) plus jedno kabinové zavazadlo o hmotnosti max. 
8 kg s maximálními rozměry 55 × 45 × 25 cm. Slučovaná 
váha jednoho zapsaného zavazadla nesmí přesáhnout 
hmotnost 32 kg. (U  letů s  Travel Service, Smart Wings 
nelze zavazadla slučovat). V případě, že vaše zavazadlo 
překročí povolenou hmotnost, kterou najdete na své le-
tence, 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  do-
statečným předstihem vašemu prodejci, který prověří 
možnost jejich přepravy. Přeprava takových zavazadel je 
zpoplatněna.
Společně s pokyny na cestu obdržíte i veškeré potřebné 
dokumenty pro vaši dovolenou – potvrzení letu, potvr-
zení ubytování a potvrzení pojištění (pokud jste uzavřeli 
cestovní pojištění prostřednictvím naší cestovní kance-
láře). Tyto dokumenty si, prosím, pečlivě zkontrolujte 
a v případě jakékoliv nesrovnalosti kontaktujte obratem 
vašeho prodejce se žádostí o opravu údajů. Dokumenty 
si uschovejte a předložte je při vašem odbavení pro ces-
tu tam i zpět a při ubytování v hotelu. V případě ztráty 
v průběhu vašeho pobytu si můžete náhradní dokumenty 
znovu vytisknout z vašeho e-mailu. Náhradní dokumen-
ty vám na požádání vytiskne i váš delegát za poplatek 
10 EUR. V této době si již začněte připravovat nezbytné 
věci, které budete na dovolenou potřebovat a na které 
byste mohli zapomenout. Určitě nezapomeňte na opa-
lovací krémy s vysokým ochranným faktorem, na léky, 
které běžně užíváte, sluneční brýle a  pokrývku 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 přeženete 
slunění, hodí se vám i panthenol na spáleniny.  Určitě se 
vám bude hodit například plážová taška, kolíčky a šňůra 
na prádlo, otvírák na láhve, zvlhčené osvěžovací ubrous-
ky, náplasti a  krém po kousnutí hmyzem. Vezměte si 
třeba i zajímavou knihu a časopisy. Také nezapomeňte, 
že ve většině hotelů (počínaje úrovní 3*) se vyžaduje 
k večeři formálnější oblečení – pánové by tedy neměli 
zapomenout na dlouhé kalhoty. 

DEN PŘED ODLETEM

Ještě jednou si zkontrolujte čas vašeho odletu. Můžete 
si jej ověřit i na našem call centru či na www.eximtours.
cz. Překontrolujte si podle seznamu, zda jste na nic ne-
zapomněli 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 neu-
kládejte cenné věci (peníze, šeky, kreditní karty, kamery, 
osobní doklady, fotoaparáty a jiné elektronické přístroje, 
šperky, apod.), umělecké a křehké předměty i předmě-
ty vyšší hodnoty či zkazitelné zboží – všechny takové 
předměty patří do příručního zavazadla, protože letecká 
společnost za jejich ztrátu či poškození nenese odpověd-
nost. Na některých letištích si můžete zavazadlo nechat 
zabalit do průhledné fólie – zabráníte tak nejen případné 
nevítané ztrátě vašich věcí, ale i poškození.
Znovu si překontrolujte vaše doklady na cestu. Zajistěte 
si odvoz na letiště. Do příručního zavazadla nepatří ostré 
předměty, jako jsou nůžky, pilník, otvírák, nože apod. Do 
kabiny letadla s sebou můžete vzít pouze malá množství 
tekutin, a to jak v příručním zavazadle, tak u sebe. Teku-
tiny a gely musí být v baleních do 100 ml. Všechna balení 
musí být umístěna v jednom průhledném uzavíratelném 
igelitovém sáčku o  maximálním obsahu 1 litr na oso-
bu. Doporučujeme přepravovat tekutiny v  zavazadlech, 
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PŘÍLET

Po příletu projděte pasovou kontrolou a vyzvedněte si 
vaše zavazadla. Zavazadla si řádně zkontrolujte – v pří-
padě jejich poškození či ztráty je nutné ještě před opuš-
těním tranzitního prostoru kontaktovat přepážku rekla-
mací a  nechat si vystavit reklamační protokol PIR. Pro 
tento účel mějte připraveno potvrzení o převzetí zava-
zadla, které jste obdrželi při odbavení před vaším letem. 
Po opuštění tranzitního prostoru vás budou očekávat 
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, stravování 
a  hotelové služby máte dle mezinárodních standardů 
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 hotovost 
do trezoru. Chráníte tak svůj majetek. 

NÁV TĚVNÍ ODINY DELE ÁTA

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

INFORMA NÍ SC ZKA

V den příletu, nejpozději však v den následující, se koná 
informační schůzka, o  jejíž době konání vás delegát 
informoval při vašem příletu. Informaci naleznete i  na 

informační tabuli či informační knize, které jsou k  dis-
pozici v  každém hotelu. Doporučujeme, abyste se této 
první schůzky s vaším delegátem zúčastnili – získáte na 
ní důležité informace o zemi, kterou jste navštívili, o ho-
telových 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 delegát k  dispozici pro vaše další pří-
padné dotazy.  

VA E DOVOLENÁ

Právě začala vaše vysněná dovolená. Záleží zejména na 
vás, jak ji prožijete a jaké zážitky si z ní přivezete. K pro-
žití 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 bezstarostná 
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 po-
važuješ za nezbytné, a dvakrát tolik peněz. 

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

6.   Pamatuj, že kdybychom byli stvořeni, abychom zů-
stávali na jednom místě, byli bychom stvořeni s ko-
řeny. 

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 způ-
sobil nesnáze.

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

 10.   Pamatuj, že v cizích zemích jsi hostem. Ten, kdo pro-
kazuje svému hostiteli respekt, bude odměněn.

ODLET

Většinou den před odletem naleznete na informační 
tabuli pokyny k vašemu odletu domů. Věnujte, prosím, 
pozornost všem informacím, které jsou na ní uvedeny. 
Váš pokoj je nutné opustit nejpozději dle mezinárodních 
standardů ve 12.00 hodin v  den odletu 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 uží-
vat až do odletu. Vyrovnejte, prosím, váš hotelový účet. 
Zkontrolujte si, že jste nezapomněli letenky a  cestovní 
doklady. K odjezdu vašeho transferu na letiště se dostav-
te 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 probíhat 
stejným způsobem, jako při vašem odletu z  České re-
publiky. Prosíme vás, buďte ohleduplní k rodinám s ma-
lými dětmi a starším osobám a umožněte jim přednostní 
odbavení. 

NÁVRAT DO ESK  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 pro-
dejní 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 rozšiřování. Děkujeme, že 
jste si k zajištění vaší dovolené vybrali naši cestovní kan-
celář a budeme poctěni, pokud se s vámi opět setkáme 
na některém z našich zájezdů.
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Důležit  in or ace
INFORMACE O CENÁC  ZÁJEZD  JE MO N  ZJISTIT I NA V EC  ZNA KOV C  PRODEJNÁC  EXIM TOURS A U EXIM 
PARTNER , JEJIC  SEZNAM JE UVEDEN V TOMTO KATALO U, NEBO V IROK  SÍTI PROVIZNÍC  PRODEJC , PŘÍPADNĚ 
NA WEBOV C  STRÁNKÁC  WWW.EXIMTOURS.CZ I TELEFONICKY NA TEL. 2   .

SLEVY, V ODY, BONUSY
A SLU BY ZDARMA

Obecné podmínky pro uplatnění platí pro všechny 
slevy, výhody, bonusy a služby zdarma uvedené 
v tomto katalogu nebo vyplývající ze všech probí-
hajících marketingových akcí nebo jiných smluv-
ních závazků.

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

  pokud není uvedeno jinak, tak není možná vzájemná 
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 
je nutné nárokovat před podpisem smlouvy o zájez-
du.

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

či prodej samostatného ubytování

že se vždy jedná o  ubytování na přistýlce, která není 
plnohodnotným lůžkem a  může jí být například sklá-
dací 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 roz-
sáhlý systém slev. Podrobnosti o  těchto slevách nalez-
nete na úvodních stranách tohoto katalogu. Slevy nelze 
vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno jinak.

MIMOŘÁDN  NABÍDKY

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 těchto nabídkách 
se informujte na našich internetových stránkách nebo ve 
vaší cestovní kanceláři.

CO OBSA UJÍ A NEOBSA UJÍ 
CENY ZÁJEZD  

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

VYSVĚTLIVKY K DĚTSK M SLEVÁM

U hotelů označených „dítě zdarma” platí jedno dítě do do-
vršení vyznačeného věku ubytované na pokoji se dvěma 
dospělými pouze speciální cenu za letenku, která je uve-
dena i s příslušným věkem v tabulce „dítě zdarma” v úvo-
du katalogu. V  některých hotelech mohou tuto nabídku 
využít i děti cestující s jedním rodičem. Tato nabídka může 
u některých hotelů platit pouze u některých termínů od-
letů – podrobnosti naleznete na www.eximtours.cz. Dítě 
platí pouze zvýhodněnou cenu letenky, cestovní pojištění, 
případně vízum a pobytové taxy. 
Při objednávce zájezdu v termínu do 30. 9. 2019 můžete 
u  vybraných zájezdů využít speciální nabídky, kdy vaše 
dítě může v doprovodu 2 dospělých osob platících základ-
ní cenu cestovat zcela zdarma (neplatí ani speciální cenu 
letenky, platí pouze pojištění a víza, jsou-li vyžadována). 
Další služby (tj. ubytování, stravování a  služby delegá-
ta) 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. V případě, že dítě cestuje za 
speciální cenu letenky, nemůže čerpat žádné další slevy. 
Při využití této nabídky 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). Upozorňu-
jeme na skutečnost, že některé hotely poskytují postýlku 
zdarma a některé za poplatek. 

VĚK DÍTĚTE 

U každého hotelu je uveden věk dítěte, do jehož dovrše-
ní může dítě čerpat případné speciální nabídky či slevy. 
Uvedeným věkem se rozumí stáří dítěte, jež nesmí dovr-
šit v den návratu do ČR, tj. dítě do 2 let nesmí v den ná-
vratu do ČR dovršit druhý rok věku, dítě do 12 let nesmí 
v den návratu do ČR dovršit dvanáctý rok věku, apod.

VĚT Í RODINA

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

OSOBY NA PŘIST LCE 

Pokud cestuje se dvěma dalšími osobami třetí, případně 
čtvrtá dospělá osoba či dítě ubytované ve stejném dvou-
lůžkovém pokoji, vztahuje se na něj cena, která je uve-
dena v příslušném ceníku. Upozorňujeme na skutečnost, 
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Použit  sy boly a ikony

Novinka
v nabídce

Bez stravy

Stravování: 
snídaně

Stravování: 
polopenze

Stravování: 
plná penze

Stravování: 
plná penze PLUS
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All inclusive

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

DÍTĚ ZA CENU LETENKY
Mimořádnou nabídku „dítě za cenu letenky“ můžete využít 
ve všech takto označených hotelech ve vybraných termínech.

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

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

EXIM TIP
Hotel označený tímto symbolem je hotel oblíbený mezi klien-
ty, 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.

OBSAZENOST POKOJ
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
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In or ace před nákupe  zájezdu
DĚKUJEME, E JSTE SI VYBRALI ZÁJEZD Z KATALO U CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXIM TOURS A.S. A PROSÍME VÁS, 
ABYSTE SI POZORNĚ PROSTUDOVALI NÁSLEDUJÍCÍ INFORMACE.

cestovní kancelář přihlížet, ale tyto požadavky nelze po-
važovat za součást potvrzené objednávky, pokud není tato 
služba placenou. Na splnění těchto požadavků nemá naše 
cestovní kancelář vliv a závisí na momentální disponibilitě 
kapacit v příslušném hotelu. 
Jako třílůžkový pokoj se klasifi kuje pokoj dvoulůžkový 
s přistýlkou. Přistýlkou může být rozkládací gauč, lehát-
ko, palanda nebo pohovka. Výjimečně lze doplnit i  dvě 
přistýlky, čímž se obytný prostor zmenší. Jednolůžkové 
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 neopravňují k del-
šímu používání pokoje. 
Podle mezinárodních dohod musí být pokoje vždy vykli-
zeny do 12.00 hodin (v některých případech již do 10.00 
hodin). Individuálně lze dohodnout s  recepcí vyklizení 
v pozdějším čase, zpravidla však za poplatek. 
Prosíme, abyste vzali na vědomí, že ve většině hotelů 
není povoleno donášet na pokoj vlastní potraviny či nápo-
je. Výjimkou jsou hotely apartmánového typu vybavené 
kuchyňkou. 

KLIMATIZACE

Některé hotely nabízejí svým klientům možnost užívání 
klimatizace zdarma. Upozorňujeme na skutečnost, že kli-
matizace nemusí být v provozu po celých 24 hodin denně 
a může být funkční pouze v určitých denních hodinách 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.

SLU BY

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

VY ŘÍVAN  BAZ NY

Některé hotely nabízejí svým hostům i vyhřívané bazény. 
Takovou informaci najdete v  popisu konkrétního hotelu. 
Bazény bývají vyhřívané pouze v  určitém období, 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.

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, mož-
nost mezipřistání, změny letecké společnosti, typu letadla 
a letového plánu. Platné časy odletu a příletu jsou uvede-
ny 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 zasáh-
nout 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. 

OTELY A UBYTOVÁNÍ

Všechny hotely a penziony jsme pečlivě vybrali ve spoluprá-
ci 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 stravování 
i služeb. 

� � �   Objekty nižší střední turistické třídy 
s běžným vybavením a rozsahem stravo-
vání. 

� � � �  Objekty střední kategorie s odpovídají-
cím standardem služeb a vybavením. 

� � � � �  Hotely s vysokým standardem služeb, 
ubytování a stravování určené pro nároč-
nějšího klienta.  

V zemích, které jsou oblíbeným cílem pro strávení dovo-
lené, se kvalita hotelů na mnoha místech přiblížila mezi-
národní úrovni. Pokoje však většinou nebývají dostatečně 
zvukově izolované. Život se odehrává – zvláště v  hlavní 
sezóně – na ulici, často až do pozdních nočních hodin. Po-
kud 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 kte-
rým 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 našich dovole-
ných nedosahuje úrovně, na kterou jsme zvyklí z domova 
či z putování po vyspělých evropských zemích. Nižší úro-
veň se může projevit jak ve vybavení pokoje nebo ve služ-
bách, 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 ka-
pacita hotelu. V tomto případě je majitel hotelu povinen 
zajistit náhradní ubytování, avšak vždy v  téže anebo ve 
vyšší kategorii. Nárok máte na ubytování v  té kategorii, 
která vám byla potvrzena a  kterou jste si zaplatili. Při-
dělování pokojů hostům je vždy záležitostí 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 
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Změny letových časů se mohou uskutečnit i několik hodin 
před plánovaným odletem a  jejich důsledkem může být 
zpoždění či předsunutí letu. Je to způsobeno nejen poča-
sím, ale i  technickými problémy, přeplněním vzdušných 
koridorů či provozními kapacitami jednotlivých letišť. EXIM 
TOURS a.s. a  letecké společnosti usilují o  nejvyšší mož-
nou 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 započítávána v případě, pokud je klient ubyto-
ván do 12.00 hodiny (poledne) následujícího dne. 
Za poškození nebo ztrátu zavazadla při letecké přepravě 
přebírá plnou odpovědnost letecká společnost. Pokud do-
jde ke škodě musí být tato skutečnost nahlášena ihned po 
příletu na příslušném místě na letišti a  sepsán protokol 
(P.I.R.), který je potřebný pro další jednání s leteckou spo-
lečností. Náklady spojené s vyřizováním reklamace nese 
klient. 

STRAVOVÁNÍ

V hotelech se vaří většinou mezinárodní pokrmy oboha-
cené 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. Sa-
lám a vajíčka jsou výjimkou. Snídaně podávaná formou 
bufetu znamená volnou konzumaci z nabídky, která od-
povídá kategorii hotelu a zejména místním zvyklostem. 
Například obsahuje pečivo, kávu, čaj, džus, různé sladké 
koláče, ovoce, vajíčka, zavařeninu, sýr, salám, to vše 
opět podle kategorie hotelu. 
V  hotelech nižší a  střední 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 obslu-
hou, výběr z  několika chodů a  saláty formou bufetu, 
nebo volná konzumace formou bufetu. Nabídka opět 
odpovídá kategorii hotelu, přičemž i ve tříhvězdičkovém 
hotelu můžeme v mnoha případech očekávat pouze jed-
no 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”. 
V  případě programu „all inclusive” je podávání nápojů 
a jídel časově omezeno dle režimu jednotlivých hotelů. 
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 upra-
veno. All inclusive lze čerpat v  časech a místech urče-
ných hotelem. 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 nádo-
bí. Nemůžete tedy očekávat plně vybavenou kuchyňku. 
Upozorňujeme na skutečnost, že mohou chybět např. 
otvíráky konzerv či nádobí na vaření nemusí být v do-
statečném množství. 
Upozorňujeme klienty na možnost zmeškání objednané 
stravy z důvodu pozdního příletu nebo časného odletu. 
Ve většině případů nelze zmeškanou stravu nahradit. 

DELE ÁTI / PR VODCI

Ve většině cílových míst jsou zákazníkům k dispozici česky 
nebo slovensky hovořící delegáti/průvodci cestovní kan-
celáře EXIM TOURS a.s. Delegáti organizují transfery z/na 
letiště, informační koktejl a  pravidelné informační hodi-
ny, které se v průběhu vašeho pobytu konají dvakrát až 
třikrát. 

V případě, že se v průběhu vašeho pobytu vyskytne pro-
blém, můžete delegáta kontaktovat na telefonním čísle, 
které je uvedeno v informačních materiálech, které obdr-
žíte po příletu do cíle vaší dovolené. 

TRANSFERY V DESTINACI

Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. přepravuje své zákazní-
ky moderními autokary či minibusy. Při posuzování 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.

OBLE ENÍ

Ve většině hotelů je požadováno, aby muži i ženy chodili 
na večeři přiměřeně oblečeni – nejsou dovoleny šortky.

JÍZDNÍ KOLA, SURFOVÁ PRKNA 

Přeprava neskladných zavazadel, jízdních kol, surfových 
prken apod., musí být nahlášena v  cestovní kanceláři 
EXIM TOURS a.s. již při knihování zájezdu a  uskutečňuje 
se v závislosti na kapacitních možnostech přepravce a za 
poplatek. Transfer z letiště do hotelu a uskladnění těchto 
nadměrných zavazadel zpět nejsou zahrnuty v poplatku za 
přepravu. V případě zájmu o tyto služby je včas vyžádej-
te u vaší cestovní kanceláře, která vám prověří možnosti 
a sdělí poplatek.   

PŘEPRAVA ZVÍŘAT 

Zvířata se zásadně přepravují pouze po předchozím na-
hlášení cestovní kanceláři, následném souhlasu letecké-
ho přepravce a za poplatek. Malá zvířata (cca do 5 kg) 
můžete přepravovat v kabině letadla v uzavřené schrán-
ce. 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. 

M DLO, VODA, ELEKTRICK  NAPĚTÍ 

Ve většině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. 
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití 
a vaření. Vodu k těmto účelům vám doporučujeme zakou-
pit 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. 

PERKY A TREZORY 

Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Ulož-
te si cestovní doklady, peníze, šeky, platební karty a veš-
keré cenné předměty do trezoru, který je k  pronajmutí 
buď v  recepci nebo přímo na pokoji. Za cennosti, které 
nejsou uloženy v trezoru, cestovní kancelář ani hotel ne-
odpovídají.

PLÁ E A OC RANA PŘED SLUNCEM 

Většina pláží je veřejná a přístupná i místnímu obyvatel-
stvu, které bývá velice často trochu hlučnější, než jsme 
zvyklí. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za popla-
tek, popřípadě zdarma – viz katalog. Údaje o vzdálenosti 
od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační. 
V případě, že je v popisu hotelu uvedena vzdálenost od 
pláže „0”, znamená to, že areál je situován u pláže. V pří-

padě rozlehlých hotelů je nutno předpokládat, že některé 
ubytovací jednotky jsou situovány v místech s větší vzdá-
leností od pláže. Nezapomeňte ani na opalovací krémy 
a oleje s vysokým ochranným faktorem a nepodceňujte 
sluneční záření, které by vám mohlo způsobit nepříjem-
nou komplikaci během dovolené. 

PŘED SEZ NOU / PO SEZ NĚ 

V tomto období se může stát, že majitel hotelu vzhledem 
ke sníženému obsazení omezí poskytované služby, případ-
ně svoje zařízení otevře až později či je dříve uzavře. Může 
dojít k omezení nabídky pro volný čas a zábavu či změnu ve 
formě stravování. Zato však můžete užívat více klidu, více 
místa a také obsluha pro vás bude mít více času. 

L KAŘSKÁ POMOC

Ordinační hodiny jsou zpravidla od 9.00–21.00 hodin. Běž-
né léky lze koupit v místních lékárnách. V případě one-
mocnění se obraťte na asistenční službu, jejíž kontakt je 
uveden na průkazu pojištěného, který obdržíte společně 
s  letenkami a  ubytovacími poukazy před odletem. Asi-
stenční služba vám doporučí další postup. V případě, že 
asistenční služba nebude při řešení pojistné události kon-
taktována, může vám být odmítnuta úhrada nákladů ze 
strany pojišťovny. Pokud jste nevyužili naší cestovní kan-
celáří doporučené cestovní pojištění, postupujte v souladu 
s pokyny pojišťovny, u které jste si pojištění sjednali.

FAKULTATIVNÍ V LETY

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 pobytu. Tuto 
službu zajišťuje místní agentura. Případné reklamace fa-
kultativních výletů doporučujeme vyřešit přímo na místě, 
neboť EXIM TOURS a.s. není organizátorem těchto výletů. 
Za kvalitu suvenýrů zakoupených v průběhu výletu (např.  
videozáznam) nenese EXIM TOURS a.s. žádnou odpověd-
nost.

INTERNET / WI FI

Přístup na internet bývá v rámci hotelu zpravidla zpoplat-
něn, není-li uvedeno jinak. Rychlost a  kvalita připojení 
závisí na podmínkách hotelu a  místního poskytovatele. 
Za případné výpadky připojení cestovní kancelář nenese 
odpovědnost. Ačkoliv hotely nabízí často Wi-Fi připojení 
ve vyznačených prostorech zdarma, může se jednat o při-
pojení s kolísavějším signálem a nemusí se jednat o tak 
kvalitní připojení, na které můžete být zvyklí.

DOPORU UJEME

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

uvod_EXOTIKA 2020.indd   25 12.6.2019   9:40:17



26

KUBA

JAMAJKA HAITI

BAHAMY

FLORIDA

Havana Varadero

Karibské moře

Altantický oceán

Měna: Kubánské konvertibilní peso (CUC)  
Časový posun: -5 hodin, v době platnosti letního času -6 hodin 
Hlavní město: Havana
Telefonní předvolba: +537
Velvyslanectví České republiky na Kubě: Ave. Kohly No. 259 entre 41 y 43, Nuevo 
Vedado, Ciudad de La Habana, C.P. 10600, E-mail: havana@embassy.mzv.cz 
Tel.: 00537/88 33 201, 88 33 467, www.mzv.cz/havana

VÍTEJTE NA KUBĚ!
Kuba je právem nazývána Perlou Karibiku. Tento největší ostrov Velkých Antil (110 860 km2), 
ze severu omýván Atlantickým oceánem a z jihu Karibským mořem, má vše, co lze od exotické 
dovolené očekávat: nádherné pláže, teplé moře, příznivé podnebí a kvalitní služby. Kuba je 
unikátní, veselou, krásnou a nesmírně živou zemí. Politická izolace Kuby zabránila velkému 
náporu cestovatelů a způsobila, že si země uchovala svou neopakovatelnou atmosféru, kvůli 
níž sem mnoho cestovatelů míří na dovolenou. Hlavní město Kuby Havana je často nazýváno 
„Paříží Karibiku“. Je jedním velkým muzeem. Kuba je ostrovem zářivé tropické zeleně, pláží 
s jiskřivě zářivým pískem, míchaných nápojů včetně daiquiri, výtečných doutníků Cohiba, vy-
hlášeného rumu a pověstné fl otily amerických vozů z padesátých let na kubánských silnicích. 
Je nejvýznamnějším zdrojem hudby v Latinské Americe, kubánské základní rytmy rumba a son 
vytvořily salsu, která se šíří v současnosti po celém světě. Kubánské skupiny danzón ve dva-
cátých letech pomáhaly utvářet jazz a v padesátých letech vzniká mamba a chachachá, která 
si získala Evropu i Spojené státy. Nejznámější píseň Kuby je GUNTANAMERA, jejíž romantický 
text je dílem José Martího.
Zamiřte na svou exotickou dovolenou na ostrov zářivé tropické zeleně, karibských koktejlů, 
proslavených doutníků, chutného rumu, vášnivé salsy a krásných žen. Nechte se ukolébat šu-
měním moře a palem u skleničky Hemingwayova oblíbeného mojita nebo daiquiri k příjem-
nému odpočinku. 
Dovolená na Kubě není jen proslulá dvacetikilometrová pláž v letovisku Varadero 
a  azurové moře, ale i  ostrůvky podél pobřeží, korálové útesy, jeskyně, hory, 
zálivy i divoké říčky. V bezprostřední blízkosti Kuby se nachází více jak 4 000 
drobných ostrovů a korálových ostrůvků zvaných cayos. Největší ostrov je 
Isla de la Juventud – Ostrov mládeže, dříve zvaný Isla de Pinos. Přejmeno-
ván byl v roce 1978, kdy se v Havaně konal XI. světový kongres mládeže 
a studentstva.
Převládajícím stromem na Kubě je palma královská, národní strom Kuby, kte-
rá je i ve státním znaku země. Jedná se o až 40 m vysokou palmu se stříbrným 
kmenem, který bývá nad zemí zduřelý a dutý, používá se na výrobu 
bubnů. Místo ořechů plodí husté hrozny jader, z nichž se lisuje olej.
Kuba je ostrovem, který byl již kdysi legendou a kde život běží naplno 
i přes všechna úskalí přetrvávajícího socialismu. Kuba si kvůli své izo-
laci uchovala atmosféru méně uspěchaných dob, kdy byl život složen 
z drobných lidských radostí i velkých tragédií. Kuba je pro nás exotikou, 
plnou tradic. Užijte si zábavu a odpočinek.
Kuba vám zůstane v srdci na celý život. Ernesta Hemingwaye učarovala 
natolik, že zde strávil většinu svého života. Vítejte na Kubě a seznamte se 
s ní i vy…

UPOZORNĚNÍ 
Lety jsou realizovány na pravidelných linkách. Dítě do dovršení dvou let platí pouze 
jednorázový manipulační poplatek 3 990 Kč (není-li uvedeno jinak).

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
vstupní vízum (cestovní kancelář vám zajistí vstupní vízum na požádání a za poplatek 950 Kč 
na osobu) 

KUBA
NA KUBĚ POTKÁTE JEDINE NOU, BAREVNOU, NESMÍRNĚ IVOU 
KULTURU, ŘADU PAMÁTEK Z KOLONIÁLNÍC  AS , ALE I NÁD ERN  
PLÁ E, TEPL  MOŘE, PŘÍZNIV  PODNEBÍ A KVALITNÍ SLU BY.
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Dovolená na Kubě není jen proslulá dvacetikilometrová pláž v letovisku Varadero 
a  azurové moře, ale i  ostrůvky podél pobřeží, korálové útesy, jeskyně, hory, 
zálivy i divoké říčky. V bezprostřední blízkosti Kuby se nachází více jak 4 000 
drobných ostrovů a korálových ostrůvků zvaných cayos. Největší ostrov je drobných ostrovů a korálových ostrůvků zvaných cayos. Největší ostrov je 
Isla de la Juventud – Ostrov mládeže, dříve zvaný Isla de Pinos. Přejmeno-
ván byl v roce 1978, kdy se v Havaně konal XI. světový kongres mládeže 

Převládajícím stromem na Kubě je palma královská, národní strom Kuby, kte-
rá je i ve státním znaku země. Jedná se o až 40 m vysokou palmu se stříbrným 

Kuba vám zůstane v srdci na celý život. Ernesta Hemingwaye učarovala 
natolik, že zde strávil většinu svého života. Vítejte na Kubě a seznamte se 

Lety jsou realizovány na pravidelných linkách. Dítě do dovršení dvou let platí pouze Lety jsou realizovány na pravidelných linkách. Dítě do dovršení dvou let platí pouze 

měním moře a palem u skleničky Hemingwayova oblíbeného mojita nebo daiquiri k příjem-měním moře a palem u skleničky Hemingwayova oblíbeného mojita nebo daiquiri k příjem-

Převládajícím stromem na Kubě je palma královská, národní strom Kuby, kte-
rá je i ve státním znaku země. Jedná se o až 40 m vysokou palmu se stříbrným 

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, 
do které jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklostech, klimatu a o možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou! 

lučuje obvyklou dávku obezřetnosti jako prevenci proti 
kapesním krádežím a běžné drobné kriminalitě.

POZNÁVACÍ OKRUHY A FAKULTATIVNÍ VÝLETY
Jsou ve všech místech organizovány v optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb. S podrobnou nabídkou 
fakultativních výletů se můžete seznámit v místě poby-
tu. Při rozhodování o účasti na těchto programech je tře-
ba zejména vzít v úvahu odlišnosti místních přírodních, 
ekonomických a sociálních podmínek, stejně jako jinou 
kulturu, myšlení a  chování místního obyvatelstva. Po-
chopení, tolerance a fl exibilita ze strany návštěvníků je 
nutným předpokladem k tomu, aby bylo možné nabízený 
program co nejvíce vychutnat.

UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje jsou zpravidla vybaveny dvojitými po-
stelemi (tzv. „letišti”) různých rozměrů od běžných tzv. 
double-beds přes širší queensize-beds až po nejširší 
kingsize-beds. V některých hotelech je v této souvislosti 
uplatňována kategorie tzv. „amerického dvoulůžkového 
pokoje”, se dvěma širokými postelemi rozměru queen-
-size. Do takových pokojů nejsou umisťovány přistýlky 
a dítě nebo až 2 děti spí na postelích společně s rodiči.

PLACENÍ
K  placení na místě se používá tzv. konvertibilní peso 
CUC. Ke směně je nejpraktičtější používat EUR. Využití 

mujte u vlastního mobilního operátora. Přístup na inter-
net je zpravidla za poplatek umožněn v hotelech vyšších 
kategorií. Prověřte si jej u  popisu jednotlivých hotelů. 
E-mailové spojení z Kuby je však zpravidla obtížné.

ELEKTŘINA
V některých hotelech se ještě můžete setkat se střída-
vým proudem o napětí 110 V. Je tu zpravidla americká 
norma zásuvek s plochými kolíky. Tzv. přechodky je lépe 
pořídit si předem, jejich obstarání na místě může být 
problematické. Stejně jako v  jiných zemích regionu do-
chází i  na Kubě k výpadkům dodávek elektrické ener-
gie. Hotely vyšších kategorií mají většinou pro podobné 
případy záložní zdroje energie, které však dlouhodobější 
výpadky nemusí vždy plně nahradit.

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
V provincii Matanzas se na některých místech těží ropa, 
která by v  případě klimatických podmínek mohla být 
zanesena až směrem na Varadero. Vzhledem k podmoř-
ským proudům podél některých pláží se nedoporučuje 
plavat daleko do moře a  dbát na maximální opatrnost 
při provozování vodních sportů, jako je např. plachtění 
nebo windsurfi ng.
Opalování „nahoře bez” se setkává mezi místními oby-
vateli zpravidla s nesouhlasem, a nelze proto doporučit 
jej praktikovat. Pláže v  letoviscích, která jsou součástí 
nabídky, jsou charakterizovány jako bezpečné, což nevy-

dárky) mimo věcí pro vlastní potřebu, jehož hodnota ne-
přesahuje 250 USD. Při dovozu zboží o hodnotě mezi 50–250 
USD je třeba vyplnit celní prohlášení, jehož formulář vám 
bude na požádání poskytnut na příletovém letišti.
Důležité: Pro vstup na Kubu je podmínkou doklad o uza-
vřeném cestovním pojištění na léčebné výlohy, bez tohoto 
dokladu může být turistům vstup na území Kuby odmítnut. 

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při cestách do míst, která jsou součástí této nabídky, 
není vyžadováno žádné očkování. Před cestou doporu-
čujeme informovat se o zdravotní prevenci a vhodném 
postupu při zdravotních potížích u  vašeho praktického 
lékaře.

KLIMA – OBLEČENÍ
V  karibském tropickém klimatu je nejvhodnější lehké, 
zejména bavlněné oblečení. Při občasném večerním 
ochlazení, zejména v průběhu prosince a  ledna, stejně 
jako v klimatizovaných prostorách, můžete využít i lehké 
pulovry, bundy nebo svetříky.

MOBILNÍ TELEFONY – INTERNET
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů 
GSM mobilních telefonů funguje v oblasti Varadera a Ha-
vany. Velká část Kuby však není signálem pokryta. Na 
překážku může někdy být kolísající síla signálu. O rozsa-
hu a možnostech vlastního roamingu se, prosím, infor-

LETOVISKA

VARADERO
Zdejší vyhlášená pláž Varadero je synonymem pro krás-
nou dovolenou u  moře a  má pro to veškeré přírodní 
předpoklady. Poloostrov Hicacos se jako prst, natažený 
směrem k  Floridě, odděluje ze severního pobřeží Kuby 
necelých 100 km východně od Havany. Severní stra-
na poloostrova je lemována přes 20 km dlouhou pláží 
z bělostného korálového prachového písku a azurovým 
mořem. Podél pláže leží hotely tohoto nejznámějšího 
kubánského turistického letoviska. Jde o širokou nabíd-
ku ubytování od jednodušších hotelů po ty nejluxusnější 
resorty, poskytující turistům z celého světa výborné zá-
zemí pro prožití nádherné dovolené.
Jako turistická zóna nemá letovisko jasně vyhraněné 
centrum, ale najdete zde zahrady i místa, kde si nakou-
píte ručně vyráběné suvenýry, restaurace a zábavní par-
ky, prvotřídní 18ti jamkové golfové hřiště, delfi nárium či 
se vydáte prohlédnout si malou ukázku tropické přírody 
na okolních ostrůvcích. Celkový obraz doplňují nádherné 
vily z dvacátých a třicátých let minulého století, kdy bylo 
Varadero jakousi obdobou americké Palm Beach a  ob-
líbeným místem dovolené milionářské smetánky. Dnes 
jsou vily rodiny Du Pontů mondénními restauracemi 
nebo součástí hotelových komplexů.

INFORMACE
KUBA  

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách na Kubu je od držitelů cestov-
ních pasů ČR vyžadováno vstupní vízum. Jeho udělení je 
možné pouze před odjezdem z České Republiky. Cestov-
ní kancelář EXIM TOURS a.s. vám zajistí vstupní vízum na 
požádání za poplatek 950 Kč na osobu. Vízovou kartu je 
každý účastník zájezdu povinen vyplnit podle k ní přilo-
žené instrukce před příchodem k odbavovací přepážce na 
letišti před odletem na Kubu. Není povoleno škrtání nebo 
přepisování. Vízové karty jsou číslovány a nelze je nahra-
dit! Při chybném vyplnění je výměna vízové karty možná 
jen při novém uhrazení příslušného poplatku za vízum. Při 
vstupu do země je klientům letištními úředníky vrácena 
orazítkovaná část vízové karty, kterou je třeba uchovat 
u cestovních dokladů. Pohraniční úřady ji odebírají při od-
bavení na letišti před odletem ze země. V případě ztráty 
této orazítkované části vízové karty je třeba projít dlouhou 
administrativní procedurou a na místě uhradit za novou 
kartu správní poplatek ve výši 35 EUR.
Cestovní pasy musí být platné minimálně 6 měsíců po datu 
ukončení zájezdu. Hotelová recepce při příjezdu odebírá 
pasy a orazítkované díly vízové karty k registraci. Držitelé 
cestovních dokladů jiných států než ČR jsou povinni zajistit 
si potřebné doklady k  cestě u  příslušného velvyslanectví 
nebo konzulátu. Na Kubu není povolen dovoz zboží (např. 
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NABÍZÍME 

TAKÉ
POZNÁVACÍ 

ZÁJEZDY 

USD v přímém platebním styku je zakázáno a jeho ofi ci-
ální směna na místě je velmi omezena. V bankách jsou 
přijímány i  cestovní šeky v  USD i  v  EUR nebo kreditní 
karty ( je třeba počítat s určitým odpočtem za bankovní 
operaci). Je třeba vzít v potaz, že na Kubě nejsou stá-
le přijímány žádné šeky nebo kreditní karty, vystavené 
americkými bankami nebo na americké banky jako např. 
AMERICAN EXPRESS nebo DINERS CLUB. Běžný účet v ho-
telu i nákupy je třeba hradit v CUC v hotovosti. Někde při-
jímají i platební karty, především VISA. Možnost vyměnit 
peníze je mimo Havanu a Varadero velmi omezena.

SPROPITNÉ
Spropitné je důležitou součástí příjmu obyvatel Kuby 
a žijí z něj často celé rodiny. Kromě služeb v hotelu (po-
kojské např. zpravidla 10 EUR/pokoj/pobyt) je obvyklé 
spropitné i  místním průvodcům (cca 2 EUR za osobu 
a celodenní výlet) a řidičům autobusů (1–2 EUR za osobu 
a  celodenní výlet). Za určitou normu se přijímá, že za 
služby, kdy je požadována symbolická záloha (např. za 
poskytnutí ručníků u bazénu nebo na pláži) klienti tuto 
zálohu nepožadují zpět. Za drobné úsluhy jsou kromě 
peněz akceptovány i pozornosti jako zapalovače, propi-
sovačky, přívěsky na klíče, kosmetika, oblečení… Není 
neobvyklé, že ochota poskytnout spropitné se odrazí na 
kvalitě obdržených služeb. Samozřejmě je však rozhod-
nutí ohledně spropitného naprosto ve vašich rukou.

INFORMACE O LETEC

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

10, 11, 12, 13, 14 A 15DENNÍ LETY Z PRAHY DO HAVANY
Letecká společnost: Air France, KLM nebo Turkish Airlines
Typ letadla: A320, A330, Boeing 777-300*
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne
Zvýhodněná záloha: ano

*) Změna typu letadla vyhrazena. 

Po cestě do/z destinace přestup v Paříži nebo 
v Amsterodamu nebo v Istanbulu.
Všechny lety jsou realizovány na pravidelné lince. 

10, 11, 12, 13, 14 A 15DENNÍ LETY Z PRAHY DO HAVANY10, 11, 12, 13, 14 A 15DENNÍ LETY Z PRAHY DO HAVANY
Letecká společnost: Air France, KLM nebo Turkish AirlinesLetecká společnost: Air France, KLM nebo Turkish Airlines

Po cestě do/z destinace přestup v Paříži nebo Po cestě do/z destinace přestup v Paříži nebo 

Všechny lety jsou realizovány na pravidelné lince. 
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In or ace o cenách 
KUBA  

CIENFUEGOS

HAVANA

OLD CITY

VARADERO

CIENFUEGOS

SANTIAGO DE CUBA

CAYO LARGO

NUEVA GERONA

NATIONAL DE CUBA

PLAZA

NEPTUNE TRITON

VILLA TORTUGA
CLUB TROPICAL
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ALLEGRO PALMA REAL
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DEAUVILLE

H10 PANORAMA

GOLF CLUB VARADERO

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Havana – Praha v turistické třídě 
včetně letišt ních a bezpečnostních poplatků, ubytování 
(v případě 15denního zájezdu na 12 nocí, v případě 14den-
ního zájezdu na 11 nocí, v případě 13denního zájezdu na 
10 nocí, v případě 12denního zájezdu na 9 nocí, v případě 
11denního zájezdu na 8 nocí,  v případě 10denního zájezdu 
na 7 nocí), stravování dle programu a vybraného hotelu, 
služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta, transfe-
ry 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 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu), fakultativní služby a vstupní vízum (ces-
tovní kancelář vám zajistí vstupní ví zum na požádání 
a za poplatek 950 Kč na osobu).

UMÍSTĚNÍ OTEL

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 

pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu), fakultativní služby a vstupní vízum (ces-
tovní kancelář vám zajistí vstupní ví zum na požádání 
a za poplatek 950 Kč na osobu).
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Fakultativní v lety 
KUBA

Havana – pevnost El Morro

Trinidad

Krokodýlí farma na poloostrově Zapata

Havana – kapitol

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

HAABANA COLONIAL
(celodenní výlet)
Celodenní výlet do jednoho z tradičních měst utvářejících 
charakter a historii Karibiku. Není náhodou, že historické 
centrum Havany bylo prohlášeno jednou z památek svě-
tového kulturního dědictví pod ochranou UNESCO. Při pro-
cházce uličkami historického centra s jeho paláci, kostely 
a náměstími budete moci obdivovat místy zašlou a jinde 
krásně opravenou nádheru koloniálních staveb. Na kouzlo 
staré Havany navázaly novější části města s významnými 
stavbami, jako je havanský Kapitol, Velké divadlo a další. 
V moderní Havaně budete mít možnost seznámit se s mís-
tem lidových shromáždění na náměstí Revoluce, kterému 
dominuje památník J. Martího. Příjemným zážitkem je 
návštěva původního sídla rodiny Bacardi, dnes značka Ha-
vana Club, kde je zřízeno muzeum skvělého kubánského 
rumu. Seznámíte se se způsobem jeho výroby a budete 
jej moci nejen ochutnat, ale i zakoupit „přímo u zdroje”. 
Podobně i trh tradičními uměleckými výrobky v centru je 
pastvou pro oči i lákadlem pro všechny, kteří si chtějí od-
vézt zaručeně kubánský suvenýr. 
V  ceně výletu je oběd v  místní restauraci (včetně jed-
noho nealkoholického nápoje místní výroby na osobu).
Orientační cena: 67 CUC dospělá osoba, 51 CUC děti do 
12 let

HABANA HISTORIA Y RITMO 
Výlet kombinující odpolední návštěvu Havany s večerem 
v  proslulém místním kabaretu Tropicana. Po procházce 
ulicemi staré Havany následuje večeře v restauraci a pak 
návštěva proslulého kabaretu. Na otevřené scéně Tropi-
cany nebo Parisien vystupuje přes 120 umělců a program 
je celosvětově známý. Stal se vzorem pro podniky všude 
v Karibiku a ve světových metropolích. Návštěva je neza-
pomenutelným zážitkem! Návrat do vašeho pobytového 
hotelu je po druhé hodině ranní následujícího dne.
Orientační cena: 105 CUC dospělá osoba (účast dětí se 
nedoporučuje).

CRUCERO DEL SOL
(celodenní výlet)
Celý den na moři. Plavba moderním katamaránem po-
dél severního pobřeží Kuby k malým korálovo-písečným 
ostrůvkům „cayos”. V ceně transfer z/do hotelu, plavba 
a šnorchlování u korálových útesů, bar na palubě s neal-
ko nápoji, místním pivem a kubánskými koktejly, oběd 
(plody moře) a koupání na pláži Cayo Blanco.
Orientační cena: 109 CUC dospělá osoba, 53 CUC děti 
do 12 let

JEEP SAFARI YUMURÍ
Oblíbený výlet do okolní krajiny. Jízda jeepem mezi políč-
ky oblastí  Matanzas do údolí Yumurí. Začíná se šnorchlo-
váním na pláži Coral a v jeskyni Saturno. V ceně je oběd, 
projížďka na koních i v lodi po řece Conímar. 
Orientační cena: 81 CUC dospělá osoba, 61 CUC děti do 
12 let

TRINIDAD
(dvoudenní výlet)
Dvoudenní autobusový výlet, během kterého můžete 
obdivovat krásy koloniálních měst Trinidadu a Cienfue-
gos a zároveň divokou přírodu pohoří Sierra de Escam-
bray. Ubytování s  polopenzí je zajištěno v  příjemném 
hotelu v horách. Těšit se můžete na dopolední asi 4 km 
nenáročnou procházku kolem vodopádu s možností kou-
pání. Cestou zpět je návštěva památníku Che Guevary 
v městě Santa Clara.
Orientační cena: 135 CUC dospělá osoba, 120 CUC děti 
do 12 let

GUAMÁ ESPECIAL (=KARIBSKÝ DEN)
(celodenní výlet)
Jednodenní výlet na jih provincie Matanzas, s návštěvou 
krokodýlí farmy na poloostrově Zapata a plavbou moto-
rovým člunem do skanzenu indiánské vesnice. Během 
výletu je také nádherné koupání ve známé Zátoce sviní. 
V ceně je zahrnutý oběd na krokodýlí farmě, s možností 
ochutnávky krokodýlího masa za příplatek.
Orientační cena: 59 CUC dospělá osoba, 43 CUC děti do 
12 let

UPOZORNĚNÍ
Nabídka výletů i  cen je pouze orientační a  může se 
během sezony změnit. Minimální počet osob nutných 
k realizaci výletů s českým průvodcem je 20 osob. Lodní 
výlety a Jeep safari jsou organizovány vždy bez českého 
delegáta.
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KUBA  AVANA

Nejznámnější havanský hotel National de Cuba byl postaven v  roce 
1930 a je považován za jeden ze symbolů historie, kultury a kubánské 
identity. Byl vyhlášen národním památníkem. Na zahradě je možné si 
prohlédnout děla ze slavné Santa Clara Battery, zapsané ve světovém 
dědictví UNESCO. V hotelu bylo ubytováno mnoho známých osobností, 
například Winston Churchill, Frank Sinatra nebo Alexander Flemming, 
jak se hosté mohou sami přesvědčit z fotografi í v překrásném hotelo-
vém baru v tradičním stylu. Doporučujeme náročné klientele a všem, 
kteří ocení neopakovatelnou atmosféru tohoto symbolu Havany.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 24 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace s obsluhou, bary, bar u bazénu, Wi-Fi (za po-
platek), připojení k internetu (za poplatek), 2 bazény, 2 dětské bazény, obchod 
se suvenýry, galerie, konferenční místnost 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
V Havaně není přítomen český delegát. Klientům je k dispozici na telefonu. 

c n í é

Nacional de Cuba *****

KUBA  AVANA

Původní klášter, který byl v roce 1909 přestavěn na hotel Plaza, si stále 
udržuje svůj tradiční koloniální styl. Nachází se přímo v centru staré 
Havany, v pěší dostupnosti nejznámějších památek, jakými je Kapitol 
či Velké divadlo. Hotel nabízí svým hostům příjemné prostředí s atmo-
sférou staré Havany.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 24 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace s obsluhou, lobby bar, Wi-Fi (za poplatek), 
připojení k  internetu (za poplatek), směnárna, obchod se suvenýry, konfe-
renční místnost
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
V Havaně není přítomen český delegát. Klientům je k dispozici na telefonu. 

c n í

Plaza ****
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KUBA  AVANA

Hotel Neptuno Tritón se nachází v západní části Havany, ve známé čtvr-
ti Miramar. Výhled z hotelových pokojů je situován na město nebo na 
oceán. Hotel má dvě restaurace s obsluhou, několik barů a bazén. Cen-
trum města i obchodní možnosti jsou dobře dostupné, proto je hotel 
vhodný především jako ideální výchozí bod pro podnikání výletů za 
památkami do centra města či do okolí Havany.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, WC), trezor (za poplatek), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, lobby bar, bar 
u bazénu, připojení k internetu (za poplatek), obchod se suvenýry, konferenč-
ní místnost, bazén, dětský bazén
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
občasné večerní programy, tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
salon krásy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
V Havaně není přítomen český delegát. Klientům je k dispozici na telefonu.

c n w é

Neptuno Trit n ***

KUBA  AVANA

Hotel Deauville se nachází v atraktivní lokalitě nábřeží Malecón, v těs-
né blízkosti historického centra Havany a  jejích hlavních turistických 
atrakcí. V  roce 2017 prošel hotel rekonstrukcí a  svým hostům nabízí 
ubytování v účelně zařízených, klimatizovaných pokojích s výhledem 
na město nebo na oceán. Klienti vyhledávající rušný život tohoto vel-
koměsta ocení blízkost nočního klubu s DJ´s a živou hudbou. Díky své 
poloze je hotel vyhledáván především jako ideální výchozí bod k po-
znávání hlavního města i jeho okolí. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, trezor (za poplatek), minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou, lobby bar, 
snack bar, Wi-Fi (za poplatek), konferenční místnost (až 60 osob), bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma), obchod se suvenýry
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
noční klub
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
V Havaně není přítomen český delegát. Klientům je k dispozici na telefonu.

a c í é

Deauville ***

c n í é
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KUBA_EXOTIKA 2020.indd   33 10.6.2019   14:29:05



343434

V

V Y

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 90 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 190 K

KUBA  VARADERO

Hotel Mélia Las Americas je určen pouze pro dospělou klientelu a je mož-
né zde ubytovat pouze osoby starší 18 let. Jako jediný hotel ve Varaderu 
má přímý vstup na golfové hřiště, umístěné v jeho těsné blízkosti, kam 
mají hosté hotelu zvýhodněné vstupné (během letní sezony dokonce 
zdarma). Doporučujeme zejména milovníkům golfu a párům. V blízkosti 
hotelu se nachází proslulá historická Villa DuPont (nyní restaurace).

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj Classic: 1-11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 155 km
vzdálenost od centra: 5 km / vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, WC), trezor, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 tematické restaurace s obsluhou 
(grill, gurmet, italská, japonská – rezervace nutná), 3 bary, Wi-Fi na recepci 
(za poplatek), připojení k  internetu (za poplatek), kadeřnictví, konferenční 
místnost, 4 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, sauna, bezmotorové vodní sporty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf, tenis
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, večeře v restauraci s obsluhou (rezervace nutná), neome-
zené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních alkoholických 
nápojů. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. K večeři je vyžado-
váno formální oblečení. h l n í t w y z é

M lia Las A ericas *****

KUBA  VARADERO

Tento komfortní hotel, vedený španělským managementem, je sou-
částí hotelového řetězce Sol Mélia. Hotel je vystavěn přímo na písčité 
pláži Varadero s pozvolným vstupem do vody a v jeho těsné blízkosti 
je nákupní centrum Plaza America i golfové hřiště Varadero. Program 
All Inclusive, bohaté animace a dostatečně široká nabídka rekreačních 
aktivit, tvoří zázemí pro odpočinkovou, ale i aktivní dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj Classic: 1-11-112  / Pokoj s výhledem na moře: 11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 155 km
vzdálenost od centra: 8 km / vzdálenost od nákupních možností: 300 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(za poplatek), malá lednička, set na přípravu kávy a čaje, vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 5 barů, nákupní arkáda, Wi-Fi na recepci 
(za poplatek), kadeřnictví, konferenční místnost, bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a večerní programy, nemotorizované vodní sporty na pláži, tenisové 
kurty, fi tness, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, biliard, motorizované vodní sporty, 18jamkové golfové hřiště (v blíz-
kosti hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin. Více informací na www.eximtours.cz. h l n í u v w x y z é á

M lia Varadero *****
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Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 41 290 42 890 - 57 790 46 490 - 59 990 58 990 - 61 390 55 390 - 61 390 51 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 32 190 33 290 - 45 090 35 890 - 46 690 45 890 - 47 690 43 390 - 47 690 40 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 32 890 34 090 - 46 190 36 790 - 47 890 47 090 - 48 890 44 390 - 48 890 41 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 33 690 34 890 - 47 290 37 690 - 48 990 48 190 - 50 090 45 490 - 50 090 42 290

KUBA  VARADERO

Hotelový resort Arenas Blancas, patřící zná-
mému řetězci Barceló, tvoří jeden celek se 
sousedním hotelem Solymar. Hosté hotelu 
Arenas Blancas mohou zdarma využívat i vy-
bavení a  servis hotelu Solymar (s  výjimkou 
hlavní bufetové restaurace hotelu Solymar). 
Komplex se nachází v centru Varadera a pří-
mo na krásné široké pláži Playa Azul. Je 
obklopen udržovanou tropickou zahradou 
a svým hostům nabízí mimo jiné výběr z pěti 
restaurací, sedmi barů a široké nabídky do-
plňkových rekreačních aktivit. Ubytování je 
zajištěno v  prostorných pokojích typu Su-
perior. Hotel je skvělou volbou ke strávení 
příjemné odpočinkové dovolené s  krásným 
koupáním a zároveň v dostupnosti centra le-
toviska s možností nákupů.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Superior: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 157 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, rych-
lovarná konvice nebo kávovar, lednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor (zdarma), balkon nebo terasa u většiny pokojů
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 restau-
rací s  obsluhou (tři v  části Arenas Blancas, dvě 
v  části Solymar), restaurace na pláži (ranchón), 
celkem 10 barů (šest v části Arenas Blancas, čtyři 
v části Solymar), Wi-Fi v lobby (za poplatek), připo-
jení k  internetu (za poplatek), bazén s  integrova-
ným brouzdalištěm (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), druhý klidový bazén s integrovanou vířiv-
kou, dětské hřiště, miniklub, minimarket, obchod 
se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, posilovna, 
vířivka, 2 tenisové kurty, plážový volejbal, sauna, 
kajak, úvod do potápění, nemotorizované vodní 
sporty na pláži, šipky, plážový fotbal, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, masáže, golf (3 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, po předběžné rezervaci 1× za pobyt mož-
ná večeře v některé z restaurací s obsluhou, během 
dne lehké občerstvení, neomezené množství nealko-
holických nápojů a alkoholických rozlévaných nápojů 
místní výroby a vybraných dovozových alkoholických 
nápojů 10.30–23.00, během noci v době 23.00–06.00 
je k dispozici hostům jeden z barů/snack barů, podá-
vající nápoje a  lehké občerstvení. Bar (nonstop) se 
nachází v lobby hotelu Solymar. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

h l m n í u v w x y z é á

Occidental Arenas Blancas ****

V Z

h l n í t w y z é

h l n í u v w x y z é á
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KUBA  VARADERO

Příjemný, živější, dobře vedený hotel s  kva-
litními službami se rozkládá v udržované za-
hradě přímo u  velmi krásného úseku pláže 
s bílým pískem. Výhodná poloha na rozhraní 
„Starého“ a  „Nového“ Varadera s  dosahem 
nákupních možností a  také rozsah i  kvalita 
poskytovaných služeb, činí z  tohoto resor-
tu oblíbený cíl turistů z  celého světa. Hotel 
je propojený se sousedním hotelem Arenas 
Blancas, je možno využívat všech služeb obou 
hotelů včetně barů a restaurací. Pokoje Super-
ior jsou umístěny v hlavní budově, za přípla-
tek je možné zajistit ubytování v bungalovech 
v zahradě. Hotel je výtečnou volbou pro strá-
vení příjemné dovolené s krásným koupáním, 
s dobrým jídlem a širokou nabídkou doplňko-
vých rekreačních aktivit.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Bungalov: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 157 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
rychlovarná konvice nebo kávovar, minibar, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře (v hlavní budově), Bun-
galov – umístění v patrových budovách v resortu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 restau-
rací s  obsluhou (tři v  části Arenas Blancas, dvě 
v  části Solymar), restaurace na pláži (ranchón), 
celkem 10 barů (šest v části Arenas Blancas, čtyři 
v části Solymar), Wi-Fi v lobby (za poplatek), bazén 
s integrovaným brouzdalištěm (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), druhý klidový bazén s  integro-
vanou vířivkou, dětské hřiště, miniklub, minimar-
ket, obchod se suvenýry
PLÁŽ
široká písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky 
zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, 
vířivka, 2 tenisové kurty, plážový volejbal, sauna, 
kajak, úvod do potápění, zahradní šachy, nemo-
torizované vodní sporty na pláži, volejbal, plážový 
fotbal, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, masáže, golf (3 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, obědy a  večeře 
formou bufetu, po předchozí rezervaci 1× za po-
byt možná večeře v některé z  restaurací s obslu-
hou, během dne lehké občerstvení, neomezené 
množství nealkoholických nápojů a  alkoholických 
rozlévaných nápojů místní výroby a vybraných do-
vozových alkoholických nápojů od 10.30 do 23.00, 
během noci v době 23.00–06.00 hodin je k dispo-
zici hostům jeden z  barů/snack barů, podávající 
nápoje a  lehké občerstvení. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. h l m í u v w x y é á

Barcel  Soly ar ****

V Z

Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 490 44 290 - 60 190 48 690 - 62 490 60 990 - 63 490 56 890 - 63 490 52 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 32 990 34 290 - 46 890 37 490 - 48 490 47 390 - 49 190 44 390 - 49 190 41 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 33 790 35 190 - 47 990 38 390 - 49 690 48 590 - 50 490 45 490 - 50 490 42 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 34 590 35 990 - 49 190 39 390 - 50 890 49 790 - 51 690 46 590 - 51 690 43 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 90 K

KUBA  VARADERO

Oblíbený hotelový komplex tvoří 36 dvoupa-
trových budov, umístěných v zahradě u dlou-
hé písčité pláže Varadera, nedaleko přírodní 
rezervace Hicacos a delfi nária Marina Chape-
lin. Hotel v rozlehlé zahradě plné palem po-
skytuje svým hostům ty nejlepší podmínky 
ke strávení příjemné a  klidné dovolené, se 
snadnou dostupností centra se zábavou a ná-
kupy. Tento resort je dobrou volbou kvality za 
rozumnou cenu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 160 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon (za poplatek), TV se satelitním 
příjmem, malá lednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za popla-
tek), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race na pláži (ranchón), italská restaurace s obslu-
hou, lobby bar, bar u bazénu, plážový bar, připojení 
k internetu (za poplatek), nákupní arkáda, prádel-
na, bazén s  integrovanou částí pro děti (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), miniklub (pro děti 
4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal, stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení za 
poplatek), fi tness, sauna, šachy, minigolf
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, golfové hřiště (asi 4 km od hotelu), po-
tápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, oběd a  večeře 
formou bufetu, lehké občerstvení během dne, 
neomezené množství rozlévaných místních ne-
alkoholických a  alkoholických nápojů. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

h l n u v w x y z é á

Be Live E perience Tur uesa ****

V

Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 40 490 41 990 - 59 890 46 290 - 58 490 61 390 - 63 890 56 690 - 63 890 51 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 31 490 32 590 - 46 590 35 790 - 45 590 47 690 - 49 490 44 290 - 49 490 40 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 32 290 33 690 - 47 790 36 690 - 46 690 48 890 - 50 790 45 390 - 50 790 41 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 33 090 34 190 - 48 890 37 490 - 47 890 50 090 - 51 990 46 490 - 51 990 42 690
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0 290 K

KUBA  VARADERO

Hotelový resort Be Live Experience Varadero 
nabízí svým hostům pěkné ubytování v  pro-
storných pokojích, kvalitní servis služeb, vý-
bornou polohu na pláži a služby All Inclusive. 
Kdo dá raději přednost klidnější oblasti a re-
laxaci a zároveň nechce být daleko od nákup-
ních a zábavních možností centra Varadera, je 
zde na správném místě.

OBSAZENOST POKOJŮ
Promo pokoj: 1-11-112-111
Standardní pokoj: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 155 km
vzdálenost od centra: 800 m
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon 
(za poplatek), minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna s vanou nebo sprchou, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma). Promo pokoje jsou menší 
a mohou být umístěny ve vzdálenějších částech 
resortu.
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, plážo-
vá restaurace (ranchón), 3 tematické restaurace 
s  obsluhou (mezinárodní, orientální, kubánská), 
5  barů, Wi-Fi v  lobby a  u  bazénu (za poplatek), 
připojení k  internetu (za poplatek), herní míst-
nost, konferenční místnost, diskotéka, bazén 
s  oddělenou částí pro děti (lehátka a  osušky 
zdarma), miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tělocvič-
na, plážový volejbal, tenis, nemotorizované vodní 
sporty, šachy, kulečník 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kurzy potápění, masáže, tenis, golf (v blízkosti ho-
telu), salon krásy, půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, obědy a  večeře 
formou bufetu, lehké občerstvení během dne, 
po předchozí rezervaci možná večeře v  restaura-
ci s  obsluhou, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  alkoholických nápojů místní 
výroby. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem.

h l n í u v w x y é á

Be Live E perience Varadero ****

V

Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 40 190 40 990 - 56 990 45 190 - 57 790 59 390 - 61 790 54 890 - 61 790 50 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 30 290 30 490 - 42 790 33 290 - 43 290 44 390 - 45 890 41 390 - 45 890 38 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 990 31 290 - 43 790 34 090 - 44 390 45 390 - 47 090 42 490 - 47 090 39 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 31 690 31 990 - 44 890 34 890 - 45 490 46 490 - 48 190 43 490 - 48 190 40 390

KUBA_EXOTIKA 2020.indd   38 10.6.2019   14:29:28



39

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

KUBA  VARADERO

Vzdušný, elegantní pětihvězdičkový resort 
leží přímo u  dlouhé písečné pláže, na samé 
špičce poloostrova Hicacos. Je umístěn v těs-
né blízkosti přírodní ekologické rezervace 
Varahicacos, kde se nachází i proslulý, 500 let 
starý kaktus Patriarca, podle kterého je rezort 
pojmenovaný. Rozlehlý hotelový komplex je 
plný zeleně, hostům jsou k dispozici dva ba-
zény, několik restaurací a barů i SPA centrum. 
Ubytování je zajištěno v  příjemných klimati-
zovaných pokojích typu Deluxe s balkonem či 
terasou. Hotel je skvělou volbou pro klienty 
hledající dobrý servis služeb i krásné koupání 
a je vhodný i pro klienty na vozíčku. Tipem na 
výlet je příjemná procházka rezervací Varahi-
cacos s návštěvou jeskyně Ambrosia s kresba-
mi původních indiánů.

OBSAZENOST POKOJŮ
Deluxe room: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 155 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: v rámci hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, te-
lefon, trezor (zdarma), minibar (naplnění za popla-
tek), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s  obsluhou, 8 barů včetně plážového snack 
baru, kavárna, Wi-Fi v lobby (za poplatek), PC kou-
tek (za poplatek), konferenční místnost (až pro 100 
osob), dva bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 
bazén pro děti, dětské hřiště, obchod, diskotéka
PLÁŽ
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, ne-
motorizované vodní sporty na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, tenis, golf (v okolí)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive 24 hodin: zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu, během dne lehké ob-
čerstvení. Neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických a  vybraných alkoholických nápojů 
a koktejlů. Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem

h l o K n í u v z é á

Ocean Varadero El Patriarca *****

V Y Z

Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 51 990 54 690 - 67 990 61 990 - 75 990 76 390 - 80 490 69 190 - 80 490 61 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 37 690 39 390 - 49 890 44 190 - 55 090 55 390 - 57 990 50 690 - 57 990 45 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 38 590 40 390 - 51 090 45 190 - 56 390 56 690 - 59 490 51 990 - 59 490 46 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 39 490 41 390 - 52 390 46 290 - 57 790 58 090 - 60 890 53 190 - 60 890 47 990
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KUBA  VARADERO

Hotelový resort spadající do řetězce Barceló se 
nachází přímo na rozhraní Starého a Nového 
Varadera, v blízkosti pláže. Rozlehlý komplex 
tvoří dvě hlavní pětipatrové hotelové budovy 
a  dále další čtyři dvoupatrové pavilony roz-
místěné kolem dvou centrálně umístěných 
bazénů. Ubytování je zajištěno v  jednoduše 
vybavených pokojích typu Superior, s klimati-
zací, minibarem a balkonem či terasou, zaříze-
ných v původním karibském stylu. Hosté mají 
na výběr z několika restaurací, barů a využí-
vat mohou i plážovou restauraci sesterského 
hotelu Occidental Arenas Blancas. V hotelu se 
nachází několik barů a  restaurací, pár minut 
chůze od hotelu naleznou hosté další bary, 
kluby a kavárny. Hotel svou polohou i zamě-
řením spojuje možnost kombinovat odpočinek 
na pláži s aktivním trávením dovolené za vý-
hodnou cenu. Pár kroků od hotelu začíná hlav-
ní ulice Starého Varadera – oblast s tržnicemi, 
obchody, bary, kluby a kavárnami. Doporuču-
jeme spíše mladším cestovatelům či klientům, 
kteří ocení blízkost centra s možností zábavy 
i nákupů.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior room: 1-11-112
Superior s výhledem na moře: 11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, 
telefon, trezor (za poplatek), minibar (naplnění za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3 re-
staurace s obsluhou (italská, kubánská, mexická), 
lobby bar, plážový bar, bar u  bazénu, noční klub, 
Wi-Fi (za poplatek, k dispozici v lobby hotelu Occi-
dental Arenas Blancas nebo Barcelo Solymar), dva 
bazény pro dospělé (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), bazén pro děti, konferenční místnost (až 
pro 50 osob)
PLÁŽ
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek, plážové 
osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, vo-
lejbal, plážový fotbal, tenis, nemotorizované vodní 
sporty na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
salon krásy, masáže, půjčovna aut (v blízkosti ho-
telu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení. Neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem. h í w y é á

Allegro Pal a Real ***+

V

Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 37 890 39 290 - 52 290 41 490 - 53 790 55 490 - 57 390 51 790 - 57 390 47 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 29 590 30 690 - 41 090 32 290 - 42 190 43 390 - 44 790 40 690 - 44 790 37 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 390 31 390 - 42 090 33 090 - 43 190 44 490 - 45 890 41 690 - 45 890 38 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 31 090 32 190 - 43 090 33 890 - 44 290 45 590 - 46 990 42 690 - 46 990 39 790
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 90 K

KUBA  VARADERO

Dobře vedený resort známého hotelového 
řetězce se nachází v krásné tropické zahradě 
a  je tvořen dvěma hotely – Sirenas a  Coral. 
Leží na dlouhé pláži s bílým pískem v těsném 
sousedství golfového hřiště a  nedaleko ná-
kupního a kongresového centra Plaza Ameri-
ca. Každý hotel má svoji recepci, jinak je ale 
celý areál přístupný pro klienty obou hotelů. 
Resort svým hostům nabízí veškerý servis pro 
strávení odpočinkové dovolené, rodiny s dět-
mi ocení dětský klub. Hotel doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 153 km
vzdálenost od centra: 800 m
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restau-
race s  obsluhou, restaurace na pláži (ranchón), 
7  barů, diskotéka, připojení k  internetu (za po-
platek), nákupní arkáda, kadeřnictví, konferenční 
místnost, bazén (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky za deposit, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
tenisový kurt, biliard, plážový volejbal, fotbal, boc-
cia, šipky, aerobic, fi tness, nemotorizované vodní 
sporty na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
salon krásy, masáže, potápění, 18 jamkové golfové 
hřiště (v blízkosti hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu. Po předchozí rezervaci 
možnost večeře v  restauraci s  obsluhou, během 
dne lehké občerstvení, neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických a  alkoholických nápojů 
místní výroby a  vybraných zahraničních nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l n v w x y z é á

Sol Sirenas Coral ****

V

Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 790 44 590 - 58 990 47 590 - 60 990 60 390 - 62 790 59 390 - 62 790 56 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 34 690 36 190 - 47 790 38 590 - 49 490 48 990 - 50 890 48 190 - 50 890 45 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 35 590 35 590 - 48 990 39 590 - 50 690 50 190 - 52 190 49 290 - 52 190 46 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 390 37 990 - 50 190 40 490 - 51 890 51 390 - 53 390 50 490 - 53 390 48 090
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

KUBA  VARADERO

Příjemný rozlehlý prázdninový areál leží 
v udržované zahradě u krásného úseku pláže 
a  nabízí dobré zázemí jak pro odpočinkovou 
dovolenou na pláži, tak i  k  poznávání Kuby. 
Doporučujeme spíše méně náročným klien-
tům, kteří ocení pěkné koupání i blízkost cen-
tra za cenově výhodných podmínek. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Superior: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), trezor (za poplatek), balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, tema-
tické restaurace s obsluhou, snack bar, lobby bar 
24 hodin denně, bar na pláži, připojení k interne-
tu (za poplatek), obchod se suvenýry, směnárna, 
kadeřnictví, bazén s  integrovaným brouzdalištěm 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), miniklub 
(pro děti ve věku 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá z  jemného písku, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, občasné večerní programy, 
tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
plážový volejbal, aerobik, lekce tance salsa
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
salon krásy, masáže, kulečník, půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, obědy a večeře for-
mou bufetu, během dne lehké občerstvení, neome-
zené množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a alkoholických nápojů místní výroby. Po předchozí 
rezervaci možná večeře v restauraci s obsluhou. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l n u v w x y z é

Villa Tortuga ***

T V

Orientační cenové rozmezí pro 10/13denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 37 590 38 890 - 51 490 41 990 - 55 290 54 190 - 55 990 51 190 - 55 990 47 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 28 290 29 190 - 39 190 31 190 - 41 690 40 990 - 42 190 38 990 - 42 190 36 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 28 990 29 890 - 40 190 31 890 - 42 690 41 990 - 43 190 39 990 - 43 190 37 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 29 690 30 590 - 41 190 32 690 - 43 790 42 990 - 44 190 40 990 - 44 190 38 790
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V

T V

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 290 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 90 K

KUBA  VARADERO

Tento klubový hotel leží v  klidném prostředí velké tropické zahrady 
u krásného úseku pláže Los Tainos. Pro hosty je připraveno ubytování 
ve dvou částech – North a South, v pokojích zařízených v jednoduchém 
karibském stylu, v pavilonech soustředěných kolem dvou bazénů. Pří-
jemné prostředí pro strávení nenáročné dovolené za dobrou cenu se 
službami All Inclusive.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj – North: 1-11-112-111
Standardní pokoj – South: 1-11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže (od budov 80–400 m)
vzdálenost od letiště: 160 km / vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 8 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, SAT TV, lednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa. Pokoje 
North – jsou jsou orientovány na sever, blíže k pláži, pokoje South jsou s možností 
2 přistýlek.
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 restaurací s  obsluhou, 2 bary, 
kavárna (v části South), noční klub, připojení k internetu v lobby (za poplatek), 
konferenční sál, 4 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a večerní programy, 2 tenisové kurty, stolní tenis, kulečník, sauna, 
nemotorizované vodní sporty na pláži, minigolf, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, golf (3 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin. Více informací na www.eximtours.cz h l n u v w y z é á

Brisas Del Caribe ***+

KUBA  VARADERO

Jednoduchý, ale oblíbený hotel má dobrou polohu přímo u  krásné, 
bělostné pláže, blízko centra světově proslulého letoviska. Výhodná 
poloha u centra je plusem pro všechny, kteří chtějí kromě odpočinku 
na pláži být rovněž v  centru všeho dění na Varaderu. Doporučujeme 
nenáročné klientele.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112
Pokoj Superior: 11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: v blízkosti hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna se sprchou, WC), trezor (za poplatek)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
pokoj Superior – novější pokoje po rekonstrukci
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, kavárna, snack bar, lobby bar 24 ho-
din, připojení k  internetu (za poplatek), obchod se suvenýry, dětský bazén, 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma, osušky za zálohu)
PLÁŽ
písčitá z jemného písku, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
občasné animační programy, večer reprodukovaná nebo živá hudba (nepra-
videlně), nemotorizované vodní sporty na pláži, fi tness, stolní tenis, volejbal
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, obědy a večeře formou bufetu, po předběžné 
rezervaci možná večeře v restauraci s obsluhou, během dne lehké občerstve-
ní, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a alkoholických 
nápojů místní výroby mezi 11.00–23.00 hod. Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem.

h l n r y é á

Club Tropical **+
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Karibské moře

HAITI

Santo
Domingo Punta Cana

DOMINIKÁNSKÁ 
REPUBLIKA

KUBA

DOMINIKÁNSKÁ
 REPUBLIKA

Měna: dominikánské peso (RD$) 
Časový posun: -5 hodin, v době platnosti letního času -6 hodin 
Hlavní město: Santo Domingo
Telefonní předvolba: +58212
Velvyslanectví České republiky v Indii 
(s působností v Dominikánské republice): Cuvier 22, Col. Nueva Anzures, 
Del Miguel Hidalgo, 11590 México
Tel.: 0052/55/55 312 544, 553 127 77

Historická La Hispaniola, milí a pohostinní obyvatelé, dlouhé panenské pláže s jemným pískem, 
nádherné hory s tropickou vegetací, kokosové palmy podél pobřeží, moře jedinečných barev, 
fascinující západy slunce a  skvělá kuchyně, která nezklame žádného gurmána. Vychutnejte 
všechna lákadla a užijte si perfektní dovolenou. 

Dominikánská republika má 650 kilometrů bílých písečných pláží a tyrkysová barva moře dělá 
z  této země nezapomenutelné místo, kam se budete chtít vracet. Rozkládá se na východní 
části ostrova Hispaniola v souostroví Velké Antily. Ostrovní stát sousedí na západě s Republikou 
Haiti, na severu jej ohraničuje Atlantský oceán, na jihu Karibské moře a na východě ho kanál 
de la Mona odděluje od Portorika. Ty nejkrásnější pláže najdete právě zde – i podle vyjádření 
organizace UNESCO. A nespornou výhodou je i  skutečnost, že dovolená vás v Dominikánské 
republice vyjde mnohem levněji, nežli na jiných karibských ostrovech…

Pro Evropany ostrov objevil Kryštof Kolumbus, který sem připlul 6. prosince 1492 během své 
první výpravy do nového světa. Když po návratu do Španělska podal zprávu králi a královně 
o kráse řek, stínu v palmových hájích, ptactvu a rostlinách, prohlásil, že není krásnější země na 
světě. Již roku 1496 bylo založeno Santo Domingo, které je dodnes hlavním městem země. Žije 
zde přibližně polovina všech obyvatel ostrova. Staré koloniální město „Zona Colonial“ je dnes 
součástí světového dědictví UNESCO.

Typickým rysem zdejší krajiny jsou kokosové palmy podél pobřeží i vysoké královské palmy, 
jaké najdete právě jen na karibských pastvinách. Ovocné stromy klesají pod tíhou plodů, jako 
jsou mango, avokádo, papája, nebo guava, zatímco u snídaní se stůl prohýbá pod tíhou anana-
sů, granadill, melounů a banánů.

Cestovní ruch je v posledních dvaceti letech hlavním motorem ekonomiky země. Dominikán-
ská republika má jedny z nejkrásnějších pláží na světě, mino jiné díky průzračně čisté vodě 
a  dostatku slunečních paprsků. Cestovatele lákají veliké luxusní hotely s  konceptem služeb 
All Inclusive („vše v ceně“), který zde vznikl – a byl právě zde vybroušen k dokonalosti. Vět-
šina hotelů poskytuje komplexní služby včetně zábavy pro děti všech věkových 
kategorií.

Dominikánská republika patří do oblasti s vlhkým tropickým 
podnebím. Teploty jsou tu po celý rok téměř neměnné, prů-
měrná denní teplota vzduchu se pohybuje okolo 29 stupňů, 
moře má v průměru jen o dva stupně méně.

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační popla-
tek 2 990 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak).

TROPICK  RÁJ V SRDCI KARIBIKU  OSTROV, LE ÍCÍ V TĚSN  BLÍZKOSTI 
OBRATNÍKU RAKA, MÁ VELICE PŘÍJEMN  KLIMA A MNO STVÍ 

ISTORICK C  PAMÁTEK Z DOB KRY TOFA KOLUMBA. 
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, 
do které jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklostech, klimatu a o možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou! 

FOTOGRAFOVÁNÍ
V některých muzeích a v blízkosti všech vojenských za-
řízeních je fotografování zakázáno. Kromě toho se ne-
doporučuje fotografovat představitele armády ve službě. 

GASTRONOMIE
Tato země se pyšní mnoha gastronomickými zařízeními, 
která jsou vedena zkušenými šéfkuchaři, jejichž výtvory 
uspokojí i  toho nejnáročnějšího gurmána. Typická do-
minikánská kuchyně je velmi bohatá a  různorodá. Nej-
známějším pokrmem je zřejmě „La bandera” (prapor) 
obsahující bílou rýži, fazole, maso, zeleninu a smažené 
zralé banány. Každý kraj má svoje regionální speciality, 
a  pokud budete mít možnost, určitě nevynechejte na-
příklad sváteční „sancocho prieto“, pokrm vytvořený ze 
sedmi druhů místních mas.

SPROPITNÉ
Spropitné je naprosto běžné a je považováno za samo-
zřejmou součást poskytování služeb. Při obsluze, v  re-
stauracích, u kadeřníka apod. je očekáváno spropitné ve 
výši 10–15 % účtu, za odnesení zavazadel 1–2 USD podle 
kategorie hotelu, uklízečce hotelového pokoje obvykle 
5 USD/pokoj/týden. Samozřejmě je však rozhodnutí 
ohledně spropitného naprosto ve vašich rukou.

PRONÁJEM AUTA
Malý vůz na jeden den cca 50 USD. Speciální vůz (mikro-
bus, vůz s odnímatelnou střechou apod.) od 70 USD/den. 
Uvedené ceny jsou pouze orientační. Ke sjednání proná-
jmu je nutné mít platný řidičský průkaz ČR, kreditní kartu 
a věk 21 let. V zemi se jezdí na pravé straně. Objemová 
jednotka u benzínových čerpadel je americký galon. Na 
dálnicích se platí mýtné.

ELEKTŘINA
V  navštívených oblastech je zpravidla střídavý proud 
o  napětí 110 V. Americká norma zásuvek s  plochými 
kolíky. Tzv. přechodky je lépe pořídit si předem. V Do-
minikánské republice je většinou můžete zakoupit i na 
místě za cenu 1–2 USD. Ve všech zemích regionu dochází 
k výpadkům dodávek elektrické energie, i když v Domi-
nikánské republice to nebývá obvyklé. Hotely vyšších 
kategorií mají většinou pro podobné případy záložní 
zdroje energie, které však dlouhodobější nebo vážnější 
výpadky nemusí vždy plně nahradit.

MOBILNÍ TELEFONY
V Dominikánské republice funguje mobilní telefonické 
spojení v oblastech, kde se turisté pohybují, většinou 
bez větších závad. Na překážku může někdy být kolí-
sající síla signálu. O  rozsahu a  možnostech vlastního 
roamingu se, prosím, informujte u vlastního mobilního 
operátora.

INTERNET
Přístup na internet je zpravidla za poplatek umožněn 
v hotelech vyšších kategorií. Prověřte si, prosím, u popi-
su jednotlivých hotelů. Ve většině pobytových míst fun-
gují i  internetové kavárny. V  naléhavých případech lze 
prostřednictvím delegáta sjednat přístup na internet za 
poplatek v kanceláři místní partnerské organizace.

Placení
Ke směně na místě jsou nejpraktičtější USD nebo EUR 
v hotovosti nebo cestovní šeky v USD i v EUR ( je třeba 
počítat s určitým odpočtem za bankovní operaci). Běžný 
účet v hotelu i nákupy v nákupních střediscích lze obvyk-
le hradit kreditními kartami, jako jsou VISA a EUROCARD/
MASTERCARD. Směnný kurs je ve směnárnách lepší než 
v hotelech. Na trzích lze smlouvat a výše vzájemně při-
jatelné ceny bude hodně záviset na vaší znalosti mezi-
lidských vztahů. 

VÁHY A MÍRY
Pokud jde o váhy a míry, používá Dominikánská repub-
lika ofi ciálně metrickou soustavu, ale v praxi se setkáte 
i se starými španělskými nebo americkými jednotkami, 
jako jsou unce, libry, galony či pinty. Rum, pivo a další 
tekutiny se zpravidla prodávají v nádobách s objemem 
asi 0,75 litru.

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY – VÍZA
Při turistických cestách do Dominikánské republiky není 
vyžadováno pro držitele cestovních pasů ČR vstupní ví-
zum. Cestovní pasy musí být platné minimálně 6 měsíců 
po datu ukončení zájezdu. Dominikánské pohraniční orgá-
ny požadují samostatné cestovní dokumenty – pasy s ak-
tuální fotografi í – i pro děti. Držitelé cestovních dokladů 
jiných států než ČR jsou povinni zajistit si potřebné dokla-
dy k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

MÍSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje jsou zpravidla vybaveny dvojitými po-
stelemi (tzv. „letišti“) různých rozměrů od běžných tzv. 
doublebeds přes širší queensize-beds až po nejširší 
kingsize-beds. V některých hotelech je v této souvislosti 
uplatňována kategorie tzv. „amerického dvoulůžkového 
pokoje”, s  dvěma širokými postelemi rozměru queen-
-size.Do takových pokojů nejsou umisťovány přistýlky 
a dítě nebo až 2 děti nebo dospělá osoba na přistýlce 
spí na postelích společně s 2 osobami na pevném lůžku.

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
Pláže jsou populárním místem víkendového odpočinku 
místních obyvatel. Také během svátků, jako jsou Vánoce, 
Nový rok, Velikonoce nebo 1. květen jsou pláže oblíbe-
ným cílem Dominikánců a  také turistů z  dalších zemí 

Informace
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA

regionu, zejména v oblasti Boca Chica a Juan Dolio, které 
nejsou daleko od hlavního města. Vzhledem k  silným 
podmořským proudům podél některých pláží se nedo-
poručuje plavat daleko do moře a  je třeba být opatrný 
při provozování vodních sportů, jako je např. plachtění 
nebo windsurfi ng. Opalování „nahoře bez” se setkává 
mezi místními obyvateli v navštívených místech někdy 
s nesouhlasem, a nelze proto doporučit jej praktikovat. 
Pláže v letoviscích, která jsou součástí nabídky, jsou cha-
rakterizovány jako bezpečné, což nevylučuje obvyklou 
dávku obezřetnosti jako prevenci proti kapesním kráde-
žím a drobné kriminalitě.

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při cestách do míst, která jsou součástí této nabídky, 
není v  současné době vyžadováno žádné očkování. Na 
případnou doporučovanou zdravotní prevenci a vhodný 
postup při eventuálních zdravotních potížích se doporu-
čujeme informovat u vašeho praktického lékaře. 

KLIMA – OBLEČENÍ
V  karibském tropickém klimatu je nejvhodnější lehké, 
zejména bavlněné oblečení. Při občasném večerním 
ochlazení, zejména v  průběhu prosince a ledna stejně 
jako v klimatizovaných prostorách můžete využít i lehké 
pulovry, bundy nebo svetříky.
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UMÍSTĚNÍ OTEL

SAMANÁ

PUNTA
CANA

SANTO
DOMINGO

PUERTO 
PLATA

Národní park
Los Haitises

Národní park
José Del Carmen

Ramirez

ZOËTRY AGUA PUNTA CANA

BELLEVUE DOMINICAN BAY

BE LIVE EXPERIENCE HAMACA 
BEACH / GARDEN / SUITE

DREAMS DOMINICUS 
LA ROMANA

CATALONIA 
PUNTA CANA / BAVARO

LUXURY BAHIA PRINCIPE AMBAR

GRAND BAHIA PRINCIPE TURQUESA

GRAND BAHIA PRINCIPE AQUAMARINE

IBEROSTAR PUNTA CANA

BE LIVE COLLECTION 
PUNTA CANA

DREAMS PUNTA CANA 
RESORT & SPA

PUNTA CANA PRINCESS HOTEL
LUXURY BAHIA PRINCIPE 
ESMERALDA

FANTASIA BAHIA PRINCIPE
PUNTA CANA

RIU REPUBLICA
TROPICAL PRINCESS

RIU PALACE BAVARO

NOW LARIMAR PUNTA CANA

GRAND BAHIA PRINCIPE BAVÁRO
A PUNTA CANA

BLUEBAY GRAND
PUNTA CANABE LIVE COLLECTION CANOA

CASA DE CAMPO 
RESORTS & VILLAS

CATALONIA GRAND 
DOMINICUS / 

CATALONIA LA ROMANA

IBEROSTAR HACIENDA
DOMINICUS

SECRETS ROYAL BEACH
PUNTA CANA
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Punta Cana Samaná

Letoviska
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Punta Cana – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, uby-
tování (v případě 10denního zájezdu na 8 nocí, v případě 
11denního zájezdu na 9 nocí, v případě 12denního zájez-
du na 10 nocí, v případě 13denního zájezdu na 11 nocí 
a v případě 14denního zájezdu na 12 nocí), stravování dle 
programu a  vybraného hotelu, služby česky nebo slo-
vensky 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 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o  pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu), fakultativní služby. 

INFORMACE O LETEC

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

10, 11, 12, 13 A 14DENNÍ LETY 
Z PRAHY NA PUNTA CANU
Letecká společnost: Air France
Typ letadla: B777, A380. Změna typu letadla vyhrazena.
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

Po cestě do destinace přestup v Paříži. Po cestě z desti-
nace přestup v Paříži. 

Pláž Bávaro v letovisku Punta Cana

LETOVISKA

PUNTA CANA 
Lokalita Punta Cana byla ještě nedávno neznámou částí 
pobřeží na jihovýchodě ostrova, zarostlou bambusovými 
houštinami a z větší části nedostupnou. Turistický potenciál 
představuje zejména překrásná, bělostná, 30kilometrová 
pláž, která tvoří dlouhý pás sněhobílého jemného písku 
s  hustým palmovým porostem, lemovaným tyrkysově 
modrým mořem a je ideálním místem pro všechny druhy 
vodních sportů i pro večerní romantické procházky. 
Na pláži Bávaro v letovisku Punta Cana se nachází přes 40 
rozsáhlých turistických komplexů, jež nesou nejpřísnější 
měřítka. Díky nádherné pláži a úrovni turistických služeb se 
stala jedním z nejvyhledávanějších letovisek v celém Kari-
biku. Miliony návštěvníků láká na bohatý noční život, tyrky-
sové moře a luxusní hotely nabízející ten největší komfort, 
který od dovolené očekávají. Za návštěvu jistě stojí místní 
zábavný park MANATÍ s mini-zoologickou a botanickou za-
hradou. Milovníci zvířat uvítají možnost přímého kontaktu 
s delfíny či tuleni v rámci programu v Dolphin Island, Dol-
phin Explorer či v novém Dolphin Discovery. Aktivním a dob-
rodružným turistům lze doporučit atrakce parků: Bavaro Ad-
venture Park nebo Scape Park Cap Cana. Skvělou atrakcí je 
také vyhlídkový let helikoptérou nad celou oblastí. Pro ty, 
kteří ani v noci nechtějí zahálet, jsou zde k pobavení vyhlá-
šené noční kluby a diskotéky, mezi něž patří: ORO, Mangu, 
Jewel, Imagine nebo Coco Bongo.

BOCHA CHICA – JUAN DOLIO 
Známá letoviska s mezinárodní atmosférou se nachází 30-
60 km od hlavního města Santo Domingo na jižním karib-
ském pobřeží ostrova. Pláž v  Juan Doliu je dlouhá písčitá, 
místy přerušovaná výběžky korálového útesu. Doporučuje-
me proto používat obuv do vody. Pláž v zálivu Boca Chica je 
písčitá a klidné moře a pozvolný vstup do vody jsou vhodné 
i pro děti či neplavce. Vzhledem k blízkosti hlavního města 
jsou tato letoviska ideálním výchozím místem k  poznání 
ostrova a místních obyvatel. Blízký ostrov Saona je přírodní 
rezervací a potápění v jeho okolí je skutečným zážitkem. 

LA ROMANA, BAYAHIBE 
V okolí  malé rybářské vesničky Bayahibe vyrostlo na krás-
né bělostné karibské pláži jen několik hotelových komplexů 
vysoké úrovně. Oblast se nachází přímo naproti ostrovu 
Saona na okraji přírodní rezervace, což zaručuje opravdu 
pěkné přírodní prostředí a nádherné klidné moře. Oblast-
ní centrum La Romana a vyhlášené luxusní středisko Casa 
de Campo, umělecká vesnička Altos de Chavón na hraně 
kaňonu řeky Rio Chavón – dějiště mnoha hollywoodských 
dobrodružných fi lmů, proslulá golfová hřiště Teeth of the 
dog a  Links, amfi teátr v  němž pořádají koncerty největší 
hvězdy amerického uměleckého nebe popové scény, to je 
jen několik místních lákadel.
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Obelisk na Malecon v Santo Domingo Santo Domingo – dům Kryštofa Kolumba

Santo Domingo

Ochutnejte místní rum a doutníky

Koupání u ostrova Saona

Fakultativní v lety 
DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

OSTROV SAONA 
(celodenní výlet)
Plavba podél jihovýchodního pobřeží Dominikánské 
republiky vás zavede až k ostrovu Saona. Tento ostrov 
je součástí přírodní rezervace Východní národní park. 
Nachází se zde archeologické nálezy z dob, kdy ostrov 
osídlovali indiáni kmene Táinů. Výlet je vhodný pro mi-
lovníky koupání a  šnorchlování, příležitost budete mít 
si to vyzkoušet v křišťálových vodách na pláži ostrova. 
Nezapomeňte si plavky, pokrývku hlavy a fotoaparát.
Cena: od 99 USD/dospělá osoba, od 50 USD/dítě 
Minimální počet účastníků: 6 osob

SANTO DOMINGO
(celodenní výlet)
Navštívit můžete “první evropské město na americké 
půdě“. V centu města Santo Domingo se nachází mnoho 
vzácných památek a staveb, díky kterým bylo toto cen-
trum vyhlášeno chráněnou památkou Unesca. Dominan-
tou je zde Casa Colon, dům Kryštofa Kolumba, ve kterém 
sídlí první španělští guvernéři. Budete mít volný čas na 
nákupy typických suvenýrů, jako jsou doutníky, rum, ba-
vlněné oděvy a jiné.
Cena: od 79 USD/dospělá osoba, od 40 USD/dítě
Minimální počet účastníků: 6 osob

OBJEVOVÁNÍ MOŘSKÉHO ŽIVOTA
Využijte této jedinečné exkurze, při které budete zažívat 
dobrodružství na plovoucím ostrově. Můžete se na půl 
dne stát mořským biologem a obdivovat chování žralo-
ků. Sportovci si mohou zapůjčit kajak nebo surf a  lovit 
vlny podél útesu, a speciálně pro ženy je zde lákavá na-
bídka opalování se na plovoucích rohožích či relaxační 
masáž rukou.
Cena: od 139 USD/dospělá osob
Minimální počet účastníků: 6 osob
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 132 990 - 143 590 134 490 - 199 790 155 590 - 167 590 164 690 - 172 490 155 790 - 184 190 141 790 - 152 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 73 790 - 78 990 74 990 - 109 190 83 190 - 91 290 87 390 - 93 690 83 090 - 98 590 78 790 - 84 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 75 590 - 80 890 76 790 - 111 890 85 190 - 93 590 89 490 - 95 990 85 190 - 100 990 80 690 - 86 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 113 090 - 122 090 114 390 - 169 890 132 290 - 142 490 139 990 - 146 690 132 490 - 156 590 120 590 - 129 990

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  UVERO ALTO

Hotel Zoëtry Agua Punta Cana se nachází 
v oblasti Uvero Alto na nádherném karibském 
pobřeží a je diskrétně umístěný mezi stromy. 
Luxusní resort nabízí několik venkovních ba-
zénů, lázně, klub zdraví a restauraci pod širým 
nebem s výhledem na pláž. Jeho klidná atmo-
sféra a skvělé služby obohatí vaše tělo i mysl.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Junior Suite: 11-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 47 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, TV, telefon, Wi-fi  
(zdarma), kávovar, trezor, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna s vanou i sprchou, WC), přízemí 
nebo 1. patro, 72 m2, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite: Pokoj s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou, lobby bar, mokrý bar, obchod se suve-
nýry, kavárna, SPA, salón krásy, fi tness, 2 venkovní 
nekonečné bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), 
vířivka, vinný sklípek, obchod s doutníky
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
jóga, plážový volejbal, kurzy tance, kulečník, vy-
stoupení muzikantů a  umělců, ochutnávky vína, 
kurzy vaření
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf, rybaření, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a alkoholických nápojů místní i zahraniční výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Během 
večera je vyžadováno formální oblečení. 

a h l o í y é

Zo try Agua Punta Cana *****

V
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 90 K

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  BAVARO BEAC

Luxusní pětihvězdičkový hotel Secrets Royal 
Beach Punta Cana je dalším z  řady velice 
oblíbených plážových resortů hotelového 
řetězce AMResorts s  programem Unlimited 
Luxury®, jež klientovi zaručuje 24 hodinové 
All Inclusive, bohaté doprovodné a  večerní 
programy a  kvalitní servis. Mimo zázemí 
resortu Secrets mohou klienti také využívat 
restaurací a barů sousedního komplexu Now 
Larimar Punta Cana.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite: 1-11-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, stropní ventilátor, telefon, 
kabelová TV, Wi-Fi (zdarma), trezor, minibar (denně 
doplňován vodou, nealkoholickými nápoji a pivem), 
set pro přípravu čaje a kávy, župan a pantofl e, vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace, 4 restau-
race s obsluhou, 4 bary, Wi-Fi (zdarma), noční klub, 
kasino, salón krásy, bazén (lehátka zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, aerobic, 
vodní gymnastika, plážový volejbal, kulečník, 
taneční lekce, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, fi tness, vodní sporty na pláži, rybaření, 
jízda na koních, golf (v blízkosti hotelu), tenis
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bohatého bufetu, během dne 
lehké občerstvení, půlnoční občerstvení, možnost 
večeře v  restauraci s obsluhou, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
a  vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Na 
večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé.

h l o í t w x y z é á

Secrets Royal Beach Punta Cana *****

V [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 75 190 - 79 890 76 590 - 115 690 87 290 - 96 290 90 490 - 98 190 84 690 - 102 490 77 990 - 82 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 52 590 - 55 590 53 690 - 79 790 59 390 - 66 290 61 190 - 67 490 57 590 - 69 790 54 690 - 57 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 53 890 - 56 890 54 990 - 81 790 60 790 - 67 890 62 790 - 69 090 58 990 - 71 490 56 090 - 59 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 63 990 - 67 990 65 190 - 98 390 74 290 - 81 890 76 990 - 83 490 71 990 - 87 190 66 390 - 70 290
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 290 K V [

Breathless Punta Cana Resort  Spa *****

Zažijte tropický ráj na vlastní kůži. Luxusní ho-
telový komplex Breathless Punta Cana Resort 
& Spa leží na krásné běloskvoucí pláži a nabízí 
širokou škálu sportovních a  zábavních akti-
vit i služby na vysoké úrovni. Hotel je určený 
pouze pro dospělé a  proto je ideální volbou 
pro páry a romantickou, ničím nerušenou do-
volenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite: 1-11-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-111
Pokoj s částečným výhledem na oceán: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 42 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, stropní ventilátor, telefon, 
kabelová TV, Wi-Fi (zdarma), trezor, minibar (denně 
doplňován vodou, nealkoholickými nápoji a  pi-
vem), set pro přípravu čaje a kávy, župan a pan-
tofl e, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s  výhledem na bazén, Pokoj s  částečným 
výhledem na oceán
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace, 7 restau-
rací s obsluhou, kavárna, 6 barů, 9 restaurací a 7 barů 
v sousedním resortu (Now Onyx Punta Cana), Wi-Fi 
v  lobby (zdarma), směnárna, konferenční místnost, 
kasino, salón krásy, 8 bazénů (lehátka zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, plá-
žový volejbal, aerobic, vodní gymnastika, taneční 
lekce, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, tenis, golf, vodní sporty na pláži, 
potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bohatého bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, půlnoční občerstvení, možnost ve-
čeře v restauraci s obsluhou, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a  místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Na večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé.

h l o í t w x y z é á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  UVERO ALTO

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 69 590 - 73 790 70 990 - 107 390 78 790 - 87 790 81 990 - 89 690 76 990 - 92 990 72 390 - 76 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 47 290 - 49 890 48 490 - 71 690 51 690 - 58 590 53 390 - 59 690 50 490 - 61 090 49 490 - 51 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 48 490 - 51 090 49 690 - 73 490 52 990 - 59 990 54 790 - 61 190 51 790 - 62 590 50 690 - 53 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 59 190 - 62 790 60 390 - 91 290 66 990 - 74 690 69 690 - 76 290 65 490 - 79 090 61 590 - 65 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 90 K V [

Drea s Punta Cana Resort  Spa ****

Čtyřhvězdičkový hotel, jež je perfektně situ-
ován na východním pobřeží Dominikánské 
republiky u zlatavé pláže Uvero Alto, zároveň 
obklopen svěží tropickou vegetací, nabízí 
služby na vysoké úrovni a širokou škálu spor-
tovních i dalších doprovodných aktivit. Nedo-
tčená pláž, nedaleký korálový útes a  krásné 
tropické prostředí vytváří ideální podmínky ke 
strávení výjimečné exotické dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Deluxe: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, set 
pro přípravu čaje a kávy, trezor, župan a pantofl e, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – stejné vybavení
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace, 5 restau-
rací s obsluhou (asijská, francouzská, italská, pizzerie, 
grilované speciality), 9 barů (1 pouze pro dospělé), 
kavárna, směnárna, obchod, kasino, Wi-Fi (zdarma), 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma), miniklub (pro 
děti 3–12 let), teen klub (pro děti 13–17 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový volej-
bal, volejbal, stolní tenis, taneční lekce, vodní tram-
polína, aerobic, vodní gymnastika, šipky, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, potápění, jízda 
na koních
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bohatého bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, půlnoční občerstvení, možnost ve-
čeře v restauraci s obsluhou, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a  místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Na večeři je vyžadováno formální oblečení.

h l o í v w x y é

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  UVERO ALTO

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 58 490 - 61 490 59 890 - 91 390 63 690 - 72 590 66 590 - 74 390 66 890 - 78 690 66 490 - 70 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2018 42 490 - 44 490 43 590 - 65 290 45 090 - 51 990 46 790 - 53 190 47 090 - 55 890 47 990 - 50 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 43 590 - 45 590 44 690 - 66 890 46 190 - 53 290 47 990 - 54 490 48 290 - 57 290 49 190 - 52 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 49 790 - 52 290 50 990 - 77 690 54 190 - 61 790 56 690 - 63 290 56 890 - 66 890 56 590 - 60 390
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No  Lari ar Punta Cana *****
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  BAVARO

Resort Now Larimar Punta Cana se nachází v le-
tovisku Bavaro, přímo na krásné bílé písečné 
pláži, mezi palmami, s  úžasným výhledem na 
tyrkysový oceán. Součástí je několik restaurací, 
barů, salónků a hlavně prostorné luxusní pokoje. 
Nechybí široká nabídka denních i nočních aktivit. 
Je perfektním místem pro páry i rodiny s dětmi. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112
Pokoj Deluxe s výhledem do zahrady: 11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 14 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, Wi-FI za poplatek, trezor 
(za poplatek), minibar (za poplatek), vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s výhledem na bazén, Pokoj Deluxe 
s  částečným výhledem na moře, Pokoj Deluxe 
s přímým vstupem do bazénu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, kavárna, 
5 restaurací s obsluhou, 3 bazény (lehátka a sluneč-
níky zdarma), snack bar, Wi-Fi za poplatek, fi tness, 
SPA, obchodní arkáda, diskotéka, casino, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
basketbal, plážový volejbal, animační programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, tenis, vodní sporty na pláži, potápění, 
SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozd-
ní snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během dne lehké občerstvení, odpolední káva/čaj se 
zákusky, dětský bufet, půlnoční občerstvení, neome-
zené množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a místních a vybraných importovaných alkoholických 
nápojů. Upozornění: výše uvedené časy i místa podá-
vání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 59 190 - 62 190 60 590 - 91 390 62 990 - 71 390 64 990 - 72 690 65 290 - 76 890 64 390 - 69 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2018 42 990 - 44 890 44 090 - 65 290 44 590 - 51 190 45 790 - 52 090 46 090 - 54 790 46 690 - 49 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 43 990 - 45 990 45 190 - 66 890 45 690 - 52 490 46 890 - 53 290 47 190 - 56 090 47 790 - 51 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 50 390 - 52 890 51 590 - 77 690 53 590 - 60 690 55 290 - 61 790 55 590 - 65 390 54 790 - 58 990
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Lu ury Bahia Principe A bar *****

Dotkněte se konečky prstů ráje. Luxusní resort 
Bahia Principe Ambar je součástí komplexu 
Bahia Principe Bavaro Resort, ležícího u nád-
herné písečné pláže a  nabízejícího širokou 
škálu sportovních a zábavních aktivit i služeb 
na velmi vysoké úrovni. Slunce, tyrkysové 
vlny, sportovní aktivity a nikdy nekončící noč-
ní život. Celý komplex je velmi rozlehlý a se-
stává celkem ze 7 resortů. K dopravě v rámci 
areálu lze využít golfových vozíčků, které jezdí 
po celý den. Hotel Luxury Bahia Principe Am-
bar prošel v roce 2018 kompletní rekonstrukcí. 
Je určený pouze pro dospělé a nabízí tedy ide-
ální podmínky pro páry a romantickou, ničím 
nerušenou dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite: 1-11-111
Pokoj s přímým vstupem do bazénu: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 30 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, kávovar, obý-
vací část, osuška k bazénu na pokoji, župan a pan-
tofl e, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů a WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s přímým vstupem do bazénu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace (samoob-
služný bufet), 3 restaurace s obsluhou (francouzská, 
italská, středomořská, rezervace nutná), 4 bary (na 
pláži, snack bar, v  lobby, u  bazénu), Wi-Fi v  lobby 
(zdarma), směnárna, diskotéka, kasino, půjčovna 
aut, kadeřnictví, čistírna a prádelna, svatební servis, 
venkovní bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenis (1 hod. denně), aerobik, volejbal, šipky, fot-
bal, stolní tenis, vodní sporty – šnorchlování, kajak, 
katamarán, potápění, boogie boardy (podle do-
stupnosti), animační a  večerní programy, taneční 
lekce, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA, sauna, golf, motorizované vodní sporty, jízda 
na koni, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, lehké občerstvení během dne, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  alkoholických nápojů místní výroby. Restaurace 
s  obsluhou: možná večeře po předchozí rezervaci. 
Upozornění: Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem. Na večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé. Hosté mohou 
využívat veškerých služeb resortu Bahia Principe 
kromě hotelu LBP Fantasia a bufetových restaurací 
ostatních hotelů.

j l o í t w x y z é á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  BAVARO BEAC

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 64 390 - 67 990 65 790 - 94 790 74 190 - 82 090 75 090 - 82 890 72 890 - 85 590 72 690 - 73 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 46 890 - 49 290 48 090 - 68 390 52 690 - 58 990 53 190 - 59 490 51 790 - 60 990 52 690 - 53 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 48 090 - 50 490 49 190 - 70 090 53 990 - 60 490 54 490 - 60 990 53 090 - 62 490 53 990 - 54 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 50 190 - 52 790 51 390 - 73 290 56 590 - 63 190 57 190 - 63 790 55 590 - 65 390 56 390 - 57 190
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rand Bahia Principe A ua arine *****

Grand Bahia Principe Aquamarine, dříve zná-
mý pod názvem Luxury Bahia Principe Ambar 
Green, je součástí komplexu Bahia Principe, 
který se nachází u  krásné písčité pláže Ba-
varo Beach. Luxusní resort nabízí ubytování 
ve vkusně zařízených klimatizovaných poko-
jích, relaxovat můžete u  venkovního bazénu 
či v  hotelovém SPA. Jednoznačnou předností 
hotelu je krásná běloskvoucí pláž a velká na-
bídka vodních sportů zdarma. Nedaleko od 
hotelu se také nachází 18 jamkové golfové 
hřiště Punta Blanca Golf Club. Hotel je určený 
pouze pro dospělé, je tedy vhodnou volbou 
pro romantickou dovolenou ve dvou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite: 1-11-111
Junior Suite Superior: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 250 m
vzdálenost od letiště: Punta Cana 35 km 
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, TV se satelitním pří-
jmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor (zdarma), set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite Superior – stejné vybavení, pokoje jsou 
situovány na straně u bazénu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 4 restaurace, 7 barů, Wi-Fi 
v lobby (zdarma), nákupní zóna Pueblo Principe, kon-
ferenční místnost, bankomat, disco, bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žová restaurace
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, disco Bahia 
Principe Village, fi tness, vodní sporty, 1 hod. denně 
zdarma – kajaking, paddle surf, šnorchlování, tenis, 
katamarán, úvodní lekce potápění v bazénu (na vy-
žádání, 1 hod. za pobyt)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, motorizované vodní sporty, potápění, 
rybaření, golf (v blízkosti hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, lehké občerstve-
ní během dne, po předchozí rezervaci večeře 
v  restauraci s  obsluhou (3 večeře za týden), ne-
omezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Na večeři je 
vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé. Hosté mohou 
využívat veškerých služeb hotelů Grand Bahia 
Principe Punta Cana a Turquesa kromě bufetových 
restaurací těchto hotelů.

j o n í t x y z é á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  BAVARO BEAC

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s UAI listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 57 890 - 60 790 59 290 - 87 490 65 990 - 73 890 66 890 - 74 690 65 290 - 76 590 66 190 - 66 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 42 590 - 44 490 43 790 - 63 590 47 290 - 53 590 47 790 - 54 090 46 790 - 54 990 48 390 - 48 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 43 690 - 45 590 44 790 - 65 190 48 390 - 54 890 48 890 - 55 390 47 890 - 56 290 49 590 - 49 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 45 490 - 47 590 46 690 - 67 990 50 690 - 57 290 51 190 - 57 890 50 090 - 58 890 51 690 - 51 990
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Lu ury Bahia Principe Es eralda *****

Luxusní hotel se širokým zázemím, ke kte-
rému patří i  sousední hotely Grand Bahia 
Principe Bavaro a  Punta Cana, jejichž služby 
mohou návštěvníci čerpat neomezeně. Leží na 
oblíbené bílé písečné pláži Bavaro. Můžete si 
zajít do lázní, udělat si procházku po nádherné 
pláži s průzračně čistou vodou, odpočinout si 
u bazénu, nebo třeba vyrazit na výlet po oko-
lí. Nedaleko od hotelu se nachází 18 jamkové 
golfové hřiště Punta Blanca Golf Club. Hotel je 
vhodný pro náročnější klientelu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite:
1-11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 30 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, kávovar, obý-
vací část, osuška k bazénu na pokoji, župan a pan-
tofl e, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů a WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace (samo-
obslužný bufet), 4 restaurace s  obsluhou (rezer-
vace nutná), 4 bary (na pláži, snack bar, v  lobby, 
u  bazénu), Wi-Fi na recepci (zdarma), směnárna, 
diskotéka, kasino, půjčovna aut, kadeřnictví, čistír-
na a prádelna, svatební servis, 2 venkovní bazény 
(lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenis (1 hod. denně, hotel Grand Bahia Principe 
Punta Cana), fotbal (hotel GPS Punta Cana), stol-
ní tenis (hotel GPS Punta Cana), aerobik, volejbal, 
šipky, vodní sporty – šnorchlování, kajak, katama-
rán (1 hod. denně), animační a večerní programy, 
taneční lekce, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA, mimo resort - golf, motorizované vodní spor-
ty, jízda na koni, rybaření 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, lehké občerstvení 
během dne, po předchozí rezervaci večeře v restau-
raci s  obsluhou, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výro-
by. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Na večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hosté mohou využívat veškerých služeb resortu 
Bahia Principe kromě hotelu LBP Fantasia a  bu-
fetových restaurací ostatních hotelů. Děti nemají 
přístup do částí Ambar a Aquamarine – tyto hotely 
jsou určené pouze pro dospělé.

j l o í u w x y z é á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  BAVARO BEAC

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s UAI listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 61 090 - 64 390 62 490 - 91 590 70 890 - 78 790 71 790 - 79 590 69 690 - 81 990 69 490 - 70 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 44 690 - 46 890 45 890 - 66 290 50 490 - 56 790 50 990 - 57 290 49 690 - 58 590 50 590 - 50 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 45 790 - 48 090 46 990 - 67 990 51 790 - 58 190 52 290 - 58 690 50 890 - 59 990 51 890 - 52 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 47 790 - 50 190 48 990 - 70 990 54 190 - 60 790 54 790 - 61 390 53 290 - 62 790 54 090 - 54 590
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Fantasia Bahia Principe Punta Cana *****

Nově postavený luxusní pětihvězdičkový hotel, 
kde děti i  dospělí prožijí magickou exotickou 
dovolenou plnou úsměvů, zábavy a štěstí. Fan-
tasia Bahia Principe je jednoznačnou volbou pro 
rodiny s dětmi. Hotel má široké zázemí, jehož 
součástí jsou i  ostatní hotely komplexu Grand 
Bahia Principe, prostorné pokoje, které umož-
ňují ubytovat 2 dospělé a 3 děti, a celý resort 
se nachází u  krásné běloskvoucí pláže Bavaro 
Beach. Malí návštěvníci jistě nejvíce ocení aqua-
park, budovy jako z pohádky, stejně tak boha-
té animační programy. Naopak dospělí mohou 
využít volného času k návštěvě wellness centra 
či mohou vyzkoušet některé ze sportovních ak-
tivit, které hotel nabízí. Hotel svým vybavením 
a kvalitou služeb uspokojí i náročnější klientelu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite:
1-11-112-1122-11222-111-1112-11122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: komplex Bahia 500 m
vzdálenost od letiště: Punta Cana 30 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, kávovar, obý-
vací část, osuška k bazénu na pokoji, župan a pan-
tofl e, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů a WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace (samoob-
služný bufet), restaurace u  bazénu (samoobslužný 
bufet), 3 restaurace s  obsluhou (rezervace nutná), 
5 barů (lobby bar, sushi bar, u bazénu, u aquaparku, 
u amfi teátru), Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdar-
ma), směnárna, amfi teátr, kasino, kadeřnictví, ob-
chody, diskotéka, 2 venkovní bazény (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětský bazén, miniklub, teenklub, 
dětský aquapark
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenis (1 hod. 
denně, hotel Grand Bahia Principe Punta Cana), 
fotbal (hotel GPS Punta Cana), stolní tenis, aerobik, 
volejbal, šipky, vodní sporty – šnorchlování, kajak, 
paddleboard (1 hod. denně), taneční lekce, fi tness 
(hotel LBP Esmeradla, pouze pro dospělé), vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, golf, rybaření, jízda na koních, moto-
rizované vodní sporty, potápění, půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, lehké občerstvení 
během dne, po předchozí rezervaci večeře v restau-
raci s  obsluhou, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výro-
by. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Na večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hosté mohou využívat veškerých služeb resortu 
Grand Bahia Principe kromě bufetových restaurací 
ostatních hotelů. Přístup není povolen do hotelů 
Ambar, Aquamarine a Esmeralda. j l o í u v w x y z é / á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  BAVARO BEAC

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s UAI listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 65 090 - 68 690 66 490 - 95 990 74 790 - 82 990 76 390 - 84 190 74 390 - 86 990 74 390 - 75 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 47 390 - 49 790 48 490 - 69 290 53 090 - 59 590 54 090 - 60 390 52 790 - 61 890 53 890 - 54 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 48 590 - 50 990 49 690 - 70 990 54 390 - 60 990 55 390 - 61 890 54 090 - 63 390 55 190 - 55 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 50 690 - 53 290 51 890 - 74 190 56 990 - 63 890 58 090 - 64 690 56 690 - 66 390 57 690 - 58 490
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  PUNTA CANA

Tyto dva hotely, které se nacházejí uprostřed 
nádherné tropické zahrady, jsou součástí kom-
plexu Bahia Principe (hotely Bavaro, Punta 
Cana, Turquesa). Nabízí široké zázemí nejen pro 
náročnější klienty, ale především pro děti, pro 
které je zde připraven speciální animační tým. 
Součástí areálu je také dětský vodní park. Do-
spělí mohou navštívit wellness centrum, zahrát 
si golf, nebo se projít po krásné písečné pláži 
a využít některý z nabízených vodních sportů 
(1 hodina denně zdarma). Návštěvníci hotelu 
Bavaro mohou využívat všech služeb sousední-
ho hotelu Grand Bahia Principe Punta Cana. Pro 
snazší přemisťování mezi hotely jsou klientům 
k dispozici vláčky, které mají několik zastávek 
po celém rozlehlém areálu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite: 1-11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 30 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), minibar, kávovar, 
budík, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů a WC), trezor, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace (samoob-
služný bufet), 8 restaurací s  obsluhou (steakhouse, 
mexická, středomořská, španělská, karibská, 2 japon-
ské, italská, rezervace nutná), 7 barů, Wi-Fi na recep-
ci, diskotéka, svatební servis, amfi teátr, směnárna, 
kadeřnictví, kasino, čistírna a  prádelna, 2 venkovní 
bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), terasy a  za-
hrada na opalování (lehátka a  slunečníky zdarma), 
vnitřní bazén (za poplatek), hlídání dětí (za poplatek), 
miniklub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenis, stolní tenis, volejbal, vodní sporty – šnorch-
lování, kajak, katamarán, boogie boardy (1 hod. 
denně po předchozí rezervaci), fi tness, minigolf, 
šipky, aerobic, lekce tance
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA, sauna, motorizované vodní sporty, potápěčské 
centrum, golf, výlety lodí, jízda na koni, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.30–15.00 obědy formou bufetu, 
18.30–22.00 večeře formou bufetu, lehké občer-
stvení během dne, po předchozí rezervaci večeře 
v restauraci s obsluhou, neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických a  alkoholických nápojů 
místní výroby (nápoje v  diskotékovém baru se 
platí). Lze čerpat v místech a časech určených ho-
telem. Na večeři je vyžadováno formální oblečení. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit
UPOZORNĚNÍ
Hosté mohou využívat veškerých služeb hotelů 
Grand Bahia Principe kromě bufetových restaurací 
ostatních hotelů.

h l o í v w x y z é / á

rand Bahia Principe Bavaro / Punta Cana ****

V Y \

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 52 990 - 55 390 54 390 - 79 490 58 290 - 66 590 60 090 - 67 790 58 490 - 68 990 59 590 - 59 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 38 990 - 40 490 40 090 - 57 590 41 590 - 48 090 42 690 - 48 890 41 690 - 49 190 43 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 39 890 - 41 490 41 090 - 58 990 42 590 - 49 290 43 690 - 50 090 42 690 - 50 490 44 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 41 290 - 42 990 42 490 - 61 190 44 190 - 51 090 45 390 - 51 890 44 290 - 52 390 46 190 - 46 290
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rand Bahia Principe Tur uesa *****

Pětihvězdičkový hotel Grand Bahía Principe 
Turquesa je součástí komplexu Bahia Principe 
Bavaro Resort, který se nachází na krásné plá-
ži v západní části ostrova. Tento hotel si zami-
lují především rodiny s dětmi, pro které jsou 
zde připraveny celodenní aktivity se speciál-
ními animačními týmy a vybudovaný dětský 
bazén s aquaparkem. Dospělí mezitím mohou 
trávit svůj volný čas ve wellness centru nebo 
využít některé ze sportovních aktivit, které 
hotel svým klientům nabízí. Krásné prostředí 
a vysoký standard služeb hotelu způsobí, že 
nebudete chtít, aby vaše dovolená skončila.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite Superior:
1-11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: Punta Cana 30 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: 13 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), minibar, kávo-
var, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů a WC), trezor, balkon či terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace (samoob-
služný bufet), 2 restaurace s obsluhou, 4 bary, bar 
u  bazénu, Wi-Fi (v  lobby zdarma), minidiskotéka, 
diskotéka (místní nápoje), konferenční místnost, 
obchodní arkáda, čistírna a prádelna, kadeřnictví, 
svatební servis, směnárna, amfi teátr, venkovní ba-
zén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), vnitřní 
bazén (za poplatek), dětský bazén s aquaparkem, 
hlídaní dětí (za poplatek), miniklub, teenklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, volejbal, minigolf, stolní tenis, šipky, fot-
bal, tenisový kurt (1 hod. denně zdarma na vyžá-
dání), aerobik, vodní sporty – šnorchlování, kajak 
(1 hod. denně zdarma na vyžádání), animační a ve-
černí programy, taneční lekce
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA, sauna, motorizované vodní sporty, potápění, 
rybaření, golf, jízda na koni
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.30–15.00 obědy formou bufetu, 
18.30–22.00 večeře formou bufetu, lehké občerstvení 
během dne, nealkoholické a  vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Restaurace 
s  obsluhou: možná večeře po předchozí rezervaci, 
Bary: 10.00–17.30 neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  vybraných alkoholických nápojů 
místní výroby; Snack Bar: 23.00–07.00. Upozornění: 
výše uvedené časy i  místa podávání jsou určeny 
hotelem a mohou se změnit. Na večeři je vyžadováno 
formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hosté mohou využívat veškerých služeb hotelů 
Grand Bahia Principe kromě bufetových restaurací 
ostatních hotelů.

h o í u v w x y é / á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  PUNTA CANA

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 52 590 - 54 990 53 990 - 79 890 58 490 - 66 790 60 390 - 68 190 58 690 - 69 390 59 290 - 59 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 38 690 - 40 190 39 790 - 57 890 41 690 - 48 190 42 790 - 49 190 41 790 - 49 490 43 390 - 43 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 39 590 - 41 190 40 790 - 59 290 42 790 - 49 390 43 890 - 50 390 42 790 - 50 690 44 390 - 44 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 40 990 - 42 690 42 190 - 61 390 44 390 - 51 190 45 590 - 52 190 44 390 - 52 690 45 990 - 46 190
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Riu Republica *****

Luxusní a  rozlehlý hotelový komplex Riu Re-
publica, otevřený v roce 2016, je určený pouze 
pro dospělé a leží u krásné písčité pláže Arena 
Gorda. Hotel je situován ve velice příjemném 
prostředí, pláž je lemována rozlehlým palmo-
vým hájem, který přináší odpočinek i ochranu 
před silným karibským sluncem. Díky širokému 
zázemí a vysoké kvalitě služeb je jako stvořený 
pro romantickou dovolenou ve dvou, stejně tak 
ho lze doporučit náročnější klientele.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-111
Pokoj s částečným výhledem na moře: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 28 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, set pro 
přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s částečným výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 hlavní restaurace, 3 tema-
tické restaurace (italská, asijská, indická), 3 restau-
race s obsluhou, 10 barů, Wi-Fi (zdarma), připojení 
k internetu (za poplatek), diskotéka, obchod se su-
venýry, butik, 5 bazénů – 3 z nich se swim-up barem 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), vodní park 
se 4 tobogány
PLÁŽ
písčitá, lehátka zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový vo-
lejbal, fi tness, windsurfi ng, kajaking, šnorchlování, 
pára, aquapark se 4 tobogány, úvodní lekce potá-
pění v bazénu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, golf (2 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během celého dne občerstvení, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Na večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé.

a h l o í t x y z é / á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  ARENA ORDA

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 57 190 - 59 990 58 590 - 85 690 61 790 - 71 290 64 590 - 72 390 61 890 - 73 990 57 390 - 59 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 43 590 - 45 490 44 690 - 64 790 46 390 - 53 790 48 290 - 54 590 46 390 - 55 490 43 890 - 45 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 44 590 - 46 690 45 790 - 66 390 47 490 - 55 090 49 490 - 55 890 47 490 - 56 790 44 990 - 46 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 45 690 - 47 790 46 890 - 67 990 48 690 - 56 490 50 690 - 57 290 48 690 - 58 190 46 090 - 47 990
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  ARENA ORDA

Hotel je součástí komplexu RIU Resort, který 
leží v  západní části ostrova, přímo u  krásné 
písečné pláže Arena Gorda. Hotelový komplex 
v  rozlehlém palmovém háji je ideální volbou 
pro rodiny s dětmi, které ocení širokou nabíd-
ku služeb a zdejší prostředí. Pro dospělé a děti 
jsou připraveny celodenní aktivity, bohaté 
animační programy, součástí hotelu je rovněž 
aquapark s dětským bazénem se skluzavkami. 
Hotel svým vybavením a kvalitou poskytova-
ných služeb uspokojí i náročnější klientelu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Junior Suite:
1-11-112-1122-111-1112
Junior Suite Superior: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, stropní ventilátor, 
telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
minibar (zdarma), kávovar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite Superior – stejné vybavení 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s terasou, 
4 restaurace s  obsluhou (např. italská, japonská, 
steakhouse), lobby bar, lounge bar, bar u bazénu, 
kavárna, Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma), 
připojení k  internetu (za poplatek), obchody, am-
fi teátr, diskotéka (vstup zdarma, nápoje za po-
platek), 3 venkovní bazény (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), aquapark a  dětský bazén se 
skluzavkami (nutná min. výška 120 cm)
PLÁŽ
písčitá, lehátka zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, 4 tenisové 
kurty (Riu resort), volejbal, fi tness, windsurfi ng, 
kajaking, šnorchlování, úvodní lekce potápění 
u bazénu (1× za pobyt), aquapark (nutná min. výš-
ka 120 cm), pára
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
motorizované vodní sporty, golf (v blízkosti hote-
lu), SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během celého dne občerstvení, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Na večeři je vyžadováno formální oblečení.

a h l o n í u v w x y z é / á

Riu Palace Bavaro *****

V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 64 390 - 67 990 65 790 - 98 390 72 590 - 82 590 75 990 - 83 890 72 690 - 86 590 65 490 - 68 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 49 290 - 51 890 50 390 - 72 290 52 890 - 60 590 55 090 - 61 490 52 890 - 62 990 48 790 - 51 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 50 490 - 53 190 51 690 - 74 090 54 190 - 62 090 56 390 - 62 990 54 190 - 64 590 49 990 - 52 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 51 690 - 54 490 52 890 - 75 890 55 490 - 63 590 57 790 - 64 490 55 490 - 66 090 51 190 - 53 790
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Blue Bay Grand Punta Cana se nachází v malém 
rybářském městečku, známém svou krásnou 
krajinou Cabeza de Toro. Tato oblast je také 
známá pro své bílé písečné pláže lemované 
kokosovými palmami a  tyrkysové moře. Na-
jdete zde dva venkovní bazény, lázně s mnoha 
procedurami, vyberete si z několika restaurací 
a samozřejmostí je i zábava pro nejmenší. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Suite: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 16 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, kávovar, 
trezor, župan a  pantofl e, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Suite – 2 ložnice, 2 koupelny
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, bufetová restaurace, 3 re-
staurace s obsluhou, Wi-Fi (zdarma), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén, animační a ve-
černí programy
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, golfové hřiště, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

a l í y é

BlueBay rand Punta Cana *****

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 66 390 - 70 190 67 790 - 90 890 65 990 - 74 990 69 190 - 76 990 69 490 - 81 590 76 990 - 81 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 50 690 - 53 490 51 890 - 69 290 49 990 - 57 190 52 290 - 58 590 52 590 - 61 990 58 590 - 61 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 51 990 - 54 790 53 190 - 70 990 51 290 - 58 590 53 590 - 60 090 53 890 - 63 490 60 090 - 63 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 53 190 - 56 190 54 390 - 72 790 52 490 - 59 990 54 890 - 61 490 55 190 - 64 990 61 490 - 64 990
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Iberostar Punta Cana *****

Luxusní hotel leží přímo u oblíbené pláže Ba-
varo. Svým klientům nabízí nejen výbornou 
gastronomii, kterou můžete vyzkoušet v jedné 
ze sedmi restaurací, ale i zábavní programy pro 
malé i velké. Pro děti je zde miniklub a teen-
klub, dospělí si přes den mohou vychutnat chví-
le relaxu v luxusních lázních, v noci si zatančit 
v klubu nebo zajít do kasina. Hotel má vkusně 
zařízené pokoje s  klimatizací, satelitním tele-
vizorem a připojením k internetu. Nedaleko se 
nachází 18 jamkové golfové hřiště Iberostar 
Bavaro Golf and Club. Hotel je vhodnou volbou 
nejen pro partu přátel, ale i pro rodiny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111-1122-1112
Junior Suite Romantica:
11-112-111-1122-1112
Pokoj s výhledem na oceán: 11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 25 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, kávovar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů 
a WC), trezor (zdarma), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na oceán, Junior Suite – prostor-
nější, stejné vybavení jako Standardní pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace (samoob-
služný bufet), 6 restaurací s  obsluhou, bar, Wi-Fi 
ve veřejných prostorách (zdarma), svatební servis, 
obchod se suvenýry, supermarket, kasino, konfe-
renční místnost, kadeřnictví, certifi kované cent-
rum potápění PADI, noční klub, 2 bazény (lehátka 
a  slunečníky zdarma), bazén pro děti, miniklub 
(pro děti 4–12 let), teenklub (pro děti 13–18 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní a animační program, volejbal, taneční ho-
diny, aerobic, lukostřelba, vodní pólo, fi tness, tenis 
(osvětlení za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA, vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, golf
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, po předchozí rezervaci večeře v  restauraci 
s  obsluhou, neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojů místní výroby 
(nápoje v  diskotékovém baru se platí). Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Na večeři je 
vyžadováno formální oblečení.

h l í u v w x y z é á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  PUNTA CANA

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 54 890 - 57 590 56 290 - 86 290 61 390 - 68 990 61 990 - 69 790 62 290 - 73 690 60 990 - 63 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 40 190 - 41 890 41 290 - 61 990 43 590 - 49 590 43 890 - 50 190 44 090 - 52 690 44 390 - 46 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 41 190 - 42 990 42 290 - 63 490 44 690 - 50 790 44 890 - 51 390 45 190 - 53 990 45 490 - 47 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 42 190 - 43 990 43 390 - 65 090 45 690 - 52 090 45 990 - 52 690 46 290 - 55 290 46 590 - 48 690
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Punta Cana Princess otel *****

Skvěle umístěný hotel na pláži je díky unikát-
ním scenériím, bílému jemnému písku a  jis-
křivým karibským vodám vyhledávaným mís-
tem. Resort nabízí velkou škálu sportovních 
i  relaxačních aktivit, hosté také ocení zdejší 
kuchyni. Vkusně zařízené ubytování spolu 
s širokou nabídkou služeb vytváří ideální pod-
mínky pro strávení líbánek nebo romantické 
dovolené ve dvou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Deluxe: 1-11-111
Suite: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km 
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, stropní ventilátor, 
telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (v  hale 
zdarma), minibar (zdarma), kávovar, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Suite – ideální pro svatební cestu či výročí, ložnice, 
obývací část a jacuzzi
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restaura-
ce s obsluhou (steak house, italská, středomořská, 
švýcarská), lobby bar, bar u bazénu, kavárna, Wi-Fi 
(zdarma), připojení k internetu za poplatek, obchod 
se suvenýry, minimarket, čistírna, prádelna, amfi te-
átr, diskotéka, 4 venkovních bazénů (lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), lukostřel-
ba, multifunkční hřiště (volejbal, basketbal, mini-
fotbal), herní koutek (stolní tenis, šipky, kulečník), 
plážový volejbal, fi tness, potápění
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
motorizované vodní sporty, golf (v blízkosti hotelu), 
SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během celého dne občerstvení, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Na večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé.

h l o n í t w x y z é á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  ARENA ORDA

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 57 690 - 60 590 58 990 - 100 390 76 990 - 85 690 79 490 - 87 290 75 890 - 90 390 63 790 - 68 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 46 790 - 49 090 47 790 - 81 390 62 390 - 69 490 64 390 - 70 790 61 490 - 73 290 51 690 - 55 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 47 890 - 50 290 48 990 - 83 390 63 990 - 71 190 65 990 - 72 490 63 090 - 75 090 52 990 - 57 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 49 090 - 51 590 50 190 - 85 390 65 490 - 72 890 67 590 - 74 290 64 590 - 76 890 54 290 - 58 490
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Tropical Princess otel ****

Široké pláže s bílým jemným pískem, palmové 
háje a zahrady s jezírky, to vše najdete v oblí-
beném hotelu Tropical Princess. Bohatý výběr 
místních specialit v několika restauracích, bary 
u bazénů, denní i večerní aktivity vám zpříjem-
ní pobyt, při kterém načerpáte nové síly a zážit-
ky. Příjemnou atmosféru hotelu doplňuje milý 
a ochotný personál. Ideální místo pro nezapo-
menutelnou rodinnou dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior:
1-11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Punta Cana 8 km
vzdálenost od nákupních možností: San Juan 8,2 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, stropní ventilátor, telefon, 
sat TV, minibar, trezor (za poplatek), vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 ložnice, 2 koupelny
ZAŘÍZENÍ HOTELU
lobby s recepcí, Wi-Fi v lobby (zdarma), hlavní restau-
race, 3 restaurace a la carte, snackbary, bary (u bazé-
nu, na pláži), 2 bazény pro děti i dospělé, diskotéka, 
obchody, dětský klub, teens klub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenis, minigolf, šipky, kola, stolní hry, večerní programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, salon krásy, motorizované vodní spor-
ty, golf (klub Catalonia Caribe Golf Club – 6 min. 
pěšky), kasino
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během celého dne občerstvení, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

h l o í v x y z é

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  ARENA ORDA

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 49 190 - 51 290 50 590 - 76 490 52 790 - 60 990 54 690 - 62 390 52 290 - 62 990 47 990 - 50 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 39 890 - 41 590 40 990 - 61 990 42 790 - 49 390 44 390 - 50 590 42 390 - 51 090 38 890 - 41 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 40 890 - 42 590 41 990 - 63 490 43 890 - 50 690 45 490 - 51 790 43 490 - 52 290 39 890 - 42 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 41 890 - 43 690 43 090 - 65 090 44 890 - 51 890 46 590 - 53 090 44 490 - 53 590 40 890 - 43 090
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Be Live Collection Punta Cana *****

Hotel Be Live Collection Punta Cana leží na 
krásné písečné pláži Cabeza de Toro, která 
vybízí k příjemnému odpočinku, a je stvořený 
pro dovolenou v Karibiku plnou zábavy a no-
vých zkušeností. Vychutnejte si místní i mezi-
národní kulinářské speciality a koktejly. Hotel 
je vhodný pro rodiny s dětmi, páry i dovolenou 
s přáteli. Nedaleko hotelu se nachází golfové 
hřiště a jachtařský klub.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-111-112-1122-1112
Superior Deluxe: 11-112-111-1122
Pokoj s přímým vstupem do bazénu:
11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 20 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, Wi-Fi, trezor (za poplatek), minibar, set na 
přípravu kávy a čaje, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů a WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior Deluxe – hydromasážní vana, s výhledem 
do zahrady; Pokoj s přímým vstupem do bazénu 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace (samoob-
služný bufet), 6 restaurací s obsluhou (2 za přípla-
tek), 11 barů, Wi-Fi (v celém hotelu zdarma), obchod 
se suvenýry, směnárna, kasino, svatební servis, 
diskotéka, 7 bazénů, dětský bazén, miniklub (pro 
děti 4–12 let) 
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky (zdarma), plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní a animační program, nemotorizované vodní 
sporty na pláži, tenisový kurt (osvětlení za popla-
tek), fi tness, šnorchlování, basketbal, stolní tenis, 
aerobic, volejbal, tenis 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, golf (2 km od 
hotelu), potápění, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, po předchozí rezervaci večeře v  restauraci 
s  obsluhou, neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojů místní výroby 
(nápoje v  diskotékovém baru se platí). Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Na večeři je 
vyžadováno formální oblečení.

h l o n í u v w x y z é á

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  PUNTA CANA  BAVARO  PUNTA CANA

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 48 390 - 50 390 49 790 - 75 890 51 290 - 59 990 54 190 - 61 890 52 990 - 62 490 51 790 - 54 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2018 36 790 - 38 190 37 890 - 56 790 38 190 - 44 990 40 090 - 46 290 39 290 - 46 590 39 390 - 41 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 37 690 - 39 090 38 890 - 58 190 39 090 - 46 090 41 090 - 47 490 40 290 - 47 790 40 390 - 42 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 38 590 - 40 090 39 790 - 59 590 40 090 - 47 190 42 090 - 48 590 41 190 - 48 890 41 290 - 43 590
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Oblíbený luxusní hotel nacházející se přímo na pláži je obklopený všu-
dypřítomnými palmami a krásnou přírodou. Prostorné, renovované po-
koje nabízí absolutní relaxaci spolu s krásnými výhledy na moře, nebo 
na zahradu. V restauracích naleznete velký výběr jídel mezinárodní i do-
minikánské kuchyně. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior: 1-11-112-111-1122
Junior Suite: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, TV se sat. příjmem s USB připojením, Wi-Fi (za po-
platek), minibar, kávovar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite – prostornější, s výhledem do zahrady nebo na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 6 restaurací s obsluhou, 8 barů, Wi–Fi 
ve vybraných veřejných prostorách (zdarma), směnárna, obchody, diskotéka, 
kasino, konferenční místnosti, 3 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén se skluzavkami, miniklub, hotelový vláček
PLÁŽ
písčitá, lehátka a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, aerobic, spinning, 4 tenisové kurty, 
basketbal, volejbal, golf (zdarma od 10.00–18.00), vodní pólo, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
lekce golfu, SPA centrum, vodní sporty (katamaran, potápění, rybaření, wind-
surfi ng, vodní lyže)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin. Více informací naleznete na www.eximtours.cz

Catalonina Bavaro je skvělým místem pro rodinnou dovolenou, 
ale také pro páry hledající odpočinek a  zábavu. Resort je obklopen 
krásnými bílými písečnými plážemi, křišťálově čistými karibskými 
vodami, palmami podél celého pobřeží a korálovými útesy, které vám 
umožní vychutnat si bohatý mořský život Karibiku.

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite: 1-11-112-111-1122
Deluxe Junior Suite: 11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 16 km
vzdálenost od centra: 47 km / vzdálenost od nákupních možností: 3 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, kabelová TV, Wi-Fi (zdarma), trezor, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace, 5 restaurací s obsluhou, 6 barů, 
kavárna, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, divadlo, casino, 
dětský klub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
aerobic, volejbal, tenis, fotbal, úvodní lekce potápění u bazénu (1× za pobyt), 
paddleboard, šipky, úvodní lekce golfu (1 hodina)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
motorizované vodní sporty, masáže, sauna, vířivka, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní snídaně, obědy a večeře for-
mou bohatého bufetu, během celého dne občerstvení, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a  místních a  vybraných importovaných 
alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech a  časech určených hotelem. Na 
večeři je vyžadováno formální oblečení.

h l o í w x y z é

a h l í é

Barcelo Bavaro Palace *****

Catalonia Bavaro Beach otel  Resort *****
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Casa de Ca po Resort  Villas *****

Casa de Campo Resort & Villas, který otevřel 
již před 50 lety jako jeden z prvních resortů 
v Dominikánské republice, se nachází v oblas-
ti La Romana a je oblíbenou luxusní destinací 
pro náročné cestovatele a  celebrity z  celého 
světa. Vychutnejte si kulinářské speciality 
v  jedné ze sedmi restaurací, projeďte se na 
koni, naučte se střílet, nebo si vyberte z mno-
ha dalších aktivit, které hotel nabízí. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 3 km
vzdálenost od letiště: Punta Cana 74 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, ventilátor, TV, trezor, minibar, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restaura-
ce s obsluhou, plážový bar, bazén (lehátka zdarma), 
dětské hřiště, salón krásy, lázně a wellness, obchod 
se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka zdarma, palmy poskytující stín
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, živá hudba a  večerní přestavení, jízda na 
koních 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, sauna, wellness a lázně, tenis, vodní sporty, 
golf (cca 3 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Během 
večera je vyžadováno formální oblečení. 
UPOZORNĚNÍ:
Během pobytu služby delegáta pouze na telefonu.

a h o é

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  LA ROMANA
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Drea s Do inicus La Ro ana *****

Krásný pětihvězdičkový resort, ležící v jihový-
chodní části Dominikánské republiky v oblasti 
Bayahibe, nabízí nevšední exotickou dovole-
nou. Hotelový komplex je obklopen svěží tro-
pickou vegetací a rozprostírá se u běloskvoucí 
písčité pláže, svým klientům nabízí širokou 
škálu služeb a volnočasových aktivit. Lze ho 
doporučit mladým párům či rodinám s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj Deluxe: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 71 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, kabelová TV, Wi-Fi (zdarma), 
trezor, minibar (denně doplňován vodou, nealko-
holickými nápoji a  pivem), set pro přípravu čaje 
a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe - stejné vybavení
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, bufetová restaurace, 5 re-
staurací s obsluhou, kavárna, 5 barů, Wi-Fi (zdar-
ma), směnárna, bankomat, salón krásy, 3 bazény 
(lehátka zdarma), miniklub (pro děti 3–12 let), klub 
pro juniory (pro děti 13–17 let), 3 bazény
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, vodní gym-
nastika, taneční lekce, plážový volejbal, stolní te-
nis, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf (v blízkosti hotelu), rybaření, vodní sporty na 
pláži, potápění, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bohatého bufetu, během dne 
lehké občerstvení, půlnoční občerstvení, možnost 
večeře v  restauraci s obsluhou, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních 
a  vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Na 
večeři je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel lze doporučit mladým párům a rodinám s dět-
mi. Během pobytu služby delegáta pouze na telefonu.

a h l o í u x y z é

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  LA ROMANA  BAYA IBE

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 60 990 - 64 390 62 490 - 92 590 65 690 - 73 890 67 290 - 74 990 67 490 - 79 490 66 190 - 71 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 45 390 - 47 790 46 690 - 68 290 48 090 - 54 590 49 090 - 55 390 49 290 - 58 490 49 290 - 52 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 46 590 - 48 990 47 790 - 69 990 49 290 - 55 990 50 290 - 56 690 50 490 - 59 890 50 490 - 54 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 51 890 - 54 790 53 190 - 78 790 55 890 - 62 890 57 290 - 63 790 57 390 - 67 590 56 290 - 60 690
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Iberostar acienda Do inicus *****

Hotel Iberostar Hacienda Dominicus se nachá-
zí v  oblasti Bayahibe, leží v  krásné tropické 
zahradě ve které naleznete bazény a rozlehlé 
terasy. Hotel nabízí ubytování v  klimatizova-
ných pokojích s bezplatným Wi-fi  připojením. 
Hotelový komplex zaručuje kvalitní servis a ši-
rokou nabídku.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem do zahrady: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 400 m
vzdálenost od letiště: 70 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, TV se satelitním pří-
jmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor (za poplatek), 
telefon, kávovar, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem do zahrady 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 4 restaurace s obsluhou, Wi-fi  
ve veřejných prostorách (zdarma), obchod se suve-
nýry, kadeřnictví, dětské hřiště, 3 bazény (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
půjčovna šlapadel a  kajaků, stolní tenis, aerobic, 
šipky, plážový volejbal, pára, sauna, animační pro-
gramy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
rybaření, jízda na koni, potápění, vodní lyžování, 
masáže, golf (16 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických a  alkoholických nápojů 
místní výroby. Lze čerpat v místech a časech urče-
ných hotelem. Během večera je vyžadováno formál-
ní oblečení.
UPOZORNĚNÍ: 
Během pobytu služby delegáta pouze na telefonu.

a h í é

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  LA ROMANA  BAYA IBE

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 77 490 - 82 190 78 890 - 139 790 112 990 - 120 190 112 390 - 120 190 112 690 - 128 890 102 990 - 108 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 57 090 - 60 290 58 190 - 101 090 80 890 - 86 790 80 390 - 86 790 80 690 - 92 690 74 890 - 78 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 58 490 - 61 790 59 690 - 103 590 82 890 - 88 890 82 390 - 88 890 82 690 - 94 990 76 790 - 80 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 59 890 - 63 290 61 090 - 106 090 84 890 - 91 090 84 390 - 91 090 84 690 - 97 290 78 590 - 82 490
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Be Live Collection Canoa *****

Nádherný All Inclusive hotelový komplex v ob-
lasti La Romana, který se nachází hned vedle 
národního parku Del Este a pláže Bayahibe. Je 
ideální pro rodiny s dětmi a páry, kteří si chtějí 
užít klid i zábavu během dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-112-111
Standardní pokoj s výhledem na bazén: 112-111
Superior Deluxe: 112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 72 km
vzdálenost od centra: 22 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon (za poplatek), Wi-Fi zdarma, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), minibar, trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj s  výhledem na bazén, Superior 
Deluxe – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 6 restau-
rací s obsluhou, Wi-Fi zdarma, fi tness, kadeřnictví, 
obchody, venkovní bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), mini klub (pro děti 4–7 let), dětský klub 
(pro děti 8–12 let), dětský bazén, diskotéka, snack 
bar, pizza bar
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
aerobic, lukostřelba, basketbal, fotbal, tenis, stolní 
tenis, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness, masáže, sauna, vířivka, potápění, golf 
(20 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během dne lehké občerstvení, odpolední káva/čaj 
se zákusky, dětský bufet, půlnoční občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  místních a  vybraných importovaných al-
koholických nápojů. Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se 
změnit
UPOZORNĚNÍ: 
Během pobytu služby delegáta pouze na telefonu.

a h l í w x é
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Hotel Catalonia Grand Dominicus se nachází v klidné oblasti Bayahibe. 
Resort leží u  nádherné písečné pláže, která nabízí širokou škálu 
sportovních a zábavních aktivit. Hotel je vhodnou volbou pro romantickou 
dovolenou ve dvou, ale i pro rodiny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj s výhledem do zahrady: 1-11-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 71 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, TV se satelitním příjmem, telefon, trezor, minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace s obsluhou, konferenční 
místnost, bazén, dětský bazén, dětské hřiště, miniclub (4–12 let), klub pro 
juniory (13–17 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, tenis, basketbal, fotbal, aerobic, ekce tance, windsurfi ng, kajak, úvodní 
lekce potápění v bazénu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
motorizované sporty, golf, masáže, jízda na koních 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bohatého 
bufetu, během celého dne občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a místních a vybraných importovaných alkoholických 
nápojů. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Na večeři je vyžado-
váno formální oblečení. 
UPOZORNĚNÍ: 
Během pobytu služby delegáta pouze na telefonu.

Pětihvězdičkový hotel Catalonia Royal La Romana se nachází v  oblasti 
Bayahibe. Resort nabízí ubytování v klimatizovaných pokojích, relaxovat 
můžete u venkovního bazénu či v hotelovém SPA. Hotel je určený pouze 
pro dospělé, je tedy vhodnou volbou pro romantickou dovolenou ve dvou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior: 1-111
Junior Superior: 111
Deluxe Junior Suite: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 300 m / od letiště: 71 km / od centra: 3 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, kávovar, trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Superior – obývací pokoj, Deluxe Junior Suite – prostornější, obývací pokoj 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bufetová restaurace, 5 restaurací s obsluhou, 4 bary, 
2 bazény ( jeden s vířivkou), konferenční místnost, salon krásy
PLÁŽ
písčitá pláž, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
aerobic, tenisový kurt, animační programy, windsurfi ng, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, SPA a Wellness, vodní sporty na pláži, golfové hřiště (do 3 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, zmrzlina. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé. Během pobytu služby delegáta pouze na 
telefonu.

a h l í w y é
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Catalonia ran Do inicus ****

Catalonia Royal La Ro ana *****
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DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BOCA C ICA

Hotelový komplex se nachází v oblíbeném le-
tovisku Boca Chica, které je vyhledávané pro 
svoji krásnou pláž, příjemnou atmosféru, mož-
nost zábavy a v neposlední řadě polohu, kdy 
do historického centra města Santo Domingo, 
zapsaného na seznamu UNESCO, se lze dostat 
za 25 minut jízdy. Komplex Be Live Hamaca 
nabízí ideální podmínky pro rodiny s  dětmi, 
páry, přátele ale i ostatní klientelu. Komplex 
je rozdělen do tří části, kdy každá nabízí různé 
typy pokojů i polohu. V části Garden nabízíme 
pokoje jednodušší, v části Beach, která je blíže 
k pláži, pak kvalitnější a nejlepší polohou i vy-
bavením jsou pak pokoje v části Suite.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111-1122
Deluxe s výhledem na oceán: 11-112-111-1122
Superior Deluxe: 11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Punta Cana 130 km
vzdálenost od centra: 30 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
Be Live Hamaca Garden – Standardní pokoj – klima-
tizace, telefon, kabelová TV, set na přípravu kávy, 
minibar (pivo a voda doplňovány 1× denně), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů a WC), 
trezor (za poplatek), balkon či terasa. Be Live Ha-
maca Beach – Standardní pokoj – stejné vybavení 
jako u Garden
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Deluxe – s výhledem na oceán. Superior Deluxe – 
prostornější, vířivka
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 6 restau-
rací s  obsluhou (mexická, italská, středomořská), 
4 bary, 2 bary u bazénu, Wi-Fi v lobby (1 hod. zdar-
ma), obchody, kasino, 3 bazény (lehátka a sluneč-
níky zdarma), 5 konferenčních místností, 2 dětské 
bazény, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky (zdarma), plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, 
plážový volejbal, stolní tenis, billiard, vybrané ne-
motorizované vodní sporty na pláži, aerobic, šachy, 
tenis, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, golf v Santo Domingu, SPA, 
jízda na koních, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 6.30–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.00–14.30 oběd formou bufetu, 
18.30–21.45 večeře formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických (fi ltrovaná káva, postmixové 
nápoje) a alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Bě-
hem večeře je vyžadováno formální oblečení. Upo-
zornění: výše uvedené časy i místa podávání jsou 
určeny hotelem a mohou se změnit.
UPOZORNĚNÍ
Služby česky/slovensky hovořícího delegáta k dis-
pozici na telefonu.

h l o í u v w y z é á

Be Live E perience a aca ****

V

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 45 490 - 46 890 46 890 - 67 990 45 390 - 53 990 47 990 - 55 790 48 290 - 57 990 51 890 - 53 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2018 34 490 - 35 390 35 590 - 50 490 33 590 - 40 290 35 190 - 41 490 35 390 - 42 890 38 990 - 40 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 35 290 - 36 190 36 490 - 51 790 34 390 - 41 290 35 990 - 42 490 36 290 - 43 990 39 890 - 41 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 190 - 37 090 37 390 - 52 990 35 290 - 42 290 36 890 - 43 490 37 190 - 44 990 40 890 - 42 290

*) ceny platné pro hotel 
Be Live Experience Hamaca Garden
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  990 K

DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA  BOCA C ICA

Hotelový komplex Bellevue Dominican Bay 
se nachází v oblíbeném letovisku Boca Chica, 
které je vyhledávané pro svoji krásnou pláž, 
příjemnou atmosféru, možnost zábavy a v ne-
poslední řadě polohu, kdy se za necelých 25 
minut jízdy snadno dostanete do historického 
centra města Santo Domingo. Samotný hotel 
je vhodný pro klienty, kteří chtějí strávit svo-
ji dovolenou u pláže v kombinaci se zábavou 
v okolí, kdy se zde oproti ostatním oblastem 
nacházejí i menší bary. Komplex nabízí celkem 
437 pokojů a  rozkládá se v  rozlehlé zahradě 
na rozloze 100 000 m².

OBSAZENOST POKOJŮ
Economy pokoj: 1-11-112-111-1122
Standardní pokoj: 1-11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: Punta Cana 130 km
vzdálenost od centra: 30 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, kabelová TV, vlastní sociální 
zařízení (koupelna a WC), trezor (za poplatek), bal-
kon či terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj – stejné vybavení
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race a la carte, 2 snack bary (na pláži a u bazénu), 
3 bary, připojení k internetu (za poplatek), kadeř-
nictví, salon krásy, 2 bazény s oddělenou dětskou 
částí (lehátka a  slunečníky zdarma), miniklub, 
směnárna, obchod, konferenční sál
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, vodní gymnastika, aerobik, 
2 tenisové kurty, pétanque, stolní tenis, disko 
23.00–02.00
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, masáže, v  blízkosti hotelu 
jízda na koních, golf v Santo Domingu
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, neomezené množství rozlévaných nealkoho-
lických a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. 
UPOZORNĚNÍ
Služby česky/slovensky hovořícího delegáta k dis-
pozici na telefonu.

h n u v w y z é

Bellevue Do inican Bay ***

T V

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 41 190 - 42 290 42 590 - 57 190 39 190 - 46 290 38 490 - 46 290 38 790 - 46 990 43 290 - 44 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 31 690 - 32 390 32 790 - 43 490 29 590 - 35 290 28 990 - 35 290 29 290 - 35 790 33 390 - 34 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 32 490 - 33 190 33 590 - 44 590 30 290 - 36 190 29 690 - 36 190 29 990 - 36 690 34 190 - 34 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 33 190 - 33 990 34 390 - 45 690 30 990 - 37 090 30 390 - 37 090 30 690 - 37 490 34 990 - 35 790
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Tichý oceán

Mexický záliv

MEXIKO

GUATEMALA

BELIZE

USA

Cancún

Ciudad
de México

Měna: Mexické nové peso (MXN)
Časový posun: -7 hodin
Hlavní město: Ciudad de México
Telefonní předvolba: +52
Velvyslanectví České republiky: Cuvier 22, Col. Nueva Anzures Del. 
Miguel Hidalgo, 11590 Ciudad de México
Tel.: +52/55 55 31 25 44 
Web: www.mzv.cz/mexico

Mexiko – nejvýznamnější stát Střední Ameriky s více než 6 000 let dlouhou historií, plným 
názvem Spojené státy mexické (španělsky Estados Unidos Mexicanos), je federativní republika 
na americkém kontinentě. Geografi cky se nachází drtivou většinou území v Severní Americe, 
geopoliticky bývá ale často řazeno mezi státy Střední Ameriky. Pojem „Mēxihco“ pochází ze 
skupiny jazyků Nahuan, kterými hovořili Aztékové. Mexiko je velká a různorodá země s bar-
vitou kulturou. Nabízí zajímavé památky indiánských dob, ducha koloniálních měst a v nepo-
slední řadě koupání v Karibiku či Tichém oceánu. Úředním jazykem je španělština s totožnou 
gramatikou jako ve Španělsku. 
Mexiko je Země s  tajemným dobrodružstvím, žhavým rozpáleným sluncem, bohatou indián-
skou kulturou i koloniální minulostí. Země bohatá na umělecké a kulturní památky, krásné pís-
čité pláže, křišťálově čisté moře, slunce a přívětivé obyvatele. Jistě si zde zamilujete exotickou 
kuchyni a nápoje, stejně jako všudypřítomnou radost ze života.

CANCÚN
Cancůn je luxusní, plánovitě vybudované letovisko na severním cípu poloostrova Yucatán, spo-
jené s pevninou dvěma mosty a obklopené průzračným tyrkysově modrým a teplým mořem 
s bílými plážemi na straně jedné a lagunou Nichupté na straně druhé. Pláže s jemným pískem 
a příjemně teplá voda lákají k návštěvě korálových útesů. Jste-li přívrženci aktivní dovolené, 
můžete se potápět, zkusit krmit žraloky nebo si zaplavat s delfíny ve vodním parku. V hlav-
ní turistické zóně můžete navštívit spousty restaurací, barů, obchůdků nebo bleší trh. Přímo 
v Cancúnu lze navštívit i ruiny z éry mayské civilizace nazvané El Rey. Poloha Cancúnu umož-
ňuje návštěvu Chichén Itzá, klenotu mayského post klasického období; Cobá, největší zříceniny 
této oblasti; a Tulúmu, nádherného ceremoniálního střediska a přístavu Mayů, které se tyčí na 
útesu nad tyrkysovým mořem, obklopené bujnou vegetací.

RIVIERA MAYA
Oblast leží asi 50 km od letiště a jejím hlavním střediskem a centrem je Playa del Carmen, do-
nedávna malá ospalá vesnička, která se v posledních letech neuvěřitelně rozrostla. Leží přímo 
proti ostrovu Cozumel a asi 68 km jižně od Cancúnu, v živém centru je k dispozici spousta 
malých obchůdků s  ovocem a  zeleninou a  několik supermarketů. Cozumel je vyhlášený 
neskutečnými korálovými útesy a nádhernými místy k potápění. Silný zahraniční 
vliv a uvolněná atmosféra mexického Karibiku se špetkou amerického du-
cha zde vytvářejí jedinečné prostředí ke strávení dovolené na nádherné 
pláži s  možností návštěvy některé z  místních vyhlášených restaurací 
a pestrým nočním životem. Naleznete zde i 18jamkové golfové hřiště.

Mexiko je zemí kontrastů, báječného jídla a především skvělou desti-
nací pro vaši dovolenou. 

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 1 990 Kč 
(není-li v ceníku uvedeno jinak). V hotelech v oblastech Cancúnu a Riviera Maya se hradí 
environmentální taxa (cena se pohybuje kolem 25,35 MXN za pokoj a noc).

TAJEMNÁ ZEMĚ SE AV M SLUNCEM A KŘI ÁLOVĚ 
IST M MOŘEM. ZEMĚ SOMBRER, PEKELNĚ OSTR  

KUC YNĚ, TE UILY A RU N O NO NÍ O IVOTA.

MEXIKO

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
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DOS PLAYAS

OASIS CANCÚN GRAND 
+ OASIS CANCÚN LITE

CANCÚN

LAGUNA
NICHUPTÉ

COZUMELMEXIKO

GRAND ROYAL 
LAGOON

PLAYA DEL
CARMEN

BLUE BAY GRAND ESMERALDA 
MEXIKO

PLATINUM YUCATAN PRINCESS

ALLEGRO PLAYACAR
ROYAL HIDEAWAY

SECRETS MAROMA BEACH

GRAND BAHIA PRINCIPE TULUM

GRAND BAHIA PRINCIPE COBA

DREAMS TULUM

PLAYA DEL CARMEN

CANCÚN

BARCELO MAYA GRAND RESORT

REEF PLAYACAR

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

In or ace
MEXIKO

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Mexika není od držitelů ces-
tovních pasů ČR vyžadováno vstupní vízum. Při příletu 
do Mexika turisté vyplňují tzv. hraniční průvodku (Forma 
Migratoria Turista). Při pasové kontrole je jim díl „příjezd” 
odebrán a potvrzený díl „odjezd” odevzdávají při odletu 
(tuto průvodku musí odevzdat všichni, kdo Mexiko opouš-
tějí). Čeští turisté se mohou zdržovat v Mexiku až 180 dní 
bez víza, mexičtí úředníci vyznačují povolenou dobu po-
bytu na hraniční průvodce a  je doporučované si ji ihned 
překontrolovat. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 
měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovních do-
kladů jiných států jsou povinni zajistit si potřebné doklady 
k cestě u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při cestách do Mexika není vyžadováno žádné očkování. 
Na případnou zdravotní prevenci a  vhodný postup při 
eventuálních zdravotních potížích doporučujeme infor-
movat se u vašeho praktického lékaře.

KLIMA – OBLEČENÍ
V karibském tropickém klimatu je nejvhodnější lehké ze-
jména bavlněné oblečení. Při občasném večerním ochla-
zení, stejně jako v klimatizovaných prostorách, můžete 
využít i lehké pulovry, bundy nebo svetříky.

PRONÁJEM AUT – VÝLETY
Malý vůz na jeden den cca 40 USD. Speciální vůz (mik-
robus, vůz s odnímatelnou střechou apod.) od 90 USD/
den. Uvedené ceny jsou pouze orientační. Ke sjednání 

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů GSM 
mobilních telefonů je v Mexiku dostupné, nepokrývá však 
celou plochu země, ale většinou jen území velkých měst. 
O rozsahu a možnostech vlastního roamingu se informuj-
te u vlastního mobilního operátora. Přístup na internet je 
zpravidla za poplatek umožněn v hotelech vyšších katego-
rií a v internetových kavárnách. Možnosti přístupu k inter-
netu jsou uvedeny u popisu jednotlivých hotelů.

ELEKTŘINA
Zpravidla střídavý proud o napětí 110 V, americká norma 
zásuvek s plochými kolíky. Adaptéry tzv. přechodky ne-
bývají na místě k dispozici, proto se doporučuje vzít je 
s sebou. Na některých místech může docházet k výpad-
kům dodávek elektřiny, které jsou nahrazovány výrobou 
místními generátory v omezeném rozsahu.

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
V Cancúnu je možné se koupat v Karibském moři, vstup 
je zpravidla pozvolný. Pláže jsou udržované s  jemným 
bílým pískem. Vzhledem k silným podmořským proudům 
podél některých pláží se nedoporučuje plavat daleko do 
moře a být opatrný při provozování vodních sportů, jako 
je např. plachtění nebo windsurfi ng.

pronájmu je nutné mít platný mezinárodní řidičský prů-
kaz, kreditní kartu a dosáhnout věku 21 let. 

POZNÁVACÍ PROGRAMY A FAKULTATIVNÍ VÝLETY 
Jsou ve všech místech organizovány v optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb. S podrobnou nabídkou 
fakultativních výletů se můžete seznámit v místě poby-
tu. Prosím, seznamte se vždy podrobně s  podmínkami 
během poznávacích zájezdů a  fakultativních programů. 
Při rozhodování o účasti na těchto programech je třeba 
vzít v úvahu zejména odlišnosti místních přírodních, eko-
nomických a sociálních podmínek, stejně jako jinou kul-
turu, myšlení a  chování místního obyvatelstva. Pocho-
pení, tolerance a  fl exibilita ze strany návštěvníků jsou 
nutným předpokladem k tomu, aby bylo možné nabízený 
program co nejvíce vychutnat. 

MÍSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje jsou zpravidla vybaveny dvojitými po-
stelemi (tzv. „letišti”) různých rozměrů od běžných tzv. 
double-beds přes širší queensize–beds až po nejširší 
kingsize-beds. V některých hotelech je v této souvislosti 
uplatňována kategorie tzv. „amerického dvoulůžkového 
pokoje”, s  dvěma širokými postelemi rozměru queen-
-size. Do takových pokojů nejsou umisťovány přistýlky 
a dítě nebo až 2 děti spí na postelích společně s  rodiči. 
Některé hotely mají pokoje s balkonem, ale i bez balko-
nu a s nemožností otevřít okno. Přidělení pokoje je plně 
v kompetenci hotelu, pokoj s balkonem je možné přidělit 
až po příjezdu na recepci a to za poplatek a v závislosti 
na aktuální obsazenosti hotelu. Některé hotely, zejména 
nižší kategorie, mohou mít místo skříně na oděvy pouze 
šatní tyč s ramínky. 

UMÍSTĚNÍ OTEL

Mexiko_EXOTIKA 2020.indd   78 11.6.2019   14:43:11



79

VÍTEJTE 

V MEXIKU! 

BIENVENIDOS 

A MÉXICO!

PLACENÍ
Ke směně na místě jsou nejpraktičtější USD. Ve všech 
turistických centrech se nachází mnoho směnáren. Kurz 
měny se pohybuje kolem 18–19 MXN/1 USD. V  Mexiku 
jsou akceptovány prakticky všechny druhy platebních 
karet.

SPROPITNÉ
Spropitné je důležitou součástí příjmu obyvatel a žijí z něj 
často celé rodiny. V restauracích a barech mimo hotel se 
obvykle dává spropitné ve výši 10–15 %. Kromě služeb 
v  hotelu (pokojské např. zpravidla 10 USD/pokoj/pobyt) 
je obvyklé spropitné i  místní průvodcům (cca 2 USD za 
osobu a celodenní výlet) a řidičům autobusů (0,50–1 USD 
na osobu a celodenní výlet). Za určitou normu se přijímá, 
že za služby, kdy je požadována symbolická záloha (např. 
za poskytnutí ručníků u bazénu nebo na pláži) klienti tuto 
zálohu nepožadují zpět. Nosiči v hotelech a na letišti oče-
kávají cca 20 pesos za každé zavazadlo. Není neobvyklé, 
že ochota poskytnout spropitné se odrazí na kvalitě ob-
držených služeb. Samozřejmě je však rozhodnutí ohledně 
spropitného naprosto ve vašich rukou.

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava do Cancúnu v turistické třídě včetně le-
tištních a bezpečnostních poplatků, ubytování (v případě 
12denního zájezdu 10 nocí, v případě 13denního zájezdu 
11 nocí), služby česky či slovensky hovořícího delegáta, 
stravování dle programu a vybraného hotelu, 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 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu), fakultativní služby a environmentální 
taxa ve výši asi 25,35 MXN za pokoj a noc.

INFORMACE O LETEC  

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

12 A 13DENNÍ LETY Z PRAHY DO CANCÚNU
Letecká společnost: Air France
Typ letadla: Lety s Air France do Cancúnu jsou operovány 
letadly A380-800. Změna typu letadla vyhrazena.
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

Po cestě do/z destinace přestup v Paříži (dle letového 
řádu). Změna typu letadla vyhrazena.
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Fakultativní v lety 
MEXIKO

Tajuplné město Chichen Itza

Výlet do laguny Nichupte Isla Mujeres

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

CHICHEN ITZA
Chitzen Itza patří mezi nejznámější města mayské kul-
tury, je zapsáno na seznamu Unesco a  považováno za 
jeden ze sedmi novodobých divů světa. Tajuplné město 
bylo důležitým obřadním centrem, známé jako Maysko-
-Toltécké město. Prohlédněte si věhlasnou Kukulkanovu 
pyramidu, Palác válečníků, observatoř, největší hřiště 
mayské hry pelota, Palác lebek a obětní studni cenote, 
kde bylo starověkým bohům obětováno mnoho lidí. Poté 
se osvěžíte koupáním v posvátných křišťálových vodách 
krasového jeskynního jezera. Součástí výletu je oběd 
v mayské restauraci s představením tradičního yucatán-
ského folkloru, na konci dne zajímavá panoramatická 
prohlídka koloniálního městečka Valladolid.
Cena: 129 USD/děti 3–12 let 109 USD
Cena zahrnuje: autobusová doprava, místní průvodce, čes-
ky mluvící průvodce, vstupné, oběd formou bufetu 
Cena nezahrnuje: nápoje 

JUNGLE TOUR NA LAGUNĚ NICHUPTE – CANCÚN
Jungle Tour je výlet, který vám umožní zábavnou formou 
poznat krásy přírody cancúnské laguny Nichupte s netra-
diční vyhlídkou z jezera na celý ostrov Cancún. Obdivovat 
budete okolí bohaté na mangrovníkové porosty a tropic-
ké ptactvo, až po krásy karibského moře. S průvodcem se 
poplavíte na malých motorových člunech, které můžete 
sami řídit. Poté budete šnorchlovat u korálových útesů, 
které jsou součástí podmořského národního parku. Výlet 
je půldenní a je určen pro plavce. 
Cena: 89 USD/děti 3–12 let 69 USD
Cena zahrnuje: plavbu motorovými čluny pro 2 osoby, 
vybavení na šnorchlování, láhev vody, šnorchlování 
s instruktorem u korálového útesu, česky hovořícího 
průvodce
Cena nezahrnuje: transfer z Playa del Carmen/Riviera 
Maya – jih (15 USD/20 USD), fotografi e, 10 USD – poplatek 
za přístavní molo

ISLA CONTOY A ISLA MUJERES
Isla Contoy je malý ostrov v  mexickém státě Quintana 
Roo, asi 30 km severně od Isla Mujeres. Ostrov je pouze 
8,5 km dlouhý a jeho rozloha je 3,17 km². Od roku 1961 
je Isla Contoy chráněn mexickou vládou a v roce 1998 byl 
prohlášen za národní park. Ostrov je spravován větším 
ostrovem Isla Mujeres na bázi nevládní organizace a mi-
nistrem životního prostředí, přírodních zdrojů a rybolovu 
(SEMARNAT). Nedaleko ostrova Contoy je možno rybařit. 
Povolení k plavbám na ostrov má k dispozici jen něko-
lik výletních společností s  omezením 200 návštěvníků 
denně. Návštěvníci musí požádat o povolení k návštěvě 
ostrova v  kanceláři parku na Isla Mujeres nebo v  Can-
cúnu. Na plážích ostrova nachází bezpečné útočiště pro 
kladení vajec čtyři druhy želv. Tato přírodní rezervace je 
také útočištěm pro přibližně 152 tropických mořských 
ptáků (např. pelikán hnědý a kormorán chocholatý). Vý-
let doporučujeme všem milovníkům přírody.
Cena: 139 USD/děti 3–12 let 119 USD
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným vozem do 
přístavu, dopravu motorovým katamaránem s  nápoji, 
šnorchlování na korálovém útesu, česky hovořícího prů-
vodce, oběd včetně nápojů na ostrově Contoy, prohlídku 
městečka na Isla Mujeres
Cena nezahrnuje: fotografi e, transfer z  Playa del Car-
men/Riviera Maya – jih (15 USD/20 USD), poplatek za 
přístavní molo 10 USD 

UPOZORNĚNÍ
Ceny jsou orientační a mohou se měnit. Minimální počet 
účastníků pro realizaci zájezdu – 4 osoby.
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Špičkový resort se rozkládá při pobřeží Yu-
catanského poloostrova u nádherné karibské 
pláže. Komfortní suity jsou umístěny v hlavní 
budově a v blocích v rozlehlé zahradě. Ponoř-
te se do světa neomezeného luxusu v podo-
bě prvotřídních alkoholických nápojů, obslu-
hy u  bazénu i  na pláži, pokojového servisu 
a  možnosti se kvalitně občerstvit a  najíst 
v  kteroukoliv denní či noční hodinu. Resort 
je skvělou volbou pro páry a romantickou do-
volenou – hotel ubytuje pouze dospělé osoby 
starší 18 let. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite: 1-11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 
Playa Del Carmen 18 km / Cancún 50 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, stropní ventilátor, trezor 
(zdarma), žehlička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), vířivka, minibar (denně doplňo-
ván nealkoholickými nápoji a  pivem), kávovar, set 
pro přípravu čaje a kávy, dokovací stanice pro iPod, 
Wi-Fi (zdarma), pokojová služba 24 hodin, TV, DVD 
přehrávač, telefon, terasa nebo patio s výhledem do 
tropické zahrady
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 6 restaurací 
s obsluhou, gril, kavárna, 6 barů, noční klub, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), konferenční 
místnosti, SPA centrum, venkovní vířivka, směnárna, 
obchodní arkáda, amfi teátr 
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar 
s obsluhou na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, denní a večerní programy, 2 tenisové kurty, 
stolní tenis, multifunkční hřiště, plážový volejbal, 
euro-bungee, lukostřelba, jóga, kurzy míchání 
koktejlů, lekce tance, fotbal, minigolf, nemotorové 
vodní sporty 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve SPA centru, golf, potápění, 
FlingGolf
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–11.00 
snídaně, 12.30–15.00 oběd formou bufetu, pokrmy 
mezinárodní kuchyně; Gril restaurace: 12.30–16.00 
oběd; Bordeaux: 18.00–23.00, francouzská kuchyně; 
Kavárna: 08.00–22.00 káva a  občerstvení, 23.00–
06.00 noční občerstvení a  nealkoholické nápoje; 
El Patio: 18.00–23.00 večeře, mexická kuchyně; 
Portofi no: 18.00–23.00 večeře, italská kuchyně; 
6 barů: otevírací doba v rozmezí 09.00–01.00, ne-
alkoholické a alkoholické nápoje prvotřídní kvality. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit
UPOZORNĚNÍ
Hotel pouze pro dospělé osoby starší 18 let.

j l o K L í t w x z é á

Secrets Maro a Beach *****

MEXIKO  CANCÚN  RIVIERA CANCÚN
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Rozlehlý komplex pod jednotným názvem 
Barceló Maya Grand Resort zahrnuje pět kva-
litních hotelů, ve kterých se budete cítit jako 
v ráji. Ubytování je zajištěno v hotelu Barceló 
Maya Beach Resort, ale využívat lze veškeré 
restaurace, bary, bazény a  pláže patřící ho-
telům Barceló Maya Caribe, Maya Colonial 
a Maya Tropical. Hlavní motto hotelového re-
sortu zní: "Ubytuj se v jednom hotelu, ale vyu-
žívej služeb pěti." Na své si zde přijdou všichni 
příznivci dobrého jídla, pití, ale i sportovních 
aktivit, kterých je v hotelech opravdu mnoho. 
Doporučujeme i náročnější klientele.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior: 1-11-112-1112-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Cancún 80 km
vzdálenost od centra: Playa del Carmen 25 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, mi-
nibar (doplňován denně nealkoholickými nápoji, 
vodou a pivem), trezor, set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), župan a pantofl e, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 4 hlavní restaurace, 8 restau-
rací s obsluhou (po předchozí rezervaci), 4 grill re-
staurace, 15 barů, diskotéka, konferenční místnosti, 
Wi-Fi (za poplatek), 7 bazénů (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), dětské bazény, bazén olympij-
ských rozměrů a  bazén pro dospělé, skluzavky, 
dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let), obchodní 
arkáda
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, fi tness, vodní pólo, vodní gym-
nastika, plážový volejbal, basketbal, stolní tenis, 
vodní kola, šipky, šachy, kulečník, minigolf (osvět-
lení za poplatek), tenisový kurt (osvětlení za popla-
tek), katamarán (vyžaduje zkušenosti), potápění 
(1. lekce v bazénu zdarma), šnorchlování (1 hodinu 
vybavení zdarma), paddleboarding, plachtění, wind-
surfi ng
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
motorizované vodní sporty na pláži, SPA centrum, 
bowling, video hry, vodní park s tobogány, půjčov-
na aut, škola potápění 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snída-
ně formou bufetu, 12.30–15.00 oběd formou bufetu, 
18.30–22.00 večeře formou bufetu, u snídaně káva, 
čaj a rozlévané nealkoholické nápoje, u oběda a ve-
čeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a  vybrané 
alkoholické nápoje (místní výroby i  importované, 
rozlévané); 4 grill restaurace; 8 restaurací s obslu-
hou: 18.00–22.00, po předchozí rezervaci, vyžado-
váno formální oblečení; 15 barů: 09.00–24.00 (vět-
šina barů); Sport bar: 24 hod denně nápoje a lehké 
občerstvení; 4 snack bary: 10.30–18.30 lehké ob-
čerstvení, u  všech barů rozlévané nealkoholické 
a  vybrané alkoholické nápoje místní výroby i  im-
portované. Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

a h l í v w x y z é / á

Barcel  Maya rand Resort *****

V \
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Skvělý hotel pro klienty, kteří se rádi baví, a to 
od rána až do večera. Hotel pro klienty při-
pravuje koncerty, festivaly a  různé tematické 
párty, a navíc také překvapení v podobě neoče-
kávaných tanečních show v lobby nebo kome-
diální skeče u bazénu. Areálem se vine nejdelší 
bazén v celém Cancúnu a v blízkosti se nachází 
také devítijamkové golfové hřiště. Velké množ-
ství restaurací a barů zajistí občerstvení po celý 
den i celou noc.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 16 km
vzdálenost od centra: 19 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, LCD TV, kávovar, minibar (obden doplňo-
ván vodou, sodou a pivem), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), žehlička a  žehlicí 
prkno, trezor (za poplatek), telefon, Wi-Fi (za popla-
tek), balkon 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 17 restaurací, 20 barů, noční 
klub, kavárna, bazén (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), SPA centrum, obchody, konferenční míst-
nosti, Wi-Fi (za poplatek), koncertní aréna
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážo-
vý klub s podiem a kabinou pro DJ, restaurace a bar 
na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
bohaté denní i večerní show a programy, fi tness, 
multifunkční sportoviště, tenisový kurt (vybavení 
a osvětlení za poplatek), vodní sporty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve SPA centru, golf
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bohatého bufetu (ve vybraných 
restauracích obědy i večeře formou výběru z menu), 
občerstvení během dne i noci, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a  místních 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

l o í w y z é á

Oasis Cancun rand *****

V 4
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Hravý resort se nachází přímo na pláži v hote-
lové zóně v Cancúnu a je součástí rozlehlého 
komplexu Oasis Cancún Grand. V  celém areá-
lu panuje uvolněná prázdninová atmosféra. 
Klienti se mohou těšit na velký bazén, velko-
lepé párty a mnoho volnočasových aktivit. Na 
programu bývají akrobatické show, koncerty 
známých umělců, plážové kasino, atd. Doporu-
čujeme klientům, kteří upřednostňují rušnější 
hotely, ve kterých to žije dnem i nocí.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: 16 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, kabelová LCD TV, telefon, Wi-Fi (za po-
platek), minibar (denně doplňován vodou a sodou), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (za poplatek), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 7 restaurací, 7 barů, noční 
klub, obchodní arkáda, SPA centrum, bankomat, 
konferenční místnosti, bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětské hřiště, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar (v rámci All Inclusive)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
denní a večerní animační programy, fi tness, lezecká 
stěna, jóga, zumba, plážové hry, multifunkční 
sportoviště, tenis (vybavení za poplatek), koncerty, 
večerní show, párty na pláži, lekce tance a vaření, 
nemotorové vodní sporty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf, masáže a procedury ve SPA centru
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu, během dne občerstvení 
(hamburgery, tacos, tortilly, pizza, těstoviny). 
Neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

h l o í v w y z é á

Oasis Cancun Lite ****

V

Mexiko_EXOTIKA 2020.indd   84 11.6.2019   14:43:57



85

V [ 4

[

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

Tento menší, jednoduše zařízený hotel leží pouhých 10 minut od nákup-
ního centra se spoustou restaurací, kaváren a nočních podniků. Nabízí 
pravou mexickou pohostinnost a příjemné prostředí. Svěží tropická fl óra 
a bílé karibské pláže s výhledem na Isla Mujeres – Ostrov žen, na který 
se lze přepravit z přístaviště v sousedství hotelu, vytváří ideální prostředí 
pro strávení nenáročné příjemné dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: Cancún 23 km
vzdálenost od centra: 1 km / vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), většina pokojů balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, 3 bary, Wi-Fi 
(zdarma), bazén (lehátka, osušky a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, osušky a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, tenis, vodní gymnastika, tělocvična
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, potápění, salon krásy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně formou bufetu, 12.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.30 večeře formou bufetu, u snídaně káva, čaj a roz-
lévané nealkoholické nápoje, u oběda a večeře rozlévané nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje; Thajská restaurace: 19.00–21.00 po před-
chozí rezervaci; Snack bar: 10.30–19.00 lehké občerstvení, 10.30–00.00 neomeze-
né množství rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů. Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

Hotel Grand Royal Lagoon se nachází v  centru hotelové zóny. Svojí 
polohou je ideální volbou pro všechny, kteří hledají ubytování v těsné 
blízkosti centra. Užívejte si pulzující mexický noční život, bary, restaurace 
a množství nákupních center přímo v srdci letoviska.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 1 km 
vzdálenost od letiště: Cancún 26 km
vzdálenost od centra: Cancún 11 km
vzdálenost od nákupních možností: 900 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, restaurace (za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma), 
směnárna, čistírna, bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
veřejná písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: kontinentální formou bufetu

h l í w x é á
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rand Royal Lagoon ***
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MEXIKO  CANCÚN
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Oblíbený hotel v  oblasti Playa del Carmen se 
nachází při pobřeží Karibského moře na ploše 
o  rozloze 180 ha, v  nádherném tropickém 
prostředí obklopen mangrovovým porostem. 
Hotel disponuje celkem 979 elegantními, 
vkusně vybavenými pokoji, umístěnými v osmi 
blocích. Resort kombinuje majskou eleganci se 
současným designem a poskytuje širokou škálu 
služeb, které uspokojí i náročnější klienty.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj De luxe: 1-11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 47 km
vzdálenost od centra: Playa del Carmen 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, minibar, LCD TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), 
set pro přípravu kávy a čaje, žehlička, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za 
poplatek), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 hlavní restaurace, 6 restaurací 
s obsluhou, snack bar, bar, noční klub (za poplatek), 
internetová kavárna (za poplatek), Wi-Fi (zdarma), 
obchodní centrum, konferenční místnosti, 3 bazény 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), SPA centrum, 
miniklub 
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, stolní tenis, vodní gymnastika, 
obří šachy, tenis, fi tness, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, lekce tenisu, karaoke, kulečník, nemotorové 
vodní sporty, masáže a procedury ve SPA centru, golf, 
půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–11.00 snídaně 
formou bufetu, 12.00–15.30 oběd formou bufetu, 
18.00–22.00 večeře formou bufetu; Jaal-Ha restaurace:
7.00–11.00 snídaně formou bufetu, 12.00–15.00 oběd 
formou bufetu; neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby 
a  vybraných importovaných nápojů; 6 restaurací 
s  obsluhou: 18.00–22.00, rybí, steak restaurace, 
asijská, francouzská, italská a  mexická; Snack bar:
7.00–11.00 snídaně formou bufetu, 12.00–15.00 oběd 
formou bufetu, 23.00–01.00 pozdní občerstvení; 
Sportovní bar: 24 hodin, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby a  vybraných importovaných nápojů. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání jsou 
určeny hotelem a mohou se změnit

h l o n í v w x y z é á

Blue Bay rand Es eralda *****
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MEXIKO  RIVIERA MAYA  PLAYA DEL CARMEN

Stylový hotel pouze pro dospělé se nachází 
nedaleko pulzujícího letoviska Playa del Car-
men. V  resortu panuje velmi uvolněná atmo-
sféra, ideální pro páry vyhledávající romantické 
útočiště; ovšem ani sportovní nadšenci zde 
nepřijdou zkrátka. Komfortní, moderně zaří-
zené pokoje poskytují dokonalé zázemí pro 
nerušený odpočinek. Hosté mohou využívat 
také sportovní vybavení a restaurační zařízení 
v sesterských hotelech Grand Riviera a Grand 
Sunset Princess. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite Deluxe: 1-11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 
u pláže (přístup po lávce přes mangrovy)
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: Playa del Carmen 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Playa del Carmen 10 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), kávovar, 
plazmová TV, dokovací stanice pro iPod, Wi-Fi 
(zdarma), žehlička a  žehlicí prkno, minibar (denně 
nealkoholické nápoje a pivo), telefon, plážová taška, 
pokojová služba 24 hodin, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restau-
race s obsluhou, snack bar, gril bar na pláži, 8 barů, 
13 bazénů (v rámci celého komplexu Princess Ho-
tels), Wi-Fi (zdarma), SPA centrum, konferenční 
místnosti, obchody
PLÁŽ
písečná, přístup po lávce přes mangrovy (asi 
pět minut chůze), lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma, restaurace a bar na pláži 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, denní a  večerní programy, nemotorové 
vodní sporty, 6 tenisových kurtů, multifunkční 
hřiště, vstupní lekce potápění v bazénu, baseball, 
běžecká dráha, cvičné golfové odpaliště 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve SPA centru, motorizované 
vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: Hlavní restaurace a Gril Rodeo: 
07.00–10.30 snídaně, 12.00–15.00 oběd, 18.00–23.00 
večeře formou bufetu, 23.00–7.00 občerstvení a ná-
poje, mezinárodní kuchyně (Gril Rodeo – gril a tex-
-mex); Bruschetta: 18.00–23.00, italská kuchyně; 
Tao: 18.00–22.00, asijská kuchyně; Aroma: 18.00–
22.00, mezinárodní kuchyně; 8 barů: nealkoholické 
a importované alkoholické nápoje. Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit
UPOZORNĚNÍ
Hotel pouze pro dospělé osoby starší 18 let.

j l o í t w x y é á

Platinu  Yucatán Princess *****
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Butikový hotel Reef Playacar se nachází v sa-
mém srdci oblasti Riviera Maya. V celém areálu 
panuje přátelská a rodinná atmosféra. Hotel se 
inspiruje starověkými mayskými bohy a  leží 
uprostřed svěží zelené zahrady, která nabízí 
příjemný stín. Okouzlí vás nezapomenutelnou 
pláží s  bělostným pískem a  tyrkysovým mo-
řem. Centrum Playa del Carmen je vzdáleno 
necelých 15 minut chůze a nabízí nespočet re-
staurací, barů a obchodů.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: Playa del Carmen 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, minibar (prázdný), trezor 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s  obsluhou (italská a  mexická, po předchozí 
rezervaci), 4 bary, 2 bazény (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), Wi-Fi na recepci (za poplatek), 
miniklub (pro děti 4–12 let), obchodní arkáda 
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, fi tness, plážový volejbal, půjčov-
na kol, vodní gymnastika, aerobic, vodní basketbal, 
vodní pólo, lekce tance, deskové hry, kulečník, stolní 
tenis, nemotorizované sporty na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve SPA centru, půjčovna aut, 
šnorchlování
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu; během dne lehké občerstvení; 
zmrzlina; odpolední káva a čaj; 2 restaurace s obsluhou 
(mexická a italská). Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  vybraných alkoholických nápojů 
místní výroby. Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

a h l o í v x y é / á

Ree  Playacar ****
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Hotel Royal Hideaway, který je pouze pro 
dospělé, nabízí velmi klidnou atmosféru pro 
strávení odpočinkové dovolené. K  dispozici 
je hostům 6 tematických restaurací včetně 
zážitkového setkání s  šéfkuchařem. Velmi 
komfortní pokoje jsou umístěny v  menších 
blocích v  udržované zahradě. Hotel můžeme 
doporučit všem, kteří se rádi nechají hýčkat 
a kteří chtějí trávit dovolenou v srdci Karibiku.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Luxury: 1-11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Cancún 60 km
vzdálenost od centra: Playa del Carmen 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, kabelová TV, 
minibar (doplňován každé 2 dny zdarma), Wi-
Fi (zdarma), trezor (zdarma), set pro přípravu 
čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 6 restaurací s obsluhou (nut-
ná rezervace), 3 bary, 6 bazénu (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), SPA centrum, konferenční míst-
nost, obchodní arkáda, směnárna, Wi-Fi (zdarma), 
2 tenisové kurty, multifunkční hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, basketbal, tenis, stolní tenis, 
vodní gymnastika, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, golf, hodiny tenisu, motorizované vodní 
sporty na pláži, masáže a procedury ve SPA centru
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Restaurace "Spices": 7.00–10.30 snída-
ně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd výběr z menu, 
18.00–22.00 večeře výběr z  menu. Restaurace 
s obsluhou: asijská, italská, karibská, gril restaura-
ce a  restaurace u  pláže (snídaně a  obědy formou 
menu); Deck bar: 7.00–18.00 lehké občerstvení; 
Bar Allegria: 18.00–1.00. U všech barů neomezené 
množství nealkoholických a  alkoholických nápojů 
místní výroby a vybrané importované nápoje. U ve-
čeře je vyžadováno formální oblečení. Upozornění: 
výše uvedené časy i  místa podávání jsou určeny 
hotelem a mohou se změnit.
UPOZORNĚNÍ
Hotel ubytuje pouze osoby starší 18 let.

h l í t w x é á
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Jeden z  nejpopulárnějších hotelů v  oblasti 
Playa del Carmen těží z  krásného karibského 
prostředí, ideálního pro odpočinek i  aktivní 
dovolenou. Široký výběr aktivit, bohatá 
nabídka občerstvení po celý den, pohodlné 
a  světlé pokoje a  nádherná pláž uspokojí 
rodiny s  dětmi, páry i  skupiny přátel. Snadno 
se odsud dostanete také k důležitým kulturním 
památkám a zajímavým lokalitám, jakými jsou 
archeologické naleziště Tulum nebo cenote – 
zatopené závrty krasového původu v hlubokých 
jeskyních. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Cancun 60,5 km
vzdálenost od centra: Playa del Carmen 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Playa del Carmen 3 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, TV, telefon, minibar, 
trezor, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo terasa 
s lehátky
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s  obsluhou (mexická, italská a  asijská, nutná 
rezervace), pizzerie, 4 bary, 3 bazény, noční klub, 
směnárna, Wi-Fi (za poplatek), prádelna (za popla-
tek), dětský klub
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, basketbal, 
plážový volejbal, 2 tenisové kurty, stolní tenis, 
šipky, kulečník, šnorchlování, kajak
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf, potápění, rybaření, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 6.00–7.00 konti-
nentální snídaně, 7.00–11.00 snídaně formou bufetu, 
18.00–22.00 tématické večeře formou bufetu, dezer-
ty a  ovoce, rozlévané alkoholické a  nealkoholické 
nápoje místní výroby; Pizzerie: 12.00–18.00, výběr 
z  různých druhů pizzy; Snack & Grill: 12.00–16.00, 
lehké občerstvení, hamburgery a  hot dogy; Lobby 
bar: 10.00–24.00; Bar u bazénu: 10.00–22.00; Ambar 
bar: 18.00–23.00; Theatre bar: 21.00–23.00. U všech 
barů rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby; Restaurace s obsluhou: 18.00–22.00, 
mexická, italská a asijká. Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou 
se změnit

h l í w x y z é
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MEXIKO  RIVIERA MAYA  TULUM

Nádherný resort obklopený tropickou zahradou, 
v  níž každou chvíli narazíte na vyhřívající se 
leguány, se nachází jen pár minut jízdy od 
proslulého archeologického naleziště. Nabízí 
velkolepou eleganci, mexickou koloniální 
architekturu, labužnickou gastronomii, krásné 
prostředí a  bohatou nabídku vodních aktivit. 
Hosté mají privilegium užívat si neomezeného 
luxusu a využívat téměř všech služeb zdarma. 
Objevte dávná tajemství Mayů během rituálů 
ve SPA centru a  nechte se unášet na vlnách 
Karibského moře s koktejlem v ruce.

OBSAZENOST POKOJŮ
Deluxe Garden View:
1-11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 110 km
vzdálenost od centra: Tulum 8 km / Cancún 120 km
vzdálenost od nákupních možností: Tulum 8 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC, župan a pantofl e), 
dokovací stanice pro iPod, Wi-Fi (zdarma), HD 
TV, DVD/CD přehrávač, stropní ventilátor, trezor, 
telefon, set pro přípravu čaje a kávy, minibar (denně 
doplňován nealkoholickými nápoji a pivem), žehlicí 
prkno a  žehlička, balkon nebo terasa, pokojová 
služba 24 hodin
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 6 restaurací 
s obsluhou, gril restaurace, kavárna, 7 barů, hudební 
lounge, 2 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), Wi-Fi (zdarma), klub pro teenagery, dětský 
klub, dětský aquapark, dětské hřiště, SPA centrum, 
obchodní arkáda, konferenční místnosti, divadlo, 
směnárna 
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážová restaurace a  bar s  obsluhou na pláži, 
plážové pavilony (za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenis, stolní tenis, stolní hry, párty v bazénu, lekce 
tance, plážový volejbal a fotbal, lekce španělštiny, 
jóga na pláži, vodní aerobik, lekce potápění 
v bazénu, nemotorové vodní sporty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf, euro-bungee, lekce vaření, potápěčské centrum, 
šnorchlování, masáže a procedury ve SPA centru
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–11.00 
snídaně, 12.30–16.00 oběd, 18.00–22.30 večeře for-
mou bufetu, pokrmy mezinárodní kuchyně; Gril re-
staurace: 11.00–17.00 oběd; Bordeaux: 18.30–22.30, 
francouzská kuchyně (pouze pro dospělé, venkovní 
terasa i  pro děti); Kavárna: 7.30–23.00 káva a  ob-
čerstvení; El Patio: 12.30–17.00 oběd, 18.30–22.30 
večeře, mexická kuchyně; Portofi no: 18.30–22.30 
večeře, italská a  středomořská kuchyně; 7 barů:
otevírací doba v  rozmezí 9.00–01.00 (Sport bar 
24 hodin), nealkoholické a  alkoholické nápoje pr-
votřídní kvality. Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se 
změnit

j l o L í v w x y z é á

Drea s Tulu  Resort  Spa *****
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ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

MEXIKO  RIVIERA MAYA  TULUM

Obklopen nádhernou exotickou krajinou, 
tento rodinný a  přátelský resort poskytuje 
služby All Inclusive 24 hodin denně a pyšní se 
komplexem bazénů přímo u pláže. Prostorné 
pokoje, rozsáhlá nabídka restaurací, barů 
a sportovních aktivit uspokojí rodiny s dětmi, 
páry i  skupiny přátel všech věkových 
kategorií. Klienti mají přístup do všech 
restaurací s  obsluhou a  mohou využívat 
všechna sportovní a relaxační zařízení v části 
Grand Bahia Principe Coba.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior: 1-11-112-111-1122
Junior Suite Superior: 11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Tulum 28 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Tulum 28 km / Playa del Carmen 50 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, TV, telefon, set pro 
přípravu čaje a  kávy, žehlička a  žehlicí prkno, mi-
nibar (denně doplňován nealkoholickými nápoji 
a  pivem), trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (za poplatek), 
balkon nebo terasa 
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite Superior – prostornější, navíc obývací 
prostor s pohovkou a hydromasážní vana
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace 
s  obsluhou (po předchozí rezervaci), restaurace 
na pláži, 9 barů, diskotéka, Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
3 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
dětský aquapark, venkovní vířivka, 3 dětské bazény, 
solárium, SPA centrum, obchody, miniklub, kadeřnictví 
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážová 
restaurace
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
katamarán a  kajak, denní a večerní programy, fi t-
ness, fotbal, stolní tenis, 5 tenisových kurtů, vstupní 
lekce potápění v  bazénu, volejbal, šnorchlování, 
šipky, aerobik, basketbal, kulečník, vodní sporty 
v bazénu, lekce tance 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kasino, masáže a procedury ve SPA centru, motorové 
vodní sporty, golf, sauna, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně, 
12.30–15.30 oběd, 18.00–22.30 večeře formou 
bufetu; La Gran Tortuga: 7.00–10.30 snídaně, 12.30–
15.30 oběd, 17.30–22.00 večeře formou bufetu, 
brazilská kuchyně; Tequila: 7.00–10.30 snídaně, 
12.30–15.30 oběd, 17.30–22.00 večeře formou 
bufetu, mexická kuchyně; Restaurace na pláži: 
24 hodin; Don Pablo: 17.30–22.00, mezinárodní 
kuchyně; 9 barů: otevírací doba v  rozmezí 10.00–
23.00, nealkoholické a  alkoholické nápoje místní 
výroby; Diskotéka: 00.00–02.00 (v části Hacienda). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit

h l o í u w x y z é á

rand Bahia Principe Tulu  *****
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ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

MEXIKO  RIVIERA MAYA  TULUM

Rodinný hotelový resort je součástí 
renomovaného komplexu patřícího řetězci 
Bahia Principe posazeného na jižním cípu 
proslulého pobřeží Riviera Maya. Hotel 
disponuje skvělým zázemím pro děti i dospělé 
a  nabízí široký výběr stravování formou 
All Inclusive včetně mnoha tematických 
restaurací. Resort je lemován krásnou pláží 
s bílým pískem a obklopuje ho tropická svěží 
zahrada. Asi 20 minut jízdy od hotelu se 
nachází známé archeologické naleziště Tulum.

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite Superior:
1-11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 
u pláže (přes rozlehlou zahradu)
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 
Playa del Carmen 50 km / Cancún 110 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV, 
telefon, set pro přípravu kávy, žehlicí prkno a žehlička, 
minibar (denně doplňován), trezor (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-
Fi (za poplatek), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 10 restaurací, 9 barů, 2 bazény 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), miniklub, SPA centrum, 
kadeřnictví, diskotéka, amfi teátr, dětský vodní park 
(skluzavky a fontána), konferenční místnosti 
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar, k dispozici doprava golfovými vozíky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, katamarán a  kajak (hodina 
denně), fotbal, kulečník, lekce tance, 1× lekce 
potápění, volejbal, šnorchlování (hodina denně), 
stolní tenis, 4 jacuzzi, solárium, fi tness, basketbal, 
šipky, jízda na kole a tenis (hodina denně), aerobik
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve SPA centru, lekce plachtění, 
pronájem laptopů, motorové vodní sporty, golf, 
sauna, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně, 
12.30–15.30 oběd, 18.00–22.30 večeře formou bu-
fetu; Gourmet: 18.00–22.30, mezinárodní kuchyně; 
Portofi no: 18.00–22.30, italská kuchyně; Mikado:
18.00–22.30, japonská kuchyně; Mediterraneo:
18.00–22.30, středomořská kuchyně; Cozumel:
18.00–22.30, mexická kuchyně; 2 restaurace u ba-
zénu: La Casita 24 hodin; 9 barů: otevírací doba 
v  rozmezí 10.00–23.30 nealkoholické a  alkoholické 
nápoje místní výroby. Upozornění: výše uvedené 
časy i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou 
se změnit

h l o í v w x y z é / á

rand Bahia Principe Coba *****
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V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

PANAMA

CIUDAD
DE PANAMA

NIKARAGUA

Karibské moře

Tichý oceán

KOSTARIKA

KOLUMBIE

Měna: Panamská Balboa (PAB) nebo Americký dolar (USD)
Časový posun: -6 hodin, v době platnosti letního času -7 hodin
Hlavní město: Ciudad de Panamá
Telefonní předvolba: + 507
Kontaktní český úřad Kolumbie – Velvyslanectví Bogota:
Edifi cio AB Proyectos, Calle 98 No. 9A-41, Ofi cina 602, 110221 Bogota
Telefon: + 571/ 742 9142, Web: www.mzv.cz/bogota

Panama zůstává v  našem povědomí většinou jen v  souvislosti s  Panamským průplavem, 
který v  současnosti patří k  nejvýznamnějším vodním cestám na světě. Vznikl přehrazením 
řeky Río Chagres a má délku 82 km. Díky němu je cesta mezi Atlantským a Tichým oceánem 
zkrácena až o několik dní. Panama ale nabízí návštěvníkům mnohem více! Vždyť více než jedna 
třetina rozlohy tohoto státu spadá pod některý z  národních parků. Může se pochlubit stále 
zelenými panenskými pralesy, jezery, džunglemi, vzácnou faunu a fl óru i mořskými živočichy. 
Nabízí půvabné pobřeží a ostrovy s nádhernými plážemi. K vidění je zde také velké množství 
koloniálních staveb, muzeí a parků. 
Panama má rozlohu o  něco menší než Česká republika (77 082 km2) a  pouze 3,17 miliónu 
obyvatel. V  celé Panamě naleznete vlídné přivítání a  přátelskou pohostinnost. Můžete zde 
vyzkoušet národní kuchyni např. čtvercové tamales v  banánové slupce, horké křupavé 
empanadas nebo panamskou populární pochoutku z ryby – ceviche.
Mezi nejvyhledávanější místa Panamy patří její hlavní město Ciudad de Panama s nádherným 
historickým centrem přezdívaným „koloniální Panama“, zelenými parky jež lákají k odpolednímu 
posezení v krásném prostředí, katedrálou San José, Panamským kanálem, muzeem průplavu 
a  muzeem národní historie, prezidentským palácem, tržištěm a  mnoha dalšími lákadly 
a atraktivitami. Vzhledem k relativně nízkým cenám považuje mnoho turistů město Panama 
za ráj nákupů. Původní staré město, známé jako Stará Panama, v 16. století vyhořelo – jeho 
pozůstatky naleznete cca 3,5 km západně od centra nového města. Doporučujeme zejména 
návštěvu Panamského kanálu a historického města Casco Viejo, kde se natáčely scény z fi lmu 
s Jamesem Bondem Quantum of Solace.

PLAYA BLANCA
Jedna z nejkrásnějších a dlouhých pláží se nachází u Tichého oceánu v provincii 
Coclé. Naleznete zde jeden z  neprestižnější hotelů sítě Decameron – Royal 
Decameron Golf, Beach, Resort & Villas.

CIUDAD DE PANAMA
Leží u  pobřeží Panamského zálivu, východně od Panamského průplavu 
do Pacifi ku. Je politickým kulturním a  administrativním i  ekonomickým 
centrem země. Spousta turistů by byla jistě překvapena siluetou 
mrakodrapů, kterou město nabízí a kterou je možné spatřit z velké dálky. 
Návštěvníci mohou strávit spoustu času při pohledu na obrovské lodě, 
které projíždějí Panamským průplavem. Střed města je charakteristický 
nespočetnými obchůdky s módním zbožím z celého světa. 

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Panamy, není vyžadováno pro držitele cestovních pasů ČR vstupní 
vízum. Cestovní pas musí být platný minimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé 
cestovních dokladů jiných států než ČR jsou povinni zajistit si potřebné doklady k  cestě 
u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 2 990 Kč (není-li 
v ceníku uvedeno jinak). 

PANAMA
V PANAMĚ SI NA SV  PŘIJDOU OPRAVDU V IC NI  OD MILOVNÍK  
ODPO INKU U NÁD ERN C  PLÁ Í S BÍL M PÍSKEM, PŘES DOBRODRU Y 
TOU ÍCÍ PO POZNÁVÁNÍ ÚC VATN  PANAMSK  PŘÍRODY, 
A  PO OBDIVOVATEL  ISTORICK C  PAMÁTEK.
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In or ace
PANAMA

Valle de Anton – tržnice Panama Canal Railway

Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovole-
né vám doporučujeme, abyste se seznámili s desti-
nací, do které jedete. Věnujte pozornost informacím 
o místních zvyklostech, klimatu a o možnostech na-
vštívené země. Přejeme vám krásnou dovolenou! 

ZDRAVÍ A OČKOVÁNÍ
Při cestách do Panamy není vyžadováno žádné očkování. 
O doporučených očkováních se informujte u svého prak-
tického lékaře. Při cestách do míst, která jsou součást 
této nabídky, není vyžadováno žádné očkování. Před 
cestou doporučujeme informovat se o zdravotní preven-
ci a  vhodném postupu při zdravotních potíží u  vašeho 
praktického lékaře.

KLIMA A OBLEČENÍ
V  karibském tropickém klimatu je nejvhodnější lehké, 
zejména bavlněné oblečení. Při občasném večerním 
ochlazení, zejména v průběhu prosince a  ledna, stejně 
jako v klimatizovaných prostorách, můžete využít i lehké 
pulovery, bundy nebo svetříky.

MOBILNÍ TELEFONY
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů 
GMS mobilních telefonů je z  Panamy omezeno. O  roz-
sahu a  možnostech vašeho roamingu se informujte 
u  vlastního mobilního operátora. Kromě nákladnějšího 
telefonního spojení přímo z hotelového pokoje je však 
snadno dostupné zakoupení telefonní karty, která vám 
umožní telefonické spojení do mezinárodní sítě z míst-
ních telefonních automatů.

INTERNET
Přístup na internet je většinou za poplatek a je uveden 
v  popisu jednotlivých hotelů. V  každém velkém městě 
fungují internetové kavárny. V naléhavých případech lze 
prostřednictvím delegáta sjednat přístup na internet za 
poplatek v kanceláři místní partnerské organizace.

ELEKTŘINA
V Panamě je střídavý proud napětí 110 V, americká nor-
ma zásuvek s plochými kolíky. Adaptéry tzv. přechodky 
je lépe si pořídit předem.

MÍSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje jsou vybaveny dvojitýni postelemi (tzv. 
letiště) různých rozměrů od běžných tzv. double-beds, 
přes širší queensize-beds, až po nejšiřší king-size-beds. 
V některých hotelech je současně uplatňována kategorie 
tzv. amerického dvoulůžkového pokoje se dvěma široký-
mi postelemi rozměru queen-size. Do takových pokojů 
nejsou úmísťovány přistýlky a dítě nebo až 2 děti spí na 
posteli společně s rodiči.

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
Pláže písečné bílé. Mezi nejlepší pláže v  Panamě patří 
Punta Chame Bay, Playa Blanca de Portobelo, nejnavště-
vovanější pláží je Cayo Slipper. Téměř na všech plážích 
jsou velice dobré podmínky pro potápění a šnorchlování, 
to vše v průzračné čisté modré vodě a v obklopení bílých 
korálových útesů.

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Panama – Praha v turistické třídě 
včetně letištních a  bezpečnostních poplatků, ubytování 
(v  případě 11denního zájezdu 9 nocí, 12denního zájezdu 
10 nocí), služby česky nebo slovensky hovořícího delegá-
ta, stravování dle programu a vybraného hotelu, transfery 
z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kan-
celáře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o  pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu)  a fakultativní služby. 

INFORMACE O LETEC

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

11 A 12DENNÍ LETY Z PRAHY DO PANAMY
Letecká společnost: 
Air France a KLM (dle letového řádu)
Typ letadla: 
Lety se společnostní Air France do Panamy 
jsou operovány letadly A320, A319 a B777. 
Změna typu letadla vyhrazena.
Lety se společností KLM do Panamy jsou operovány 
letadly Embraer 190 a B777. 
Změna typu letadla vyhrazena.

Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

Pláže písečné bílé. Mezi nejlepší pláže v  Panamě patří 
Punta Chame Bay, Playa Blanca de Portobelo, nejnavště-
vovanější pláží je Cayo Slipper. Téměř na všech plážích 
jsou velice dobré podmínky pro potápění a šnorchlování, 
to vše v průzračné čisté modré vodě a v obklopení bílých 
korálových útesů.

Punta Chame Bay, Playa Blanca de Portobelo, nejnavště-
vovanější pláží je Cayo Slipper. Téměř na všech plážích 
jsou velice dobré podmínky pro potápění a šnorchlování, 
to vše v průzračné čisté modré vodě a v obklopení bílých 
korálových útesů.

jsou velice dobré podmínky pro potápění a šnorchlování, 
to vše v průzračné čisté modré vodě a v obklopení bílých 

celáře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 
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Fakultativní v lety 
PANAMA

Panamy CityNárodní park Soberanía

PANAMA

CIUDAD
DE PANAMA

MELIA PANAMA CANAL

DREAMS DELIGHT PLAYA BONITA
HARD ROCK HOTEL PANAMA MEGAPOLIS

OCCIDENTAL PANAMA CITY

RIU PLAZA PANAMA

RIU PLAYA BLANCA

ROYAL DECAMERON GOLF, 
BEACH RESORT & VILLAS

SHERATON BIJAO BEACH RESORT

UMÍSTĚNÍ OTEL

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

PANAMY CITY A PANAMSKÝ PRŮPLAV 
Celodenní výlet vám umožní poznat starou i novou část 
hlavního města Panamy a  samozřejmě nebude chybět 
ani zastávka u Panamského průplavu. Navštívíme staré 
město Casco Antiguo (kostel sv. Františka, náměstí Plaza 
de Francia a  Las Bóvedas a  trhy s  lidovou tvořivostí). 
Součástí programu je i panoramatická projížďka Nuñeze 
de Balboa, objevitele Jižního moře. Největším zážitkem 
bude zastávka u zdymadel Mirafl ores, kde budete moci 
pozorovat jednotlivé fáze proplouvání lodí Panamským 
průplavem. V ceně výletu je oběd a vstupy.
Cena od: 111 USD/dospělá osoba, 94 USD/dítě
Minimální obsazenost: 5 osob

PANAMA EXPRESS
Trasa výletu vás zavede do karibské oblasti Panamy. 
Navštívíte jednu ze španělských pevností v  blízkosti 
města Colón (San Lorenzo nebo Portobelo), které jsou 
považovány za nejdůležitější opevnění z koloniální éry. 
Součástí programu je i  zastávka návštěvnického centra 
Aguas Claras Panamského průplavu, kde budete moci 
pozorovat provoz průplavu. Největším zážitkem bude 
zpáteční cesta do města Panama – tu absolvujete prvním 
mezioceánským vlakem na světě, ve vagonu panamské 
průplavové železnice Panama Canal Railway. Trasa vede 
kolem Panamského průplavu a  okolím jezera Gatún. 
Součástí výletu je oběd.
Cena od:  154 USD/dospělá osoba, 131 USD/dítě
Minimální obsazenost: 4 osoby

LANOVKA A EXPEDICE GATÚN
Nádherná kombinace dvou ekologických výletů během 
jediného dne ( jízda lanovkou nad deštným pralesem 
a projížďka motorovým člunem), které vám umožní po-
znat národní park Soberanía. Lanovkou vystoupáte až 
k  vyhlídkové věži a  za doprovodu místního specializo-
vaného průvodce budete obdivovat deštný prales, jeho 
faunu a fl óru a jezero Gatún. Součástí programu je i pro-
jížďka motorovým člunem po části Panamského průpla-
vu – vodními stezkami mezi ostrovy, které se vytvořily 
při vzniku jezera Gatún a pozorování místní fauny. V ceně 
výletu je oběd a vstupy.
Cena od:  137 USD/dospělá osoba, 117 USD/dítě
Minimální obsazenost: 4 osoby

VALLE DE ANTON
Při celodenním výletu navštívíme malebnou vesničku El 
Valle de Antón, která se nachází v kráteru vyhaslé sopky. 
Projdeme si místní trh s  lidovou tvořivostí, květinami, 
ovocem a zeleninou. Součástí programu je nenáročná pěší 
túra k vodopádům. Program doplní i  zastávka v menší 
ZOO – útulku El Níspero, kde uvidíte „zlaté žáby“ a další 
druhy endemické fauny a fl óry.
Cena od: 88 USD/dospělá osoba, 75 USD/dítě
Minimální obsazenost: 4 osoby 

UPOZORNĚNÍ
Nabídka výletů i  cen je pouze orientační 
a může se během sezony změnit.
Nabídka výletů i  cen je pouze orientační Nabídka výletů i  cen je pouze orientační 
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lina. Neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Lze čer-
pat v místech a časech určených hotelem.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive Plus: navíc zdarma privátní check-in/out, 
neomezené Wi-Fi připojení na pokojích, přednostní re-
zervace v restauracích s obsluhou, košík s ovocem a víno 
při příletu, trezor na pokoji zdarma, minibar denně dopl-
ňován vodou a pivem, neomezené množství rozlévaných 
alkoholických prémiových značek. 

Rozsáhlý hotelový resort Royal Decameron Golf, Beach Resort & Villas se nachází uprostřed tropické vege-
tace v oblíbené oblasti Playa Blanca a je jedním z nejvíce navštěvovaných resortů ve Střední Americe. Je-
dinečné klimatické podmínky skýtají nejvíce slunečných dní z celé Panamy. Hotelový komplex je situován 
na úchvatné písčité pláži, na níž je nabízen kompletní hotelový servis. Hotel nabízí kvalitní zázemí a lze jej 
doporučit klientům všech věkových kategorií.

Royal Deca eron ol  Beach Resort  Villas ****

PANAMA  PLAYA BLANCA

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na oceán: 11-112-1122-111
Pokoj blíže k oceánu: 11-112-1122-111
Superior: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 140 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, kabelová TV, Wi-Fi (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na oceán, Pokoj blíže k oceánu, Super-
ior – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
3 vstupní haly s recepcemi, 2 hlavní restaurace, 8 restau-
rací s obsluhou (rezervace nutná), 10 barů, 9 bazénů (le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma), Wi-Fi v lobby (zdar-
ma), diskotéka, kasino, konferenční místnost, směnárna, 
obchody, bazény, dětský bazén, tobogán, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový volejbal, 
tenisové kurty, minikurz potápění v  bazénu (sezonní), 
úvodní lekce potápění v bazénu, nemotorizované vodní 
sporty (kajaky, šlapadla), fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, motorizované vodní sporty, potápění, golf
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, zmrz-
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Orientační cenové rozmezí pro 10/11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 790 - 44 790 43 990 - 67 890 46 990 - 50 290 46 990 - 52 290 43 490 - 45 690 40 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 33 190 - 34 590 33 490 - 52 390 35 790 - 38 690 36 490 - 40 190 33 590 - 35 390 31 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 33 990 - 35 490 34 390 - 53 690 36 790 - 39 590 37 390 - 41 190 34 390 - 36 190 32 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 34 790 - 36 290 35 290 - 54 890 37 690 - 40 590 38 190 - 42 190 35 190 - 37 090 32 990

V Y [ \

NEJPRODÁVANĚJŠÍ 

RESORT 

VE STŘEDNÍ 

AMERICE

h i l m o í u v w x y z é / á
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STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, během dne lehké občerstvení, káva/čaj 
se zákusky, půlnoční občerstvení, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a místních a vybra-
ných importovaných alkoholických nápojů. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Na večeři je vyža-
dováno formální oblečení.

Moderní hotel světoznámého řetězce RIU Hotels, jenž je vždy zárukou kvalitních služeb, se nachází na 
pobřeží Tichého oceánu, přímo u krásné písčité pláže Playa Blanca. Hotel láká návštěvníky svou výbornou 
polohou a živou atmosférou, hostům jsou k dispozici animační i večerní programy a další sportovní aktivity, 
které mohou klienti využívat v rámci bohatého All Inclusive programu.

Riu Playa Blanca *****

PANAMA  PLAYA BLANCA

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112
Pokoj s bočním výhledem na oceán:
11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 35 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, stropní ventilátor, tele-
fon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s bočním výhledem na oceán
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace 
(asijská, italská, steak house), 5 barů (lobby bar, lounge 
bar, sport bar, bar u bazénu, swim-up bar), Wi-Fi v lobby 
(zdarma), připojení k internetu (za poplatek), konferenč-
ní místnost, obchod se suvenýry, noční klub, 2 bazény 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, vodní gymnasti-
ka, plážový volejbal, fi tness, šnorchlování, windsurfi ng, 
kayaking, 1 úvodní lekce potápění v bazénu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, potápění, golf (3 km od hotelu)
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PANAMA  PLAYA BONITA

Krásný pětihvězdičkový komplex je výborně 
situován u dva kilometry dlouhé písčité pláže, 
zároveň obklopen tropickou zelení, jež hos-
tům dodává pocit soukromí. Hotel poskytuje 
služby na vysoké úrovni a nabízí širokou škálu 
sportovních i  dalších volnočasových aktivit. 
K  dispozici je ubytování v  moderně zaříze-
ných, klimatizovaných pokojích s  balkonem 
či terasou. Hotel lze doporučit klientům všech 
věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na oceán:
11-112-1122-111-1112
Pokoj Deluxe s výhledem na oceán:
11-112-1122-111-1112
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 20 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km 
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, telefon, kabelová TV, Wi-
-Fi (zdarma), trezor (zdarma), minibar (doplňován 
vodou, nealkoholickými nápoji a pivem každé dva 
dny), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na oceán – stejné vybavení jako 
Standardní pokoj, Pokoj Deluxe s  výhledem na 
oceán – stejné vybavení jako Standardní pokoj, na-
víc služby Preffered Club (zdarma župan a pantofl e 
na pokoji, francouzská a la carte restaurace, prémi-
ové alkoholické nápoje, vstup do bazénu pouze pro 
dospělé, pokojová služba od 06.00 do 22.00 hod.)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restau-
race s obsluhou (zdarma mořské plody, italská, gri-
lované speciality, za poplatek francouzská), 3 bary 
(lobby bar, u bazénu, music lounge), kavárna, Wi-Fi 
(zdarma), obchod se suvenýry, konferenční míst-
nost, 2 bazény (1 z nich pouze pro dospělé, lehátka 
a  slunečníky zdarma), dětský bazén, dětský klub 
(pro děti od 3 do 12 let), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal, stolní tenis, jóga, lukostřelba, vodní gym-
nastika, kayaking, fi tness, shuttle do Panama City
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf (v blízkosti hotelu), SPA centrum, salon krásy, 
půjčovna aut, prádelna
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–01.00, ve vybraných restaura-
cích s obsluhou snídaně, obědy a  formou bufetu, 
večeře výběr z menu, u snídaně káva, čaj a rozlé-
vané nealkoholické nápoje, u oběda a večeře neal-
koholické a alkoholické nápoje (místní výroby i im-
portované, rozlévané), bezlepková strava; u všech 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a místních a vybraných importovaných al-
koholických nápojů. Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem. Na večeři je vyžadováno for-
mální oblečení.

a h l m o í v y z é á

Drea s Delight Playa Bonita *****

V [
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PANAMA  LA O ATUN

Hotel, zasazený do kouzelného prostředí na 
břehu jezera Gatún a obklopený svěží tropic-
kou vegetací, je ideálním místem k poznávání 
okolí. V blízkosti se nachází městečko Colón, 
zdymadla Panamského průplavu či zóna 
volného obchodu, do které se můžete svézt 
zdarma hotelovým shuttlem. Krásné přírodní 
prostředí s bohatou faunou a fl órou je předur-
čené k podnikání dobrodružných pěších i vod-
ních výletů. Unikátní atmosféra ve spojení 
s vysokou kvalitou služeb je zárukou nevšední 
exotické dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 8 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, kabelová TV, Wi-Fi (za poplatek), mi-
nibar, trezor, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, sport bar, bar u  bazénu, Wi-Fi ve veřejných 
prostorách (zdarma), kongresové centrum, obchod 
se suvenýry, bazén (lehátka a  slunečníky zdar-
ma), dětský klub, dětské hřiště, hotelový shuttle 
do zóny volného obchodu (pondělí–pátek, nutná 
předchozí rezervace)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, multifunkční hřiště, basketbal, 
kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
tenis, paintball, golf (pouze cvičné odpaliště přes 
jezero Gatún)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení. Neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Služby česky/slovensky hovořícího delegáta k dis-
pozici pouze na telefonu.

a h í v w z é

Melia Pana a Canal *****

V [

Orientační cenové rozmezí pro 10/11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 50 590 - 53 390 52 190 - 57 790 49 590 - 52 990 52 590 - 54 990 49 590 - 52 290 47 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 38 890 - 40 890 39 590 - 44 990 37 690 - 40 590 40 590 - 42 090 37 990 - 39 990 36 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 39 890 - 41 890 40 590 - 45 990 38 690 - 41 590 41 590 - 43 190 38 990 - 40 990 37 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 40 790 - 42 890 41 590 - 47 090 39 690 - 42 590 42 590 - 44 190 39 890 - 41 990 38 390
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PANAMA  PANAMA CITY

Luxusní hotel přímo v  centru Panama City. 
Ideální volba pro milovníky poznávání histo-
rických pamětihodností, nakupování a zábavy. 
V  bezprostřední blízkosti hotelu se nachází 
velké nákupní středisko Multicentro s mnoha 
obchody a  restauracemi. Klienti z  tohoto ho-
telu mohou absolvovat bezpočet výletů po 
okolí – od panamského průplavu až po výlety 
do panenské přírody. Hotel je vhodný také ke 
kombinaci s jedním z našich nabízených resor-
tů na pláži.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Deluxe:
1-11-112-1122-111
Junior Suite: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), TV se satelitním příjmem, tele-
fon, minibar, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu kávy 
a  čaje, dokovací stanice pro iPad/iPhone, balkon 
(na vyžádání)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite – stejné vybavení jako Deluxe pokoj, 
prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 restau-
rací s obsluhou (asijská, steakhouse, mezinárodní, 
italská a vegetariánská), 7 barů, kavárna, rozsáhlé 
konferenční místnosti, SPA centrum, salon krásy, 
venkovní bazén s  terasou na slunění (lehátka 
a slunečníky zdarma), vnitřní bazén, obchodní ar-
káda, casino, noční bar a diskotéka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness, SPA centrum, masáže, zkrášlující proce-
dury
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu

a c í é á

ard Rock otel Pana a Megapolis *****

[ Y
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PANAMA  PANAMA CITY

Moderní hotel přímo v srdci obchodní a ban-
kovní čtvrti kosmopolitního města Panama. 
Samotné ubytování a servis jsou v hotelu na 
vysoké úrovni a  díky výborné poloze hote-
lu jsou snadno dostupné nejvyhledávanější 
atrakce tohoto města. Hotel je také velmi 
vhodný pro kombinaci s ubytováním v jednom 
z námi nabízených resortů na pláži.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standard pokoj typu Deluxe: 11
Rodinný pokoj Deluxe: 11-112-1122-111-1112
Senior Suite: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrální klimatizace, LED TV se satelitním pří-
jmem, telefon, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu 
kávy a čaje, minibar, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), žehlící prkno a žehlič-
ka, trezor
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj Deluxe – stejné vybavení, prostor-
nější, Senior Suite – ložnice a obývací část odděle-
ná dveřmi, zdarma vstup do Crown Level Executive 
Lounge – 15 minut masáž, relaxační zóna, denní 
tisk, sleva do Renova SPA, ve vybraných hodinách 
občerstvení během dne
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou, venkovní bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma), 3 bary, Wi-Fi (zdarma), obchod se 
suvenýry
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, pára
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu; Plná 
penze: snídaně, oběd a večeře formou bufetu

a c d f K L n í é á

RIU Plaza Pana a *****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

PANAMA  SANTA CLARA

Resort kvalitního řetězce hotelů Sheraton je 
situován přímo u písečné pláže v oblasti Santa 
Clara. Hotel pro klienty nabízí nejen bezpočet 
sportovních a relaxačních aktivit, ale také pří-
jemná zákoutí ve vzrostlé zahradě, která jsou 
ideální k odpočinku. Hráči golfu jistě ocení 
9jamkové golfové hřiště, které je jen pár desí-
tek metrů od hotelu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe s výhledem do zahrady:
1-12-112-1122-111
Pokoj Deluxe s výhledem na oceán:
1-12-112-1122-111
Junior Suite beach front: 11-112-1122-111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 130 km
vzdálenost od centra: 14 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), individuální klimatizace, telefon, TV se sate-
litním příjmem, minibar (za poplatek, doplňována 
denně pouze voda), Wi-Fi (zdarma), balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s  výhledem na oceán, Junior Suite 
beach front – stejné vybavení jako pokoje Deluxe, 
poloha nejblíže u oceánu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, směnárna, společenská 
místnost, konferenční místnost, hlavní restaurace 
s venkovní terasou, 3 restaurace s obsluhou (grill, 
japonská a italská), půjčovna aut, parkoviště, Wi-Fi 
u bazénů a v hlavních prostorách hotelu, 3 bary, ka-
várna, obchod se suvenýry, minimarket, prádelna, 
vzrostlá zahrada se sluneční terasou, 4 venkovní 
bazény, dětský bazén se skluzavkou, snack bar 
u bazénu
PLÁŽ
písčitá přímo u hotelu, lehátka, slunečníky a osuš-
ky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, sauna, fi t-
ness, plážový volejbal, stolní tenis, aerobic, vybra-
né nemotorizované vodní sporty na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf, vodní sporty na pláži, masáže, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All inclusive: 10.00-23.00, zahrnuje snídaně, oběd 
a  večeře formou bufetu, během dne lehké ob-
čerstvení. Neomezené množství nealkoholických 
a  vybraných alkoholických nápojů mezinárodní 
a místní výroby (vše rozlévané). Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem.

a h l m K n í w y z é á

Sheraton Bijao Beach Resort ****

V

Orientační cenové rozmezí pro 10/11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 52 190 - 55 190 54 190 - 75 590 50 990 - 54 790 54 190 - 56 890 51 190 - 53 990 48 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 40 090 - 42 290 40 890 - 58 090 38 690 - 41 890 41 790 - 43 590 39 190 - 41 190 37 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 40 990 - 43 290 41 890 - 59 490 39 690 - 42 990 42 790 - 44 590 40 190 - 42 190 38 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 44 490 - 46 990 45 790 - 64 790 43 190 - 46 590 46 190 - 48 390 43 590 - 45 890 41 690
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ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

PANAMA  PANAMA CITY

Occidental Panama City je situován téměř 
v  centru města s  pestrou nabídkou pro vol-
ný čas a zábavu, v těsné blízkosti se nachází 
Multicentra Panama a Multiplaza Pacifi c Mall. 
Svým moderním, minimalistickým a funkčním 
zařízením poskytuje ideální podmínky jak pro 
volný čas, tak pro obchodní cesty těch nejná-
ročnějších klientů. Těšit se můžete na luxusní 
restauraci s mezinárodní kuchyní i  inovativní 
restauraci Umai Sushi & Lounge. Blue Sky bar 
nabízí jedinečnou příležitost poznat noční ži-
vot v  Panama City a  vychutnat si nádherný 
výhled na město.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior:
1-11-112-1122-111
Junior Suite: 11-112-1122-111
Suite: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, LED TV se satelitním příjmem, telefon, 
Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, mini-
bar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite – stejné vybavení, překvapení na poko-
ji při příjezdu, Suite - ložnice a obývací kout
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace Teka, re-
staurace Umai Sushi & Lounge, noční klub, Wi-Fi 
(zdarma), 2 konferenční místnosti, směnárna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu nebo servírovaná.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: formou bufetu nebo servírovaná.

c d í á

Occidental Pana a City ****

[
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Stone Town

ZANZIBAR

Nungwi

Indický
oceán

TANZANIE
AFRIKA

Uroa

Kiwengwa

Kendwa

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ SAFARI

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

Měna: tanzanský šilink (TSh) 
Časový posun: +2 hodiny, v době platnosti letního času: +1 hodina 
Hlavní město: Stone Town
Telefonní předvolba: +255
Velvyslanectví České republiky v Nairobi (s působností pro Tanzanii):
Tende Drive 745, Lavington, 00100 Nairobi, P. O. Box 25639, tel.: 00254 774 420 460 
E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz 
Web: www.mzv.cz/nairobi

Ostrovu Unguja (často nazýván také Zanzibar – ve skutečnosti se jedná o souostroví tvořené 
několika ostrovy) málokdo odolá,  jako by ostrov chtěl omámit všechny smysly svých návštěv-
níků. Je pokrytý bujnou tropickou vegetací, v  níž se skrývají háje skořicovníků, pepřovníků, 
vanilkovníků, hřebíčkovce či muškátovníků. Koření proslavilo Zanzibar již ve středověku. 
Unguja tvoří spolu s menším ostrovem Pemba a dvěma desítkami okolních korálových ostrůvků 
autonomní administrativní stát Zanzibar, který je součástí východoafrické svazové republiky 
Tanzanie (vedle Zanzibaru je jeho součástí kontinentální Tanganika). Samotný název Tanzanie 
vznikl spojením jmen obou svazových států Tanganika a Zanzibar. Hlavním zdrojem obživy oby-
vatel je rychle rostoucí turistický ruch, vedle něhož tradiční pěstování a vývoz koření, obchod 
a rybolov, postupně ztrácí na významu.
Historicky to ale byly právě obchodní příležitosti, které ke břehům východní 
Afriky zavedly obchodníky a  mořeplavce z  oblasti Perského/Arabského zálivu 
a  Jemenu, kteří zde postupně vytvořili stabilní stát – zanzibarský sultanát, jehož 
bohatství pramenilo především z obchodu s otroky, slonovinou a kořením, ve kterém 
si Zanzibar v řadě komodit (především hřebíček) vytvořil prakticky monopol na ev-
ropských trzích. V době přistání prvního evropského mořeplavce Portugalce Vasco 
da Gammy v roce 1499 byl zanzibarský sultanát bohatým, vzkvétajícím islámským 
státem, který ovládal obchod mezi Indií, Afrikou, arabským světem a Evropou. Po 
portugalském vlivu se ostrov dostal do mocenské sféry britského impéria, kterému 
tu od 19. století konkurovaly koloniální zájmy Německa. Britský protektorát nad ost-
rovy skončil v roce 1963 a v následujícím roce byla na Zanzibaru vyhlášena republika 
a spojení s pevninskou částí Tanzanie do jednoho celku.
Situace na ostrovech je dlouhodobě politicky a bezpečnostně stabilní, což od 80. let mi-
nulého století umožnilo rychlý rozvoj turistické infrastruktury. Hotelové sítě se zhlédly 
ve zdejších překrásných plážích, které nabízejí možnost ideální dovolené, zejména 
když je návštěvníci zkombinují s poznáním pěstování exotického koření a s návště-
vou ospalého „zapomenutého” hlavního města, které přes neúprosný zub času stále 
nabízí odlesky dávné slávy zanzibarského sultanátu. Centrum starého města Stone 
Town, včetně zachovalého sultánského paláce a dalších impozantních budov, bylo 
v roce 2000 vyhlášeno součástí světového kulturního dědictví pod ochranou UNESCO. 
Jedinečné je především spojením několika kultur, protože zde v minulosti žili a do 
určité míry stále žijí vedle černých Afričanů i Arabové, Indové a Evropané. 
Pláže na Zanzibaru se střídají s malebnými rybářskými vesničkami, kde lidé žijí jednodu-
chým způsobem života, který se v průběhu let změnil jen nepatrně. Jsou omývány teplými 
tyrkysovými vodami Indického oceánu, a poskytují  ideální místo na opalování a odpočinek. 
Pro své korálové útesy je také Zanzibar stvořený jak pro šnorchlování tak i pro potápění.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
Vízum 50 USD/osoba splatné po příletu na letišti ve Stone Town a pobytová taxa 1 USD/osoba/
den splatná na místě v hotelu (8 USD/osoba/den v hotelech Palumbo Kendwa, Palumbo Reef 
a Samaki Lodge).

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

PLÁ OV  RÁJ S KRÁSN MI PLÁ EMI Z BĚLOSTN O JEMN O 
KORÁLOV O PÍSKU V KOMBINACI S PR ZRA N MI VODAMI 
INDICK O OCEÁNU A ROVNÍKOV M SLUNCEM

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

In or ace
ZANZIBAR

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Tanzanie (na Zanzibar) je od 
držitelů cestovních pasů ČR vyžadován cestovní pas platný 
minimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu a vstupní 
vízum. Vízum je udělováno po příletu na letišti na Zanzibaru 
na základě předem vyplněného prohlášení, které obdržíte 
v  letadle nebo po příletu. Pro udělení vstupního víza je 
nezbytné, aby každý cestující měl ve svém cestovním 
dokladu alespoň jednu nepoužitou stranu, vyjma stran 
vyhrazených pro poznámky. Poplatek za jednorázové 
vstupní vízum po příletu je 50 USD/osoba, splatné 
v hotovosti nebo platební kartou (doporučujeme připravit 
se na obě varianty). Při platbě v hotovosti se doporučuje 
mít připravenou přesnou částku, neboť imigrační úředník 
často odmítá rozměňovat bankovky o  vyšší nominální 
hodnotě. Vízový poplatek je povinný pro všechny cestující. 
Upozorňujeme, že vývoz, průvoz, ale i dovoz jakýchkoliv 
předmětů pocházejících nebo vyrobených z divoké zvěře 
(trofeje, výrobky ze slonoviny nebo z  kůže chráněných 
druhů zvířat, ale např. i mořské fauny) je trestný, vývoz 
živých divokých zvířat, hmyzu nebo rostlinných druhů bez 
zvláštního povolení je přísně zakázán.

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při cestách do Tanzánie (na Zanzibar) přímo z  Evropy 
není v současné době vyžadováno žádné povinné očko-
vání. Všem cestovatelům se však doporučuje očkování 
proti žluté zimnici (u cestujících přilétajících či odlétají-
cích z/do rizikových oblastí je vyžadováno). Při cestách 
na pevninu lze také doporučit antimalarickou profylaxi. 
Na další případnou doporučovanou zdravotní prevenci 
a vhodný postup při eventuálních zdravotních potížích se 
informujte u vašeho praktického lékaře, ve vinohradské 
nemocnici v Praze (Klinika geografi cké medicíny) nebo 
na krajské hygienicko-epidemiologické stanici.

TRANSFERY – DOPRAVA – VÝLETY
Upozorňujeme, že poměrně velká část cest a silnic na 
Zanzibaru neodpovídá evropským standardům. Usku-
tečňované transfery tedy mohou trvat mnohem delší 
dobu, než bývá zvykem při jízdě po asfaltových silnicích 
v Evropě.
Pronájem malého vozu na jeden den cca 60–70 USD. 
Minimální věk řidiče je 25 let a musí být držitelem řidič-
ského průkazu nejméně 1 rok. Vyžaduje se mezinárodní 
řidičský průkaz a garance platební kartou. Vzhledem ke 
specifi ckým místním podmínkám se individuální ces-
tování autem nedoporučuje. Poznávací programy a fa-
kultativní výlety jsou ve všech místech organizovány 
v  optimální podobě místním poskytovatelem služeb. 
S  podrobnou nabídkou fakultativních výletů se může-
te seznámit v místě pobytu. Prosím, seznamte se vždy 
podrobně s podmínkami organizátora poznávacích zá-
jezdů a fakultativních programů. Při rozhodování o účasti 
na těchto programech je třeba zejména vzít v úvahu od-
lišnosti místních přírodních, ekonomických a  sociálních 
podmínek, stejně jako jinou kulturu, myšlení a chování 
místního obyvatelstva.
Pochopení, tolerance a fl exibilita ze strany návštěvníků 
jsou nutným předpokladem k tomu, aby bylo možné si 
nabízený program co nejvíce vychutnat.

KLIMA – OBLEČENÍ
V typicky rovníkovém klimatu (ostrov leží na 6 ° jižně od 
rovníku) je nejvhodnější lehké, zejména bavlněné obleče-
ní. Při večerním ochlazení nebo v klimatizovaných prosto-
rách můžete využít i oblečení s dlouhým rukávem, lehké 
pulovry a bundy. Při safari se dále doporučuje pevná obuv, 
pokrývka hlavy a  sluneční krém s  vysokým ochranným 
faktorem (ten je vhodné používat během celého pobytu).

letoviscích lze platit také v EUR. Bezhotovostní platby 
platebními kartami jsou akceptovány ve většině hote-
lech a podléhají přirážce 5–7 %. Bankomaty jsou v zemi 
naprostou výjimkou, nacházejí se pouze ve Stone Town. 
Cestovní šeky jsou akceptovány ojediněle a podléhají vy-
sokému administrativnímu poplatku. Lze tedy doporučit 
vybavit se na cestu dostatečnou hotovostí v USD. Je však 
třeba mít na paměti, že při platebním styku v Tanzánii 
(na Zanzibaru) nejsou akceptovány bankovky USD vyda-
né před rokem 2006.

SPROPITNÉ
Spropitné je důležitou součástí příjmu místních obyvatel 
a v Tanzánii (na Zanzibaru) je zavedeným zvykem (nosiči 
zavazadel, číšníci, pokojské). Jeho výše záleží na vašem 
uvážení. Za jakousi normu se považuje, že symbolická 
záloha za určité služby (např. za poskytnutí ručníků 
u bazénu nebo na pláži), není klienty vyžadována zpět. 
Zúčastníte-li se safari či fakultativního výletu z hotelu, 
spropitné se očekává.
Pro místního průvodce a řidiče činí obvykle 2 USD na oso-
bu a den. Pokud jde o vícedenní safari na poznávacím zá-
jezdu, jedná se o částku 5 USD na osobu a den. Rozhodně 
se vyplatí. Není neobvyklé, že ochota věnovat spropitné 
se odrazí na kvalitě poskytovaných služeb. Rozhodnutí 
ohledně spropitného je samozřejmě plně na vás.

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů 
GSM mobilních telefonů je na Zanzibaru obvykle bez 
problémů. Mobilní datové spojení však není k dispozici. 
Pokrytí signálem a jeho kvalita může kolísat. O rozsahu 
a možnostech vlastního roamingu se prosím předem in-
formujte u vlastního mobilního operátora.

MÍSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI UBYTOVÁNÍ
Hotelové pokoje jsou zpravidla vybaveny dvojitými po-
stelemi (tzv. „letišti”) různých rozměrů od běžných tzv. 
double-beds přes širší queensize-beds až po nejširší 
kingsize-beds. V některých hotelech je v této souvislosti 
uplatňována kategorie tzv. „amerického dvoulůžkového 
pokoje” se dvěma širokými postelemi rozměru queen-
-size. Do takových pokojů nejsou umisťovány přistýlky, 
a dítě nebo až 2 děti spí na postelích společně s rodiči. 
V  těchto pokojích (bez dalších dodatečných přistýlek) 
hotely zpravidla umisťují 1–4 dospělé osoby, pokud jsou 
zapsány v jedné společné rezervaci.

ELEKTŘINA
Elektrická síť na Zanzibaru je 230 V/50 Hz. Užívané zá-
suvky jsou typu D, tedy se dvěma plochými kontakty 
a zemnícím kolíkem, případně tři kulaté kolíky v trojúhel-
níkovém uspořádání. Pro všechny elektronické přístroje 
s českými zástrčkami potřebujete adaptér, tzv. přechod-
ku, kterou je lépe zakoupit s předstihem ještě v ČR.

Velmi časté jsou výpadky v dodávce elektrického prou-
du, který je na ostrov přiváděn podmořským kabelem 
z pevninské části Tanzánie. Výpadky přitom mohou být 
i dlouhodobé (v nedávné minulosti ostrov zažil 4měsíč-
ní výpadek dodávky elektřiny). Pro takové případy jsou 
hotely vybaveny vlastními generátory, které však nemo-
hou stoprocentně nahradit regulérní dodávku elektřiny, 
především při dlouhodobějším výpadku.

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
Široké, dlouhé pláže s jemným bílým pískem na východě 
a jihovýchodě ostrova mají pozvolný vstup do moře. Na 
severu (letovisko Nungwi) je vstup prudší a může zde 
být i větší vlnobití než na východě, kde je pobřeží chrá-
něno korálovým útesem. Koupání v Indickém oceánu je 
však ovlivněno režimem přílivu a odlivu. Nejlepší doba 
pro koupání je ráno před odlivem a pak odpoledne, kdy 
nastává příliv. Pokud se budete chtít procházet v ustu-
pujícím moři, případně dojít až ke korálovému útesu, 
lemujícímu pobřeží, nezapomeňte si vzít obuv do vody. 
Je zakázáno opalování a koupání „nahoře bez”.

PLACENÍ
Národní měnou je tanzanský šilink (TSh), který se dělí 
na 100 centů. Všude lze ale platit v USD, které jsou širo-
ce akceptovány jako rovnocenné platidlo. V turistických 
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INFORMACE O LETEC

Letecká společnost: Emirates/Fly Dubai
Po cestě do/z destinace přestup v Dubaji (dle letového řádu). 
12, 13, 14 A 15 DENNÍ LETY Z PRAHY DO STONE TOWN
Typ letadla: Lety s Emirates do Dubaje jsou operovány le-
tadly A380, lety s Fly Dubai do Stone Town jsou operovány 
letadly B737. Změna typu letadla vyhrazena.
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

Letecká společnost: Smart Wings
Po cestě do destinace mezipřistání v Hurghadě, po cestě 
z destinace mezipřistání v Mombase a v Hurghadě. 
8, 11 A 12 DENNÍ LETY Z PRAHY DO STONE TOWN
Typ letadla: Lety se Smart Wings do Stone Town jsou ope-
rovány letadly B737-800. Změna typu letadla vyhrazena.
Rezervace vašeho prioritního místa: ano
Business Class: ano
XL Seats: ano
VIP salonek: ano
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ano

V TÉTO 

DESTINACI 

NABÍZÍME 

TAKÉ SAFARI

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO
Letecká doprava Praha – Stone Town – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (na 7, 9, 10, 11 nebo 12 nocí), česky nebo slovensky 
hovořící delegát, stravování dle programu a  vybraného 
hotelu, transfery z/na letiště v  cíli zájezdu, povinné po-
jištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrob-
nosti o pojištění naleznete na úvodních stránkách kata-
logu), vstupní vízum 50 USD/osoba splatné v hotovosti 
nebo platební kartou (doporučujeme připravit se na obě 
varianty) po příletu na letišti ve Stone Town, pobytová 

taxa 1 USD/osoba/den splatná na místě v hotelu (8 USD/
osoba/den v hotelech Samaki Lodge, Palumbo Kendwa 
a Reef), fakultativní služby a spropitné.
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Kendwa

Uroa

 Kiwengwa

Letoviska
ZANZIBAR

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

UROA, KIWENGWA, PWANI MCHANGANI, MANGAPWA-
NI, MATEMWE A PONGWE
(hotely Dream of Zanzibar, VOI Kiwengwa Resort, Pa-
lumbo Reef, Samaki Lodge, Diamonds Mapenzi Beach, 
Waridi Beach Resort, Ocean Paradise Resort, Paradise 
Beach Resort, Zanzibar Bay, Melia Zanzibar, Neptune 
Pwani Beach, Sea Cliff, Dreams Bay Boutique). 

Pláže na západním i východním pobřeží jsou velmi po-
zvolné, s jemným bělostným pískem. Charakter pobřeží 
a  mořského dna znamená, že při maximálním odlivu 
(každých 12 hodin) moře ustupuje až ke korálovému úte-
su. Korálový útes, lemující pobřeží ve vzdálenosti 1–3 km 
od pláže, přitom rozbíjí vlny oceánu.
Na pobřeží se kromě soběstačně vybavených turis-
tických komplexů nachází jen několik roztroušených 
rybářských vesniček, které postrádají turistickou infra-
strukturu. Výhodou oblasti je však snadná dostupnost 
historického centra hlavního města Stone Town s  jeho 
památkami a možnostmi poznávání (cca 1 hodina cesty).
Transfer z letiště: cca 60–70 minut

PAJE, BWEJUU, PINGWE, MAKUNDUCHI
(hotely Hakuna Majiwe a La Madrugada Beach Hotel)

Pokračování kouzelných zanzibarských pláží na jihový-
chodě ostrova, ztracených v  tropické zeleni. Podobný 
charakter pobřeží jako na východě ostrova. Zdejší část 
pobřeží je přes své dobré spojení se Stone Town méně 
obydlená a méně rozvinutá než východ či sever ostrova. 
Na druhou stranu to znamená strávit dovolenou v pokli-
du a užít si nerušeně slunce, moře a pláže, které jsou 
hlavním bohatstvím ostrova. Řada zdejších hotelů je 
vedena v duchu ekoturistiky, případně jde o exkluzivní 
malé hotely, určené novomanželům či turistům, hleda-
jících během dovolené především klid a  splynutí s pří-
rodou. 
Transfer z letiště: cca 60 minut

NUNGWI, KENDWA
(hotely DoubleTree by Hilton, Amaan Bungalows, Dia-
monds Star of the East, Palumbo Kendwa, Diamonds La 
Gemma Dell’Est, My Blue, RIU Palace Zanzibar, Royal 
Zanzibar a Sandies Baobab Beach)

Pláže na severu ostrova jsou velmi krásné. Indický oce-
án se předvádí v kouzelných azurových odstínech, které se 
snoubí s jemným bělostným korálovým pískem na pobře-
ží.Sever ostrova je z hlavního města dobře dostupný. Jde 
o  nejstarší turistickou oblast Zanzibaru. Pobřeží není tak 
ploché jako na východě či jihu Zanzibaru. V Nungwi se od 
břehu zvedají několik metrů nad hladinu vápencové útvary 
(původně korálové útesy), tvořící plošinu, na které sto-
jí hotely i  celé letovisko. Mezi těmito bizarními „skalami” 
vysokými ale pouhé 2–3 metry jsou kouzelné malé pláže 
s prudším vstupem do moře. Hotely mají zpravidla vybu-
dovány „plážové prostory” v zahradě nad pláží, na kterou 
se vstupuje po několika schodech. Při odlivu je řada těchto 
malých pláží – zátok spojena do jednoho celku a větší část 
letoviska se tak dá projít po pláži. Kvůli prudce se svažují-
címu dnu se však rozdíl mezi maximálním přílivem a ma-
ximálním odlivem pohybuje jen v rozsahu několika metrů. 
Proto jsou při přílivu k dispozici jen malé písečné zátoky.
Transfer z letiště: cca 80 minut

DOUBLETREE BY HILTON
AMAAN BUNGALOWS

MY BLUE
ROYAL ZANZIBAR

DIAMONDS LA GEMMA DELL´EST
DIAMONDS STAR OF THE EAST

RIU PALACE ZANZIBAR
PALUMBO KENDWA WARIDI BEACH

NEPTUNE PWANI BEACH

DREAMS BAY BOUTIQUESANDIES BAOBAB
BEACH SUNSHINE HOTEL

OCEAN PARADISE RESORT
DREAM OF ZANZIBAR
DIAMONDS MAPENZI BEACH

MELIA ZANZIBAR
VOI KIWENGWA RESORT

KIWENGWA

SEA CLIFF RESORT

STONE TOWN

ZANZIBAR

LA MADRUGADA

HAKUNA 
MAJIWE

PARADISE 
BEACH RESORT

PALUMBO REEF RESORT

SAMAKI LODGE

ZANZIBAR BAY

UMÍSTĚNÍ OTEL
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Jozani ForestStone Town – dům Freddieho Mercuryho

Fakultativní v lety 
ZANZIBAR

Kendwa

Uroa

 Kiwengwa

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

KAMENNÉ MĚSTO A FARMA KOŘENÍ
VÝHODNÝ BALÍČEK – VELMI OBLÍBENÝ KLIENTY 
s českým / slovenským průvodcem
Celodenní kombinace výletů Kamenné město (dopoled-
ne) a farma koření (odpoledne), včetně výborného oběda 
v krásné restauraci u Indického oceánu ve Stone Town.
Cena: 70 USD, dítě 55 USD   

TROPICKÝ PRALES JOZANI + OPICE
s českým / slovenským průvodcem
Půldenní výlet do přírodní rezervace deštného tropického 
pralesa Jozani, jenž se rozkládá ve východní části ostrova 
Unguja. Volně se zde pohybuje na 1500 gueréz červených, 
které je možné fotit ze vzdálenosti cca dvou metrů. V par-
ku se vyskytují nejrůznější druhy rostlin, stromů a květin, 
jenž na tomto chráněném území představují původní ne-
dotčenou místní fl óru. Rezervaci si nejlépe užijete při pro-
cházce krásnou naučnou stezkou. S sebou: vhodnou obuv, 
repelent, vodu na pití, peníze na spropitné. Vstupy v ceně.
Cena: 55 USD, dítě: 45 USD

EXTRA VÝHODNÝ BALÍČEK 4 VÝLETŮ: 
Kamenné město + farma koření + plavba za delfíny + 
prales Jozani
Kombinace čtyř výletů za jedinečnou cenu. 
Cena: 130 USD (dospělý i dítě), vstupy v ceně.

PLAVBA ZA DELFÍNY A PRALES JOZANI 
VÝHODNÝ BALÍČEK – VELMI OBLÍBENÝ KLIENTY 
s českým / slovenským průvodcem
Kombinace dvou výletů. Nejprve  výlet motorovou lodí 
za delfíny na jih ostrova do zátoky Kizimkazi. Možnost 
plavání s  delfíny. Poté navštívíme přírodní rezervaci 
Jozani, procházka pralesem, kde se setkáte s unikátní-
mi opicemi – guerézami červenými. S sebou: opalovací 
krém, plavky, osuška, obuv do vody a šnorchlovací po-
třeby (máte-li). Vstupy v ceně.
Cena: 70 USD, dítě 45 USD 

PRISON ISLAND
ostrov s chráněnými želvami obrovskými, 
s českým / slovenským průvodcem
Půldenní výlet. Největší atrakcí na ostrově je mnoho 
velkých želv, které byly dovezeny ze Seychelských ostro-
vů. Na ostrově je volno na koupání/šnorchlování. Sultán 
nechal na ostrově vybudovat vězení, které nikdy nebylo 
použito. S sebou: opalovací krém, plavky, osuška, obuv 
do vody a šnorchlovací potřeby (máte-li), vodu na pití, 
peníze na spropitné.
Cena: 55 USD, dítě 40 USD 

SAFARI RUAHA 
3denní letecké safari
Odlet ze Zanzibaru v 8.00 do NP Ruaha, prohlídka par-
ku (oběd formou balíčku po příjezdu), večeře a nocleh 
v  kempu. Druhý den po snídani pokračování v  dobro-
družné jízdě parkem a  pozorování divoké zvěře, oběd 
formou balíčku, večer návrat do kempu, zde večeře 
a nocleh. Třetí den po snídani krátká projížďka parkem, 
poté odlet zpět na Zanzibar do pobytového hotelu. 
Cena: 1000 USD, dítě 850 USD

SAFARI SELOUS
2denní letecké safari
Odlet ze Zanzibaru v 8.00 do NP Selous, zde projížďka 
parkem a oběd v kempu. Po obědě následuje odpoled-
ní safari či plavba lodí po řece. Večer návrat do kempu, 
večeře a  nocleh. Po snídani odlet zpět na Zanzibar do 
pobytového hotelu.
Cena:  820 USD, dítě 700 USD 

SAFARI SERENGETI
3denní letecké safari
Odlet ze Zanzibaru v  8.00 do jednoho z  nejznámějších 
NP na světě, projížďka parkem a  oběd v  kempu. Poté 
odpolední safari (či odpočinek), večer návrat do kempu, 
večeře a  nocleh. Druhý den celodenní safari program, 
oběd formou balíčku, večer návrat do kempu, večeře 
a nocleh. Třetí den po snídani odlet zpět na Zanzibar do 
pobytového hotelu.
Cena: 1350 USD, dítě 1000 USD  

BLUE SAFARI
NEJOBLÍBENĚJŠÍ VÝLET 
s českým / slovenským průvodcem
Plavba tyrkysově-modrými vodami Indického oceánu se 
zastávkou na písečném ostrůvku, šnorchlování na korálech 
a oběd na ostrově Kwale. 
Krásný celodenní výlet  tradiční motorovou plachetnicí 
DHOW se šnorchlováním. Ráno odjezd z hotelu do měs-
tečka Fumba/Bweleo. Plavba Indickým oceánem oblastí, 
kde se vyskytují delfíni (pravděpodobnost výskytu cca 
60 %). Pauza na koupání na malém ostrůvku, ochutnáv-
ka čerstvého kokosu a kokosové vody, občerstvení ovo-
cem. Plavba do oblasti Menai Bay. Zastávka na šnorch-
lování (vybavení si můžete zdarma zapůjčit). Pozorování 
nádherných barevných ryb, živočichů a korálových útesů 
Indického oceánu. Plavba kolem modré laguny na ost-
rov Kwale, kde bude podáván oběd (langusta, kalamari, 

krevety, ryba, rýže, čapati, kuře, sezónní ovoce). Během 
celého výletu máte k dispozici nápoje: fanta, cola, sprite, 
voda, v době oběda pivo. Na ostrůvku se nachází také 
nádherný staletý baobab. Návrat do hotelu kolem 17.30 
hodin. S sebou: opalovací krém, plavky, osuška, obuv do 
vody (máte-li), peníze na spropitné.
Cena: 75 USD, dítě 55 USD

SAFARI NGORONGORO
3denní letecké safari
Odlet ze Zanzibaru v 9.30 směr Arusha, safari program 
a oběd formou pikniku. Večer check-in v kempu, večeře 
a nocleh. Druhý den projížďka parkem, případně návště-
va masajské vesnice, večer návrat do kempu, večeře 
a nocleh. Třetí den po snídani odlet zpět na Zanzibar do 
pobytového hotelu.
Cena: 1300 USD, dítě 1000 USD  

UPOZORNĚNÍ
Pokud se výlet uskuteční během nepříznivého počasí, 
které v  tropickém pásmu není možno garantovat, ne-
boť je značně proměnlivé, není možné získat fi nanční 
kompenzaci či náhradu. Pořadatelem výletů je místní 
partnerská agentura. Změna programu a cen vyhrazena. 
Doporučujeme na výlety mít s sebou drobné na spropit-
né (cca 2 USD/osoba, na safari na pevnině 5 USD/osoba/
den. Doporučujeme si brát na výlety láhev s vodou, po-
krývku hlavy, krém na opalování. 
Poznámka: Dětská cena se vztahuje na děti do 12 let.

Zanzibar_EXOTIKA 2020.indd   113 10.6.2019   17:54:24



114

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD
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ZANZIBAR  MAN APWANI

Hotelový komplex Sea Cliff Resort je vystavěn 
na korálovém útesu s překrásným výhledem 
na Indický oceán. Leží pouhých 30 minut jízdy 
od historického centra Stone Town, kam hotel 
zajišťuje zdarma jednou denně dopravu. Vy-
bavení hotelu je v jednoduchém stylu s afric-
kými prvky. Je určen především pro milovníky 
golfu a  přírody. V  rozlehlé tropické zahradě 
najdete klid pro relaxaci i příležitost ke spor-
tovním aktivitám, které hotel nabízí. Na dře-
věném molu si můžete dát exotický koktejl při 
západu slunce.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj s výhledem do zahrady:
1-11-112-111
Pokoj Superior: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 500 m, 
přímo u hotelu dřevěné molo
vzdálenost od letiště: 23 km
vzdálenost od centra: Stone Town 18 km 
vzdálenost od nákupních možností: 
Stone Town 18 km 
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, větrák, telefon, TV se satelitním pří-
jmem, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, 
minibar (voda zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior – výhled na oceán
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race u bazénu, 3 bary, Wi-Fi (zdarma), konferenční 
místnost, 2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), dětský bazén, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, vzdálená od hotelu cca 500 m, přímo u ho-
telu je dřevěné molo, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
vodní sporty na pláži, 2 tenisové kurty, squash, 
stolní tenis, šnorchlování, šipky, plážový volejbal, 
deskové hry, posilovna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, golfové hřiště (9jamkové), jízda na 
koni, půjčovna kol, motorizované vodní sporty na 
pláži, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne lehké 
občerstvení. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů 
místní výroby. Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Delegát k dispozici pouze na telefonu!

d h o í v w x y z é á

Sea Cli  Resort *****
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Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 57 490 - 58 990 57 490 - 67 690 56 590 - 60 890 56 590 - 60 590 56 590 - 60 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 42 590 - 44 090 42 590 - 49 890 42 190 - 45 190 42 190 - 45 090 42 190 - 45 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 44 990 - 46 490 43 590 - 51 090 43 190 - 46 290 43 190 - 46 190 43 190 - 46 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 48 890 - 50 190 46 090 - 54 090 44 290 - 47 390 44 290 - 47 290 44 290 - 47 290
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Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se soft All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 41 890 - 44 790 41 890 - 65 990 48 690 - 56 990 46 990 - 51 890 42 390 - 46 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 33 990 - 36 290 33 990 - 53 490 39 490 - 46 190 38 090 - 42 090 34 390 - 38 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 34 790 - 37 190 34 790 - 54 790 40 490 - 47 290 39 090 - 43 090 35 190 - 39 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 35 690 - 38 090 35 690 - 56 090 41 390 - 48 490 39 990 - 44 190 36 090 - 39 990

ZANZIBAR  KENDWA

Butikový hotel je součástí stejného hotelového 
řetězce jako naše dvě stálice – Palumbo Reef 
a Samaki Lodge. Rodinná atmosféra, služby na 
dobré úrovni a chutné kulinářské zážitky jsou 
tedy zaručeny. Hotel je položen v  kopci nad 
nádhernou pláží v Kendwě a nabízí kouzelné 
výhledy na Indický oceán a nedaleké ostrův-
ky Daloni a Tumbatu. Součástí areálu je také 
bazén obklopený tropickou zahradou plnou 
exotických rostlin. V  hlavní restauraci si po-
chutnáte na tradičních svahilských pokrmech 
nebo italských specialitách. Zamilované páry 
si mohou po předchozí rezervaci a za poplatek 
vychutnat romantickou večeři u bazénu nebo 
v restauraci na terase.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Standardní pokoj orientovaný směrem k moři:
11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 700 m 
(hotelový transfer zdarma)
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: Stone Town 60 km
vzdálenost od nákupních možností: Kendwa 500 m
UBYTOVÁNÍ
umístěn v přízemí, individuálně ovladatelná klima-
tizace, Wi-Fi (zdarma), stropní ventilátor, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj orientovaný směrem k  moři – 
umístěn v patře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
recepce, hlavní restaurace s místní i mezinárodní 
kuchyní, restaurace na pláži, bar, Wi-Fi (zdarma), 
bazén se sladkou vodou (lehátka a  slunečníky 
zdarma)
PLÁŽ
nádherná písčitá s bílým pískem, lehátka a sluneč-
níky zdarma, osušky za zálohu, restaurace na pláži 
(podávají se zde obědy a nealkoholické nápoje)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, potápění, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
SOFT All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických nápojů, 
včetně čaje a fi ltrované kávy. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
místní alkoholické nápoje – klienti mohou v rámci 
tohoto příplatku neomezeně konzumovat v  době 
10.00–22.00 ve vybraných prostorách hotelu tyto 
nápoje – místní pivo, místní bílé a  červené víno, 
místní alkoholický nápoj (Konyagi)
UPOZORNĚNÍ
Pobytová taxa 8 USD/osoba/noc splatná v hotelu.

k í x y é

Palu bo Kend a ****

U X
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Luxusní resort RIU Palace Zanzibar s původním 
názvem Hideaway of Nungwi spadá nově pod 
hotelovou síť RIU a je určen pouze dospělým 
osobám od 18 let. Tento hotel se nachá-
zí v  severní části ostrova hned vedle hotelu 
Diamonds La Gemma Dell‘Est. Resort je svým 
vybavením a  službami připraven uspokojit 
potřeby i  těch nejnáročnějších klientů. Maji-
tel kladl velký důraz na vybavení a dekoraci 
pokojů – koloniální styl s tradičními etnickými 
vzory, černobílé obrazy vyprávějící historii Af-
riky či ručně vyřezávaný nábytek, se harmo-
nicky snoubí s  nejmodernějším vybavením. 
Doporučujeme klientům, kteří se rádi nechají 
hýčkat, požadují kvalitní ubytování a  služby 
na nejvyšší úrovni.

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite: 1-11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 66 km
vzdálenost od centra: Nungwi 3 km
vzdálenost od nákupních možností: Kendwa 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní ven-
tilátor, moskytiéra, telefon, LCD TV se satelitním 
příjmem, Wi-fi  (zdarma), minibar (nealkoholické 
nápoje a  místní pivo), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC, bidet, vysoušeč vlasů, župan), tre-
zor (zdarma), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s  obsluhou (rezervace nutná, za poplatek), 
bar, Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost, knihov-
na, prádelna (za poplatek), butik, bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), šíša bar
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar (nealkoholické a  alkoholické nápoje 
v rámci All Inclusive)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
denní a večerní animační programy, kulečník, des-
kové hry, stolní tenis, tenisový kurt, fi tness, vodní 
gymnastika, bazén ve SPA centru, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, potápění, lekce windsurfi n-
gu, kitesurfi ngu a kajakingu
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 07.30–24.00, zahrnuje snídaně, obě-
dy a večeře formou bohatého bufetu, občerstvení 
během dne, neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojů místní výro-
by a některých importovaných nápojů. Lze čerpat 
v  místech a  časech určených hotelem. Při večeři 
je vyžadováno formální oblečení (pánové dlouhé 
kalhoty).
UPOZORNĚNÍ
Hotel ubytuje pouze osoby starší 18 let.

h l o n í t w x y é á

RIU Palace Zanzibar *****

V Y [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 81 890 - 82 690 82 690 - 140 690 89 990 - 111 590 89 990 - 97 290 89 990 - 97 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 59 890 59 890 - 100 090 65 190 - 80 090 65 190 - 70 290 65 190 - 70 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 61 390 61 390 - 102 590 66 790 - 82 090 66 790 - 72 090 66 790 - 72 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 62 890 62 890 - 105 090 68 390 - 83 990 68 390 - 73 790 68 390 - 73 790
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Nádherný a zcela výjimečný resort se rozpro-
stírá v tropické zahradě u dlouhé písečné plá-
že Nungwi a  svými službami poskytovanými 
na špičkové úrovni uspokojuje i  ty nejnároč-
nější cestovatele. Hotelový komplex sestává 
z 11 exkluzivních vil pojmenovaných po nej-
vzácnějších drahokamech světa a vybudova-
ných v moderním africkém stylu. Vlastní ba-
zén, krytá terasa s výhledem na Indický oceán 
a  servis komorníka 24 hodin denně zajišťují 
hostům maximální pohodlí, soukromí a luxus. 
Jako bonus mohou hosté zdarma navštívit re-
staurace a bary sesterského hotelu Diamonds 
La Gemma Dell Est.

OBSAZENOST POKOJŮ
Vila: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: Nungwi 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Nungwi 3 km / Kendwa 1 km
UBYTOVÁNÍ
v jednopokojových vilkách v africkém stylu, indivi-
duálně ovladatelná klimatizace, LCD TV se satelit-
ním příjmem, laptop, Nintendo Wii a DVD přehrá-
vač (na vyžádání), Wi-Fi (zdarma), minibar (denně 
doplňován nápoji dle vlastního výběru), set pro 
přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC, 2 umyvadla), šatna, 
trezor (zdarma), terasa s malým bazénem, privátní 
zahrada, servis komorníka 24 hodin
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace s obsluhou, loun-
ge bar, Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost, prá-
delna, butik, klenotnictví, bazén se slanou vodou 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), služba hlí-
dání dětí (za poplatek), dětský klub, Spa centrum
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar, molo s restaurací a barem
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, živá hudba, 
fi tness, kajak, šlapadlo, vodní gymnastika, plážový 
volejbal, tenisový kurt, stolní tenis, deskové a ka-
retní hry, soukromé lekce pilates (na vyžádání), 
jóga
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve Spa centru, potápění, šnor-
chlování, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.30–10.30 snída-
ně, 13.00–15.00 oběd a 19.30–22.00 večeře – výběr 
z  menu, rozlévané nealkoholické a  alkoholické 
nápoje místní a mezinárodní výroby; Lounge bar: 
09.30–22.30 neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a místních a vybraných importo-
vaných alkoholických nápojů, 12.00–14.00 saláty, 
polévky, pizza, výběr kari pokrmů a dezerty; Ital-
ská restaurace: 20.00–22.00 večeře (nutná rezerva-
ce); Bar v lobby: 07.30–22.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, káva a čaj; Bar na molu: 17.00–24.00, ne-
alkoholické nápoje, čaj, místní pivo a víno, vybrané 
lihoviny a koktejly. Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání jsou určeny hotelem a mohou se 
změnit h l o í w x y é á

Dia onds Star o  The East *****

V Y [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 200 690 - 213 390 210 490 - 277 490 228 790 - 275 990 205 390 - 249 990 191 290 - 216 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 141 690 - 149 890 148 190 - 194 290 160 790 - 193 190 144 790 - 175 490 134 890 - 152 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 152 290 - 161 490 151 790 - 199 090 164 690 - 197 990 148 390 - 179 790 138 290 - 156 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 170 590 - 181 390 163 290 - 214 590 177 290 - 213 390 159 490 - 193 590 148 590 - 167 990
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Dovolená v  tomto pětihvězdičkovém resortu, 
obklopeném exotickou zahradou s vodopády 
a  s  překrásným výhledem na Indický oceán, 
ve vás zanechá nezapomenutelné zážitky. Lu-
xusní hotel, šetrný k  životnímu prostředí, se 
rozkládá na severozápadním pobřeží ostrova 
poblíž městečka Nungwi. Všechny pokoje jsou 
zařízeny moderně a s ohledem na maximální 
komfort hostů.

OBSAZENOST POKOJŮ
Villa: 1-12-11
De luxe s výhledem na moře: 11-112-111
Ocean Suite: 11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: Nungwi 3 km
vzdálenost od nákupních možností: Kendwa 1 km
UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkové pokoje ve vilách, individuálně ovlada-
telná klimatizace, ventilátor, TV se satelitním pří-
jmem, Wi-Fi (zdarma), minibar (denně doplňován 
nealko nápoji a  pivem), moskytiéra, set pro pří-
pravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC, župan), trezor (zdarma), 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
De luxe s výhledem na moře – privátní terasa s pří-
mým vstupem do zahrady, stejné vybavení jako 
pokoje ve vilách, Ocean Suite - nové pokoje, obý-
vací pokoj a  ložnice (opticky oddělené), koupelna 
se dvěma umyvadly, jinak stejné vybavení jako 
pokoje ve vilách, košík s ovocem a láhev vína při 
příjezdu, každý večer kanapky
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restau-
race s obsluhou (italská zdarma, asijská, mezinárod-
ní a  rybí za poplatek), 4 bary, Wi-Fi ve společných 
prostorách (zdarma), butik, konferenční místnost, 
bazén se slanou vodou a vyhrazenou částí pro děti 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), prádelna (za 
poplatek), Spa centrum, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový snack bar, velké molo s restaurací a barem
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
lehké animace, večerní programy, tenisový kurt 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, plážový volej-
bal, fi tness, kajak, šlapadlo, vodní aerobic, desko-
vé a karetní hry
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve Spa centru, potápění, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.30–10.30 snídaně 
formou bufetu, 13.00–15.00 oběd a 19.30–22.00 veče-
ře formou bohatého bufetu, rozlévané nealkoholické 
a alkoholické nápoje místní výroby; Tropicana bar:
09.00–22.30 neomezené množství rozlévaných neal-
koholických a místních a vybraných importovaných 
alkoholických nápojů, 12.00–14.30 saláty, polévky, 
pizza, zmrzlina a dezerty; Italská restaurace: 19.00–
22.00 večeře (nutná rezervace); Bar v lobby: 08.00–
22.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno, káva a čaj; Bar 
na molu: 17.00–00.00 nealkoholické nápoje, čaj, místní 
pivo a víno, vybrané alkoholické nápoje a koktejly, vše 
místní výroby. Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit. h l m o í q r w x y é á

Dia onds La e a Dell Est *****

T V Y [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 86 590 - 87 790 85 390 - 126 990 86 990 - 115 290 85 590 - 94 190 81 690 - 90 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 65 490 - 65 990 64 390 - 94 790 65 590 - 86 190 64 590 - 70 890 61 690 - 68 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 67 090 - 67 590 65 990 - 97 090 67 190 - 88 290 66 190 - 72 690 63 290 - 70 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 73 690 - 74 690 67 590 - 99 390 68 790 - 90 490 67 790 - 74 390 64 790 - 71 890
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Royal Zanzibar představuje svojí typickou 
svahilskou architekturou opravdový skvost 
mezi hotely. Celkem 182 pokojů je umístěno 
ve dvou a třípodlažních vilkách rozmístěných 
na 20 hektarech udržované zelené zahrady. 
Velmi zajímavě řešená pláž na korálovém 
útesu nabízí nádherný výhled na tyrkysový 
Indický oceán a  od baru u  bazénu se vám 
nebude chtít odplavat. Najdete zde srdečnou 
pohostinnost místních lidí a prožijete mnoho 
krásných chvil. Na své si tu přijdou sportovní 
nadšenci i ti, kteří chtějí jen odpočívat.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior: 1-11-112-111-1122-1112
Superior Deluxe: 11-112-111-1122-1112
Ocean Suite::11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 62 km
vzdálenost od centra: 
Stone Town 62 km / Nungwi 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, Wi-Fi 
(zdarma), moskytiéra, set pro přípravu čaje a kávy, 
malá lednička (doplňována lahví vody na osobu/
den), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior Deluxe – nově vybudovaný, umístěn ve 
třetím patře s  panoramatickým výhledem, Ocean 
Suite – prostornější, s výhledem na oceán
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou (za poplatek), nutná rezervace, 
3 bary, bar přímo v bazénu, Wi-Fi (zdarma), smě-
nárna, butik, konferenční místnost, čistírna (za 
poplatek), 4 bazény (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), vířivka, SPA centrum, miniklub (pro děti 
4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, z  části umístěná na korálovém útesu, le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, plážový fot-
bal, stolní tenis, šipky, vodní pólo, vodní aerobik, 
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, masáže, motorizované vodní sporty, ry-
baření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd a 19.00–21.30 
večeře formou bohatého bufetu, rozlévané nealko-
holické a alkoholické nápoje místní výroby; Hlavní 
bar: 10.00–23.30 neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a místních a vybraných importo-
vaných alkoholických nápojů; Snack bar: 10.00–
21.30 lehké občerstvení během dne; Bar u bazénu:
10.00–18.30; Bar na pláži: 10.00–18.30, u barů jsou 
rozlévané nealkoholické nápoje a vybrané alkoho-
lické nápoje místní výroby. Upozornění: výše uve-
dené časy i  místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit

h l m o í x y é á

Royal Zanzibar *****

V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 74 390 74 390 - 125 490 88 590 - 98 990 88 590 - 95 790 88 590 - 95 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2018 60 290 60 290 - 101 690 71 790 - 80 190 71 790 - 77 690 71 790 - 77 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2018 61 790 61 790 - 104 190 73 590 - 82 190 73 590 - 79 590 73 590 - 79 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2018 63 290 63 290 - 106 690 75 390 - 84 190 75 390 - 81 490 75 390 - 81 490
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 290 K

ZANZIBAR  NUN WI

Kouzelný resort se nachází na severním cípu 
ostrova, pouhou hodinu jízdy od hlavního 
města a  letiště. Moderní design je kombino-
ván s tradiční ostrovní architekturou. Umístě-
ní přímo u  krásné, částečně vyvýšené pláže 
Nungwi s  jemným bílým pískem, komfortně 
zařízené pokoje a  poměrně široká nabídka 
volnočasových aktivit z resortu vytváří ideální 
místo k dovolené podle vašich představ.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112
Pokoj s výhledem na moře: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 
Nungwi 500 m / Stone Town 65 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní ven-
tilátor, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, minibar (při 
příjezdu naplněn nealkoholickými nápoji a pivem, 
doplnění za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na bazén, Pokoj s výhledem na 
moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou (za poplatek), snack bar, 2 bary, Wi-
-Fi v celém areálu (zdarma), obchod se suvenýry, 
3 konferenční místnosti, prádelna, bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), SPA centrum (za po-
platek)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
lehké animační programy, večerní programy, fi t-
ness, plážový volejbal, vodní pólo, plážový fotbal, 
šipky, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, šnorchlování, parasailing, plachtění, ryba-
ření, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, tematické večeře na pláži 
nebo v  zahradě, během dne lehké občerstvení, 
odpolední čaj, denně 2 lahve vody na pokoj. 
Neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  vybraných alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Při nízké obsazenosti hotelu mohou být obědy 
a večeře podávány formou menu.

h l m o í r x y é á

DoubleTree by ilton ****+

T V [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 58 590 - 59 990 58 590 - 84 390 65 790 - 76 290 65 790 - 70 690 65 790 - 70 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 43 290 - 44 790 43 290 - 61 290 48 490 - 55 790 48 490 - 51 990 48 490 - 51 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 48 690 - 49 790 44 390 - 62 890 49 690 - 57 190 49 690 - 53 290 49 690 - 53 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 49 890 - 50 990 49 890 - 71 790 50 890 - 58 490 50 890 - 54 590 50 890 - 54 590

Zanzibar_EXOTIKA 2020.indd   120 10.6.2019   17:55:21



121

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 90 K

ZANZIBAR  NUN WI

Bývalý hotel Baobab pod svá křídla převzala 
hotelová síť Planhotels, která ho kompletně 
zrekonstruovala. Výsledkem je svěží resort 
představující oázu klidu, ovšem se všemi 
výhodami konceptu All Inclusive. Menší 
komplex tradičních ostrovních bungalovů 
přímo nad vyhlášenou pláží Nungwi se 
nachází poblíž hotelu My Blue. Pláž je, 
stejně jako u  sousedního hotelu, přístupná 
po několika schůdcích. Uvolněná atmosféra, 
tyrkysové vody Indického oceánu a bělostná 
pláž jsou ideálním spojením pro odpočinkovou 
dovolenou v exotickém ráji.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj :: 1-12-11
Rodinný pokoj:: 112-111-1122-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: Stone Town 55 km
vzdálenost od nákupních možností: Kendwa 6 km
UBYTOVÁNÍ
postele s  moskytiérou, individuální klimatizace, 
trezor, telefon, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), stropní ventilátor, 2 lahve 
vody každý den
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – prostornější, stejné vybavení jako 
standardní pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, gril re-
staurace s  obsluhou, bar u  bazénu, Spa centrum, 
bazén (lehátka a osušky zdarma), Wi-Fi ve společ-
ných prostorách (zdarma), TV místnost, obchod 
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, pří-
stup po schůdcích
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
denní a  večerní animační programy, stolní tenis, 
kulečník, plážový volejbal a fotbal, diskotéka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, potápění, šnorchlování, ma-
sáže a procedury ve Spa centru
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně, 
13.00–14.30 obědy, 19.30–21.30 večeře formou 
bufetu, rozlévané nealkoholické a  alkoholické 
nápoje místní výroby; Bar u  bazénu: 9.00–24.00 
rozlévané nealkoholické nápoje, pivo a víno místní 
výroby, 18.00–24.00 lihoviny a  koktejly místní 
výroby. Upozornění: výše uvedené časy i  místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

h l o í q r x y é

Sandies Baobab Beach ****+

T V [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 71 190 - 71 490 71 190 - 117 190 78 890 - 105 390 71 990 - 84 990 68 990 - 74 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 53 890 - 54 490 53 890 - 87 590 59 690 - 78 990 54 690 - 64 190 52 490 - 56 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 55 190 - 55 790 55 190 - 89 790 61 190 - 80 990 56 090 - 65 790 53 790 - 57 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 60 590 - 60 790 56 590 - 91 990 62 590 - 82 890 57 390 - 67 390 55 090 - 59 190

Zanzibar_EXOTIKA 2020.indd   121 10.6.2019   17:55:38



122122
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 90 K

ZANZIBAR  NUN WI

Nedávno zrekonstruovaný hotel je obklopen 
tropickou zahradou a leží nad krásnou menší 
písečnou pláží u vesničky Nungwi. Hotel vy-
tvořil „plážový prostor“ v zahradě, kde klienti 
mohou relaxovat na lehátkách a odkud je pláž 
přístupná po několika schůdcích. Pokoje se 
nacházejí v jednopodlažních blocích, vystavě-
ných s respektem k okolní krajině. Standardní 
pokoje jsou umístěny v  přízemí, pokoje De 
luxe v prvním patře.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj De luxe: 11
Suite: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 62 km
vzdálenost od centra: 
Stone Town 62 km / Nungwi 500 m
vzdálenost od nákupních možností: Kendwa 5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, LCD TV, minibar (denně dopl-
ňován nealko nápoji), moskytiéra, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), terasa, výhled do zahrady
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj De luxe – prostornější, umístěn v prvním pa-
tře, stejné vybavení jako standardní pokoj; Suite 
– v přízemí i v patře, prostornější místnost s přistýl-
kou, stejné vybavení jako standardní pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 tema-
tické restaurace (za poplatek), 2 bary, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), butik, knihovna, konferenční 
místnost, prádelna, bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), Spa centrum
PLÁŽ
menší písčitá, přístup po schůdcích, lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma, plážový bar 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
kulečník, šipky, fi tness, stolní tenis, stolní fotbal, 
plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, šnorchlování, potápění, kitesurfi ng, pro-
nájem lodí
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Plná penze Plus: zahrnuje snídaně, pozdní snídaně 
(v baru u bazénu), obědy a večeře formou bufetu; 
dopolední snack a odpolední káva/čaj (v baru na 
pláži); neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů místní výroby během jídla. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Při 
nízké obsazenosti hotelu mohou být obědy a veče-
ře podávány formou menu.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 08.00–23.00, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně (v baru u bazénu), obědy a večeře formou 
bufetu, dopolední snack na plážovém baru, odpo-
lední káva/čaj a  lehký snack (v  baru u  bazénu), 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Při nízké ob-
sazenosti hotelu mohou být obědy a večeře podá-
vány formou menu.

h l o í x y é á g

My Blue ****+

V [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s plnou penzí plus listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 55 990 - 57 790 55 990 - 83 390 56 790 - 67 790 55 890 - 60 890 54 990 - 58 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 45 390 - 46 890 45 390 - 67 590 46 090 - 54 990 45 290 - 49 390 44 590 - 47 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 46 490 - 47 990 46 490 - 69 290 47 190 - 56 290 46 390 - 50 590 45 690 - 48 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 47 590 - 49 190 47 590 - 70 890 48 290 - 57 690 47 590 - 51 790 46 790 - 49 990
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ZANZIBAR  NUN WI

Hotel je umístěn na nejkrásnější pláži na 
Zanzibaru – Nungwi, která se pyšní jemným 
bělostným pískem a nabízí výhodu v podobě 
méně patrného přílivu a  odlivu. Skládá se 
z pěkných, jednoduše vybavených jednopod-
lažních bungalovů, rozdělených dle vzdále-
nosti od pláže. Doporučujeme klientům, kteří 
chtějí svou dovolenou trávit především na 
pláži a v průzračném tyrkysovém oceánu. Za 
polopenzi a plnou penzi si lze připlatit přímo 
v hotelové restauraci. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře:: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od nákupních možností: Nungwi 500 m
UBYTOVÁNÍ
stropní ventilátor, klimatizace, minilednička, mos-
kytiéra, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na bazén a na moře 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou (za poplatek), bar, Wi-Fi (zdarma), 
butik, bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, přístup po schůdcích
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, šnorchlování, potápění, pronájem lodí, 
rybaření, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu (při obsazenosti méně než 
10 osob servírované menu).

c d f l m í x y é á

A aan Bungalo s ***+

[

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 37 190 - 40 590 37 190 - 42 690 38 190 - 39 490 38 190 - 40 290 38 190 - 40 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 30 190 - 32 890 30 190 - 34 590 30 990 - 32 090 30 990 - 32 690 30 990 - 33 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 890 - 33 790 30 890 - 35 490 31 790 - 32 790 31 790 - 33 490 31 790 - 34 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 31 690 - 34 590 31 690 - 36 290 32 490 - 33 590 32 490 - 34 290 32 490 - 34 890
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Drea s Bay Bouti ue otel ****+

Nově vybudovaný butikový hotel je ideálně po-
sazen u  malého zálivu v  letovisku Matemwe, 
obklopen bělostnou pláží, vysokými kokoso-
vými palmami a krásným výhledem na Indic-
ký oceán a  nedaleký ostrov Mnemba. Nabízí 
ubytování ve 24 prostorných a pohodlně zaří-
zených pokojích rozmístěných ve 4 budovách. 
Vám nezbývá, než se nechat hýčkat a užívat si 
hřejivého zanzibarského slunce.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Classic: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 56 km
vzdálenost od centra: Matemwe 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Matemwe 3 km 
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, satelitní TV, mosky-
tiéra, set pro přípravu čaje a  kávy, trezor, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
minibar
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, bazén (le-
hátka, slunečníky a  osušky zdarma), Wi-Fi (zdar-
ma), masážní místnost, butik, směnárna
PLÁŽ
písčitá, přístupná po schůdcích, krytá lehátka 
a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, potápění, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Plná penze: snídaně, obědy a večeře formou vý-
běru z menu, během jídla k dispozici láhev vody

f l í x y é

ZANZIBAR  MATEMWE

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s plnou penzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 56 890 - 58 490 56 890 - 72 690 61 590 - 70 690 58 190 - 65 990 55 990 - 59 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 43 490 - 44 990 43 490 - 55 190 47 090 - 53 690 44 690 - 50 290 42 990 - 45 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 44 590 - 46 090 44 590 - 56 490 48 190 - 54 990 45 790 - 51 590 43 990 - 47 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 45 590 - 47 190 45 590 - 57 890 49 390 - 56 390 46 890 - 52 790 45 090 - 48 290
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Neptune P ani Beach *****

Vzdušný plážový resort s přátelskou atmosfé-
rou je ideální volbou pro klienty, kteří hledají 
útočiště před každodenním shonem, a kterým 
záleží na osobním přístupu hotelového perso-
nálu k hostům. Tradiční zanzibarský styl, vyu-
žívající to nejlepší z místního designu interiéru 
a nábytku, se mísí s  kvalitou mezinárodního 
standardu. Resort čítá 170 prostorných a kom-
fortních pokojů umístěných ve dvoupodlaž-
ních blocích v pečlivě udržované zahradě. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Deluxe pokoj: 1-11-112-111
Deluxe pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: Stone Town 45 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, moskytiera, TV se satelitním příjmem, 
trezor, minibar (denně doplňován), Wi-Fi (zdarma), 
set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo 
terasa, umístěn v zahradě
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Deluxe pokoj s výhledem na moře – umístěn blíže 
k moři, stejné vybavení jako Deluxe pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s obsluhou (indická, italská a  thajská, nutná 
rezervace), tématická restaurace (za poplatek), 
3 bary, Wi-Fi (zdarma), 2 bazény (osušky, lehátka 
a  slunečníky zdarma), dětský bazén, společenská 
místnost s TV, konferenční místnost, obchod se su-
venýry, SPA centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, šipky, stolní 
tenis, vodní gymnastika
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, potápění, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–9.30 serví-
rovaná snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
19.00–21.30 večeře formou bufetu, u snídaně káva, 
čaj a  rozlévané nealkoholické nápoje, u  oběda 
a  večeře nealkoholické nápoje, pivo a  víno (vše 
místní výroby, rozlévané); Restaurace s  obsluhou: 
20.00–22.00 po předchozí rezervaci, italská, indická 
a thajská; Snack bar: 10.00–24.00 lehké občerstvení; 
Bar Madafu: 06.30–24.00; Bar Nzuri: 10.00–18.00 pří-
mo v bazénu; Plážový bar: denně podávány čerstvé 
kokosy, ve všech barech nealkoholické nápoje, pivo 
a víno místní výroby (rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit.

h l m í x é

ZANZIBAR  PWANI MC AN ANI

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 69 790 - 70 190 69 790 - 95 990 80 190 - 88 590 80 190 - 86 490 75 190 - 86 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2018 56 590 - 56 890 56 590 - 77 790 64 990 - 71 790 64 990 - 70 090 60 990 - 70 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2018 57 990 - 58 290 57 990 - 79 690 66 590 - 73 590 66 590 - 71 790 62 490 - 71 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2018 59 390 - 59 690 59 390 - 81 590 68 190 - 75 390 68 190 - 73 590 63 990 - 73 590
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ZANZIBAR  PWANI MC AN ANI

Při příjezdu do tohoto malého kousku ráje 
s  výhledem na Indický oceán vás přivítá 
úsměv masajského válečníka a  šumění ko-
kosových palem v  krásně členěné zahradě. 
Tradiční bungalovy s  kruhovým půdorysem 
se střechou makuti ukrývají střídmě zařízené, 
avšak pohodlné pokoje. Těšit se můžete také 
na jeden z největších bazénů na Zanzibaru, na 
tři báječné restaurace a  na skvělé služby ve 
SPA centru.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standard Garden: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: Stone Town 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 40 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, ventilátor, postel s moskytiérou, tele-
fon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), 
set pro přípravu čaje a kávy, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
recepce, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou 
u  bazénu a  na pláži, 3 bary, Wi-Fi (za poplatek, 
v baru Bahari zdarma), butik, 2 konferenční míst-
nosti, bazén (lehátka, slunečníky a  osušky zdar-
ma), dětský bazén, Spa centrum
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, fi tness, plážový volejbal, ku-
lečník, stolní tenis, šipky, kajak
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, vodní sporty, SPA centrum – sauna, pára, 
jacuzzi, masáže a procedury, pronájem kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obě-
dy a večeře formou bufetu. Neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a  alkoholických ná-
pojů místní výroby. Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.

d h l í x y é á

Ocean Paradise Resort ****

V [
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 990 K

ZANZIBAR  PWANI MC AN ANI

Zelení obklopený resort s přátelskou atmosfé-
rou se nachází u pěkné široké pláže v letovisku 
Pwani Mchangani. Dvoupatrové bílé budovy 
ukrývají 62 útulných pokojů, vybavených 
s  ohledem na pohodlí klientů. Těšit se mů-
žete na místní speciality a  také na italskou 
kuchyni; resort je totiž spravován italským 
managementem.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: Stone Town 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 40 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, LCD TV, Wi-Fi (zdar-
ma), minibar (prázdný, naplnění za poplatek), set 
pro přípravu kávy a  čaje, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, Shisha 
restaurace (za poplatek), bar, Wi-Fi (zdarma), bu-
tik, konferenční místnost, prádelna (za poplatek), 
malá knihovna, bazén (lehátka a slunečníky zdar-
ma), miniklub (pro děti 4–11 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, vodní sporty, 
aerobic, stolní tenis, kulečník, fi tness, půjčovna kol
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, wellness, masáže, sauna, šnorchlo-
vání
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
SOFT All Inclusive: Hlavní restaurace: snídaně, obě-
dy a večeře formou bufetu, rozlévané nealkoholic-
ké nápoje místní výroby; Bar na pláži: 10.30–12.00 
pozdní snídaně, 10.00–22.00 lehké občerstvení, čer-
stvé ovoce, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických nápojů místní výroby (fi ltrovaná káva, 
džusy nikoli z  čerstvého ovoce). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit. Během večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

k l o í v y é á

Waridi Beach ****

X Z [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se soft All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 47 990 - 50 390 47 990 - 58 990 49 790 - 56 790 48 890 - 52 990 47 990 - 50 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 36 990 - 39 090 36 990 - 45 190 38 490 - 43 590 37 790 - 40 890 37 190 - 39 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 37 890 - 40 090 37 890 - 46 290 39 390 - 44 690 38 790 - 41 890 38 090 - 40 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 38 790 - 41 090 38 790 - 47 390 40 390 - 45 690 39 690 - 42 890 38 990 - 41 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

ZANZIBAR  KIWEN WA  MA ONDA

Elegantní 5* resort se nachází na severový-
chodním pobřeží Zanzibaru, na pláži Kiwen-
gwa, u vesničky Pwani Mchangani, kde jedi-
nou rušnější aktivitou je smlouvání vesničanů 
na místním tržišti. Resort je postaven ve stylu 
afro-arabských paláců, kombinující prvky mo-
derního designu a místní architektury. Pokoje 
vybavili italští specialisté komfortním nábyt-
kem z  jilmového dřeva. V  areálu resortu se 
nacházejí schody, nedoporučujeme tedy kli-
entům s pohybovými obtížemi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe: 1-11-112-111
Junior Suite: 11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: Stone Town 45 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní ven-
tilátor, moskytiéra, telefon, TV se satelitním pří-
jmem, DVD/CD přehrávač, Wi-Fi (zdarma), set pro 
přípravu kávy a  čaje, minibar (denně doplňovány 
nealkoholické nápoje a pivo), vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite – prostornější, umístěn v patře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou a tematická restaurace (rezervace 
nutná), pizzerie (rezervace nutná), 4 bary, Wi-Fi 
(zdarma), butik, salon krásy (za poplatek), konfe-
renční místnost, směnárna, služba hlídání dětí (za 
poplatek), prádelna (za poplatek), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), bazén s oddělenou částí pro 
děti
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a večerní programy, stolní tenis, kánoe, 
plážový volejbal, vodní gymnastika, plážový fotbal, 
šipky, kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, fi tness, vodní sporty, potápění, tenis
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů a místních alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

h l o n í r w x y é á

Drea  o  Zanzibar *****

T V Y [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 74 990 - 75 190 75 190 - 117 790 86 790 - 103 390 78 290 - 93 790 74 890 - 80 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 56 790 - 56 990 56 790 - 95 490 65 490 - 83 790 59 290 - 70 590 56 790 - 61 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 58 190 - 58 390 58 190 - 97 790 67 090 - 85 890 60 790 - 72 390 58 190 - 62 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 59 590 - 59 790 59 590 - 100 190 68 690 - 87 890 62 290 - 74 090 59 590 - 64 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 90 K

ZANZIBAR  KIWEN WA  MA ONDA

Hotel s výbornými recenzemi sousedí s hote-
lem Dream of Zanzibar a  je obklopen zahra-
dou s vysokými palmami a krásně barevnými 
popínavými rostlinami bouganviliemi. Rozpro-
stírá se přímo u bělostné písečné pláže Kiwen-
gwa, na níž doráží tyrkysové vody Indického 
oceánu. Resort zahrnuje celkem 87 bungalovů 
zařízených v tradičním africkém stylu a nabízí 
mimo jiné zábavu v podobě animačních pro-
gramů, vodních a  mnoha jiných druhů spor-
tů či podvečerních koktejlů. Ve většině částí 
resortu se nachází schody, nedoporučujeme 
tedy osobám s pohybovými obtížemi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior: 1-12-11-112-111-1122-1112
Beach Villa: 11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: Stone Town 45 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní ven-
tilátor, moskytiéra, telefon, set pro přípravu čaje 
a kávy, minibar (denně doplňován nealkoholickými 
nápoji, vodou a  místním pivem), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Beach Villa – TV se satelitním příjmem, jinak stejné 
vybavení jako Superior, umístěna přímo na pláži
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, pizzerie 
(nutná rezervace), restaurace na pláži (rezervace nut-
ná), rybí restaurace s obsluhou (za poplatek, rezerva-
ce nutná), šíša bar, bar u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdar-
ma), konferenční místnost, prádelna (za poplatek), 
butik, bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení za poplatek), plážový volejbal, 
vodní gymnastika, stolní hry, stolní tenis, fi tness, 
diskotéka, kánoe, katamarán
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, potápění, herna, šnorchlování, vodní 
sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně 
formou bufetu, 13.00–15.00 oběd formou bufetu, 
19.30–21.30 večeře formou bohatého bufetu s  vý-
běrem z  místní i  mezinárodní kuchyně, dezerty 
a  ovoce, 1× týdně tematická večeře v  africkém 
stylu, rozlévané nealkoholické a alkoholické nápo-
je místní výroby; Restaurace na pláži: 13.00–15.00, 
lehký oběd přímo na pláži, nutná rezervace; Pizze-
rie: 19.30–21.30, výběr z různých druhů pizzy, nutná 
rezervace; Bar u bazénu: 10.00–24.00, lehké občer-
stvení rozlévané nealkoholické nápoje, káva, čaj, 
džusy (nikoliv z čerstvého ovoce), pivo a víno místní 
výroby, 12.00–24.00 koktejly a vybrané alkoholické 
nápoje místní výroby; Bar na pláži: 10.00–18.00, 
lehké občerstvení, rozlévané nealkoholické nápoje, 
džusy (nikoliv z čerstvého ovoce), pivo a víno místní 
výroby. Upozornění: výše uvedené časy i místa po-
dávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit. h l o í q r u w x y é á

Dia onds Mapenzi Beach ****+

T V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 71 590 - 71 790 71 590 - 95 490 77 890 - 92 790 71 990 - 83 990 69 190 - 74 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 54 190 - 54 690 54 190 - 71 790 58 990 - 69 790 54 690 - 63 490 52 590 - 56 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 55 490 - 56 090 55 490 - 73 590 60 390 - 71 490 56 090 - 65 090 53 890 - 58 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 60 890 - 61 090 56 890 - 75 290 61 890 - 73 290 57 390 - 66 590 55 190 - 59 490
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T V Y [

Melia Zanzibar *****

Luxusně zařízený hotel je vystavěn na rozleh-
lém prostranství na útesu, který se postupně 
svažuje k  300 metrů dlouhé pláži s  jemným 
bílým pískem. Pláž lemuje korálový útes, ob-
last je tedy ideální pro potápěče a nadšence 
do šnorchlování. Díky prostředí obklopenému 
zelení je hotel perfektním místem pro relaxaci 
a splňuje tak požadavky pro klidnou dovole-
nou. Pokoje jsou umístěné dále od pláže, pro 
dopravu na pláž jsou k  dispozici golfové vo-
zíky.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj v zahradě: 1-11-112
Rodinný pokoj: 112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 43 km
vzdálenost od centra: 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 40 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní vě-
trák, kabelová TV, telefon, set pro přípravu kávy 
a čaje, minibar (denně doplňován nealkoholickými 
nápoji, vodou a pivem), moskytiéra, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – ložnice a obývací pokoj, 2 balkony
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou na pláži (za poplatek), 3 bary, bazén, 
Wi-Fi (zdarma), připojení k  internetu, konferenční 
místnosti, SPA centrum, obchodní arkáda, miniklub 
(pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
denní a  večerní animační programy, stolní tenis, 
tenis, kulečník, fi tness, sauna, plážový volejbal, 
pétanque, kajak
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kite surfi ng, potápění, šnorchlování
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 9.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení. Neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem.

h l o n í r v w x y é á

ZANZIBAR  KIWEN WA

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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ZANZIBAR  KIWEN WA

Vilkový resort se nachází nedaleko stejno-
jmenné vesničky, u nejkrásnější pláže východ-
ního pobřeží Zanzibaru, asi 40 kilometrů od 
města Stone Town. Vilky jsou dvoupodlažní 
a  jsou posazeny v  rozlehlé tropické zahradě. 
Klienti zde naleznou klid pro relaxaci pod ty-
pickými vysokými palmami. Pokoje jsou vyba-
veny v jednoduchém africkém stylu. V areálu 
resortu se nachází schody, nedoporučujeme 
tedy osobám s pohybovými obtížemi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Comfort: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 43 km
vzdálenost od centra: 40 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, Wi-Fi (za poplatek), malá lednička 
(prázdná), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za poplatek), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Comfort – stejné vybavení jako standardní 
pokoj, kompletně zrenovovaný, vybavený novým 
nábytkem
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, zahradní 
grill & pizzerie (mořské plody po předchozí rezer-
vaci za poplatek), svahilská restaurace s obsluhou 
(rezervace nutná, za poplatek), bar na pláži, bar, 
Wi-Fi (za poplatek), TV místnost, butik, prádelna 
(za poplatek), konferenční místnost, bazén s  vy-
hrazenou částí pro děti (lehátka a slunečníky zdar-
ma, osušky za zálohu), malá knihovna
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
denní a večerní animační programy, aerobic, vodní 
aerobic, bowls, plážový volejbal, plážový fotbal, 
stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
salon krásy, masáže, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu, rozlévané nealkoholické 
a  alkoholické nápoje místní výroby; Nanga bar: 
7.30–24.00 rozlévané nealkoholické nápoje a  vy-
brané alkoholické nápoje místní výroby; Zahradní 
italská restaurace: večeře; Bar na pláži: 10.00–18.30 
lehké občerstvení, rozlévané nealkoholické nápoje 
a  vybrané alkoholické nápoje místní výroby. Upo-
zornění: výše uvedené časy i místa podávání jsou 
určeny hotelem a mohou se změnit.

h l o í w x é á

VOI Ki eng a Resort ****+

V

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 55 290 - 56 990 55 290 - 65 290 59 790 - 64 790 59 790 - 63 990 57 390 - 63 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 42 290 - 43 890 42 290 - 49 790 45 790 - 49 390 45 790 - 48 890 43 990 - 48 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 43 390 - 44 990 43 390 - 50 990 46 890 - 50 590 46 890 - 50 090 45 090 - 50 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 44 390 - 46 090 44 390 - 52 190 47 990 - 51 890 47 990 - 51 290 46 190 - 51 290
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ZANZIBAR  UROA

Samaki Lodge je malý butikový hotel se sty-
lově zařízenými pokoji. Nachází se na krásné 
pláži Uroa asi 40 minut jízdy od mezinárodní-
ho letiště. Jedná se o  rodinný hotel, o  který 
se majitel stará s péčí a láskou. Sousední Pa-
lumbo Reef Resort patří stejnému majiteli, kli-
enti hotelu Samaki Lodge tak mohou využívat 
i jeho služeb.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře:
11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 40 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní ven-
tilátor, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za popla-
tek), lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna 
s bidetem a WC, vysoušeč vlasů), trezor (zdarma), 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
bufetová restaurace Kambakocho s místní i mezi-
národní kuchyní (v hotelu Palumbo Reef), restau-
race s obsluhou ( jedna v hotelu a jedna na pláži), 
bar, Wi-Fi (zdarma), obchod, bazén se sladkou 
vodou
PLÁŽ
privátní, písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
plážový volejbal, animační programy (v hotelu Pa-
lumbo Reef)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kurzy potápění, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
SOFT All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů, včetně 
čaje a fi ltrované kávy. Lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Místní alkoholické nápoje – klienti mohou v rámci 
tohoto příplatku neomezeně konzumovat v  době 
10.00–22.00 ve vybraných prostorách hotelu tyto 
nápoje – místní pivo, místní bílé a  červené víno, 
místní alkoholický nápoj (Konyagi).
UPOZORNĚNÍ
Pobytová taxa 8 USD/osoba/noc splatná v hotelu.

k l m í u x é

Sa aki Lodge ****+

U X Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se soft All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 40 290 - 43 290 40 290 - 62 390 45 390 - 53 290 43 990 - 48 290 40 890 - 44 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 32 690 - 35 090 32 690 - 50 590 36 790 - 43 190 35 690 - 39 190 33 190 - 36 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 33 490 - 35 990 33 490 - 51 790 37 690 - 44 290 36 590 - 40 090 33 990 - 37 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 34 290 - 36 790 34 290 - 53 090 38 590 - 45 390 37 390 - 41 090 34 790 - 38 090
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ZANZIBAR  UROA

Hotel v africkém stylu na překrásné pláži vý-
chodního pobřeží Zanzibaru mezi rybářskými 
vesničkami Uroa a  Kiwengwa. Má velmi pří-
jemnou, neformální a  přátelskou atmosféru. 
Dvouposchoďové budovy, inspirované místní 
architekturou, jsou volně rozmístěny v tropické 
zahradě ústící na širokou pláž. Díky podmoř-
skému písečnému přesypu v  moři přímo na-
proti hotelové pláži je zde koupání bezpečné 
a příjemné. I v době největšího odlivu je možné 
dojít k linii moře po písku, což je v celé oblas-
ti jedinečnou výhodou. Hotel je svou polohou 
a  vybavením vhodný jak pro klidnou roman-
tickou dovolenou, tak i pro rodiny, které si zde 
mohou užít pláže i animačních programů.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s výhledem na moře::11
Suite: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště/ od centra: 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 40 km
UBYTOVÁNÍ
dvoulůžkový pokoj (manželská postel s moskytiérou), 
individuálně ovladatelná klimatizace, Wi-Fi (za popla-
tek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč 
vlasů), trezor (zdarma), balkon nebo malá terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Suite – 2 oddělené míst-
nosti, situovány blíže oceánu, TV se sat. příjmem
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí formou otevřeného prostoru 
pod impozantní dřevěnou konstrukcí krytou pal-
movým listím – makuti, hlavní restaurace formou 
bufetu, restaurace s obsluhou (za poplatek, rezer-
vace nutná), lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi v celém 
areálu (za poplatek), butik, hotelový lékař, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
široká písčitá s  jemným korálovým pískem, lehátka 
a slunečníky zdarma (okolo bazénu a mezi bazénem 
a pláží), osušky za zálohu, bar (mezi pláží a bazénem)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
občasné animační programy, nepravidelné večerní 
programy a folklórní show, plážový volejbal, stolní 
fotbal, stolní tenis, kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, šnorchlování, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
SOFT All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu (po objednání za 
příplatek možné večeře v  restauraci s  obsluhou), 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů včetně čaje a  fi ltrované kávy. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Místní alkoholické nápoje – klienti mohou v  rámci 
tohoto příplatku neomezeně konzumovat v  době 
10.00–22.00 ve vybraných prostorách hotelu tyto ná-
poje – místní pivo, místní bílé a červené víno, místní 
alkoholický nápoj (Konyagi). Zdejší servis je známý 
spojením tradiční italské kuchyně a místních ingre-
diencí. Romantická večeře při svíčkách, připravená 
z  čerstvého humra (na objednávku za příplatek), 
stejně jako možnost ochutnat čerstvé exotické ovoce, 
korunují kulinářské zážitky. k l m í u é

Palu bo Ree  Resort ****

U X 4

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se soft All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 40 290 - 43 290 40 290 - 62 390 45 390 - 53 290 43 990 - 48 290 40 890 - 44 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 32 690 - 35 090 32 690 - 50 590 36 790 - 43 190 35 690 - 39 190 33 190 - 36 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 33 490 - 35 990 33 490 - 51 790 37 690 - 44 290 36 590 - 40 090 33 990 - 37 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 34 290 - 36 790 34 290 - 53 090 38 590 - 45 390 37 390 - 41 090 34 790 - 38 090
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ZANZIBAR  UROA  MARUMBI

Nově vybudovaný hotel sousedí se sesterským 
hotelem Paradise Beach Resort. Nové, střídmě 
zařízené pokoje vybízí k  relaxaci a odpočinku 
a útulná restaurace, umístěná ve středu resortu, 
vás naláká pokrmy místní i  mezinárodní 
kuchyně. Zaplavejte si v nekonečném bazénu, 
nechejte se hýčkat v  hotelovém Spa centru 
a zakončete den lahodným koktejlem v baru na 
molu při inspirujícím africkém západu slunce. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
(pláž vhodnější ke koupání vzdálena 2,5 km)
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: Stone Town 35 km
vzdálenost od nákupních možností: 35 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, Wi-Fi (zdarma), minibar (prázdný), 
moskytiéra, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, pizzerie, 
restaurace s obsluhou (mořské plody a gril), 2 bary, 
SPA centrum, bazén (lehátka a slunečníky zdarma, 
osušky za poplatek), TV místnost, směnárna, ob-
chod se suvenýry, Wi-Fi (zdarma), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá – menší pláž u  hotelu je ovlivněna příli-
vem a odlivem, krásná pláž vhodnější ke koupání 
je vzdálená 2,5 km (kyvadlová doprava zdarma), 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, 3× týdně večerní programy, 
volejbal, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve SPA centru, fi tness, vodní 
sporty, pronájem kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení. Neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a  alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l o í r v é

Zanzibar Bay Resort ****

T V [
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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ZANZIBAR  UROA  MARUMBI

Jednodušší prázdninový resort s  rodinnou 
atmosférou byl vybudován v  africkém stylu 
a s respektem k životnímu prostředí. Hotel na-
bízí řadu sportovních a zábavních aktivit, ale 
i prostor pro ničím nerušený odpočinek. K dis-
pozici je wellness centrum a za návštěvu stojí 
restaurace s výhledem na Indický oceán. Hotel 
doporučujeme všem věkovým kategoriím.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Suite: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
(pláž vhodnější ke koupání vzdálena 2,5 km)
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: Stone Town 35 km
vzdálenost od nákupních možností: 35 km
UBYTOVÁNÍ
pokoje v  africkém stylu situované do prvního 
patra, s  výhledem na oceán, klimatizace, stropní 
ventilátor, moskytiéra, TV, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(prázdný, zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (za poplatek), 
terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, bar, bar u bazénu, bar přímo na 
molu v  oceánu, Wi-Fi na recepci (zdarma), kon-
ferenční místnost, směnárna, 2 bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek), dětský 
bazén
PLÁŽ
písčitá – menší pláž u  hotelu je ovlivněna příli-
vem a odlivem, krásná pláž vhodnější ke koupání 
je vzdálená 2,5 km (kyvadlová doprava zdarma), 
lehátka a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
kulečník, fotbal, plážový volejbal, plážový tenis, 
fi tness, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness centrum, sauna, vířivka, masáže, salon 
krásy, kajak, půjčovna kol, potápění, šnorchlování
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, káva, čaj, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů, piva a vína místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

h m o í w x y é á

Paradise Beach Resort ****

V [
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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ZANZIBAR  PAJE

Menší butikový resort s mimořádnou atmosfé-
rou a jménem ve svahilštině znamenající „mís-
to bez kamenů“, se rozprostírá na jihovýchod-
ním pobřeží Zanzibaru, poblíž tradiční svahilské 
vesničky Paje, do které je možné se vypravit 
pěší procházkou. Celkem 20 pokojů je umí-
stěno v  bungalovech rozesetých přímo na 
dlouhé písčité pláži lemované palmami. Re-
sort s přátelským personálem, který je připra-
ven své hosty hýčkat, je dokonalým místem 
k nerušenému odpočinku a doporučujeme ho 
především párům. Na své si zde však přijdou 
i nadšenci kitesurfi ngu, pro které panují v této 
oblasti ideální podmínky.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 52 km
vzdálenost od centra: Stone Town 52 km
vzdálenost od nákupních možností: Paje 2 km
UBYTOVÁNÍ
v bungalovech na pláži, stropní ventilátor, mosky-
tiéra, Wi-Fi (za poplatek), minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), trezor (zdarma), terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi 
(zdarma), butik, bazén (lehátka a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, šnorchlování, masáže, vodní sporty na 
pláži, kitesurfi ng, půjčovna kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
SOFT All Inclusive: 10.30–22.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, dopolední a odpo-
lední čaj, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických nápojů, včetně čaje a fi ltrované kávy. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Při nízké obsazenosti hotelu mohou být obědy 
a večeře podávány formou menu.

k l í x y é

akuna Maji e ****+

X [ 4
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

29 90 K

ZANZIBAR  MAKUNDUC I

Kouzelný resort, který leží na samém jihu 
Zanzibaru v  oblasti Jambiani – Makunduchi, 
svou přátelskou atmosférou nadchne každé-
ho cestovatele. Velmi vkusně zařízený hotel 
v typickém africkém stylu nabízí nádhernou, 3 
kilometry dlouhou písečnou pláž s bílým pís-
kem, vhodnou pro romantické procházky i pro 
odpočinek. Nedaleko hotelu se nachází měs-
tečko Makunduchi a přírodní rezervace Jozani.

OBSAZENOST POKOJŮ
Comfort bungalov: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: Makunduchi 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, větrák, moskytiéra, Wi-Fi (zdarma), 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar u ba-
zénu, Wi-Fi (zdarma), TV místnost, obchod se su-
venýry, tělocvična, 2 bazény se slanou vodou (le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma), SPA centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
stolní hry, plážový volejbal, kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
půjčovna kol, masáže, potápění, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře servírovaná – hlavní chod.
UPOZORNĚNÍ
Delegát k dispozici pouze na telefonu! 

c d l o í x é á

La Madrugada Beach otel ***

[

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 36 190 - 39 690 36 190 - 41 890 37 290 - 41 990 37 290 - 39 290 37 290 - 39 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 29 390 - 32 190 29 390 - 33 990 30 290 - 34 090 30 290 - 31 890 30 290 - 32 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 090 - 32 990 30 090 - 34 790 30 990 - 34 890 30 990 - 32 690 30 990 - 33 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 30 790 - 33 790 30 790 - 35 690 31 790 - 35 790 31 790 - 33 490 31 790 - 33 990
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Indický oceán

KEŇA

ETIOPIE

SOMÁLSKO

TANZÁNIE

UGANDA

SUDAN

Mombasa

Nairobi

jezero 
Turkana

Měna: keňský šilink (KSh) 
Časový posun: +2 hodiny, v době platnosti letního času +1 hod. 
Hlavní město: Nairobi
Telefonní předvolba: +254
Velvyslanectví České republiky v Keni:
Tende Drive 745, Lavington, 00100 Nairobi, P. O. Box 25639 
Tel.: 00254 774 420 460
Web: www.mzv.cz/nairobi, E-mail: nairobi@embassy.mzv.cz

Keňa – nekonečné savany, v nichž se prohání množství divoké exotické zvěře, nedotčené dlou-
hé písečné pláže a barevné korálové útesy Indického oceánu, spalující pouště, ale i chladná 
útočiště Východoafrické vysočiny, masivy a sopky, lemující Východoafrický příkop i ledovce se 
sněhovou pokrývkou na vrcholcích pohoří Mt. Kenya. 
Keňa má bohatou, miliony let dlouhou historii. Původní domorodí obyvatelé, žijící v kmenových 
svazech, byli svědky četných migrací obyvatelstva a bojů o moc. Typickým důsledkem mnoha 
století nadvlády, ať to byli migrující nomádi nebo obchodníci a kolonisté, připlouvající po moři, 
je lehkost, s jakou se Keňané dokáží přizpůsobit novým kulturním vlivům. Ačkoliv mnozí obyva-
telé lamentovali nad postupnými změnami zdejšího životního stylu a nad ztrátou tradic, Keňa si 
mnohem více než kterákoli jiná země na světě zachovala mnoho ze svých zvyklostí. Výsledkem 
je zcela unikátní charakter zdejšího života.

MALINDI
Přístavní městečko Malindi, ležící severně od Mombasy, se nachází u bělostných tropických 
pláží a nabízí návštěvníkům chvíle plné odpočinku v resortech světové úrovně. V roce 1498 sem 
v rámci svých dobyvatelských plaveb zavítal mořeplavec Vasco de Gama. Na jeho počest 
ve městě dodnes stojí korálový sloup s křížem na vrcholu, na jehož stavbu byl dovezen 
kámen údajně až z Lisabonu. Dnes je Malindi největším přímořským letoviskem 
mezi Mombasou a Lamu. Na dovolenou sem jezdí Evropané, především Ita-
lové a Francouzi.

WATAMU
Asi 20 km jižně od Malindi se rozprostírá ospalá vesnička Watamu, která 
se postupem času proměnila z původní svahilské rybářské osady v malé 
turistické letovisko. Kromě hotelových komplexů je tu pouze několik ma-
lých prodejen s potravinami, pár obchůdků se suvenýry a něco málo barů 
a restaurací. V blízkosti Watamu vznikly Národní mořské parky, které jsou 
ideálním místem pro návštěvu milovníků šnorchlování a potápění. Mohou 
zde obdivovat pestrobarevný podmořský svět s hemžícími se hejny tro-
pických rybek a dokonce tu lze spatřit i přátelské a mírumilovné delfíny. 
Ti, kteří zrovna nepatří k příznivcům potápění, mohou pozorovat úchvatný 
mořský život z vyhlídkových lodí s proskleným dnem. Severozápadně od 
Watamu se rozkládá překrásný geologický úkaz Propadlina Marafa, přezdí-
vaná taktéž jako „Pekelná kuchyně“. Pestrá soustava pískovcových propastí 
a strmých roklí se zejména během východu a západu slunce promění ve fas-
cinující barevnou podívanou. Pouhé 4 km od Watamu se nachází hustá džun-
gle Arabuko Sokoke, která ukrývá svět mnoha zázraků. Vedle vzácných druhů ptactva, savců 
a hostujících stád slonů se zde nacházejí ruiny ztraceného města Gede, jež bývalo svahilskou 
osadou. Přes 300 let opuštěnému městu dominuje palác s impozantním obloukovým vchodem.

KILIFI
Malé přístavní město se nachází v malebné zátoce asi 40 km jižně od Watamu a ukrývá krásné, 
turistickým ruchem jen málo poznamenané pláže. Městem protéká řeka Goshi, rozdělující Kilifi  
na severní a  jižní část, které jsou spojeny mostem. Z původní osady Mnarani mohou turisté 
objevovat pozůstatky mešit nebo hrobek z období od 14. do 17. století.

JEN MÁLO MÍST NA SVĚTĚ OPL VÁ TAK V JIME NOU PŘÍRODNÍ 
KRÁSOU A M E NABÍDNOUT TOLIK ZAJÍMAVOSTÍ, JAKO KE A 

 ZEMĚ, ROZKLÁDAJÍCÍ SE PO OBOU STRANÁC  ROVNÍKU. 

KEŇA

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
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MALINDI

KEŇA

WATAMU

MOMBASA

Kili�

BAOBAB SEA LODGE
KILIFI BAY BEACH RESORT

TEMPLE POINT RESORT

MAWE RESORT
JUMBO CLUB WATAMU

JACARANDA 
BEACH RESORT

DIAMONDS DREAM OF AFRICA
SANDIES MALINDI DREAM GARDEN

SANDIES TROPICAL VILAGE

SEVEN ISLANDS RESORT

Národní mořský
park Malindi

Národní park
Watamu 
Marine

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

In or ace
KE A

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Keni je od držitelů cestov-
ních pasů ČR vyžadován cestovní pas platný minimálně 
6 měsíců po datu ukončení zájezdu a  vstupní vízum. 
Vízum je udělováno po příletu na letišti v Mombase 
na základě předem vyplněného prohlášení, které ob-
držíte v letadle nebo po příletu. Poplatek za jednorá-
zové vstupní vízum je 50 USD/osoba od 16 let splatný 
v hotovosti (děti do 15 let zdarma). Upozorňujeme, že při 
vstupu do země je povolen dovoz max. 1 kartonu cigaret 
a 1 litru alkoholu na osobu a zavazadlo.

MÍSTNÍ ZVLÁŠTNOSTI UBYTOVÁNÍ 
Hotelové pokoje jsou zpravidla vybaveny dvojitými 
postelemi (tzv. „letišti”) různých rozměrů od běžných 
tzv. double-beds přes širší queensize-beds až po nej-
širší kingsize-beds. V  některých hotelech je v  této 
souvislosti uplatňována kategorie tzv. „amerického 
dvoulůžkového pokoje” se dvěma širokými postelemi 
rozměru queen-size. Do takových pokojů nejsou umis-
ťovány přistýlky a dítě nebo až 2 děti spí na postelích 
společně s rodiči.

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při cestách do Keni není v  současné době vyžadováno 
žádné povinné očkování. Všem cestovatelům se však 
doporučuje očkování proti žluté zimnici (u  cestujících 
přilétajících či odlétajících z/do rizikových oblastí je vy-
žadováno). Cestovatelé, plánující výlet na safari nebo 
prázdniny v  Mombase a  přímořském letovisku podél 
pobřeží, by měli zvážit antimalarickou profylaxi. Na další 
případnou doporučovanou zdravotní prevenci a vhodný 
postup při eventuálních zdravotních potížích se infor-
mujte u vašeho praktického lékaře, ve vinohradské ne-
mocnici v Praze (Klinika geografi cké medicíny) nebo na 
krajské hygienicko-epidemiologické stanici. 

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
Pláže s  jemným bílým pískem mají pozvolný vstup do 
moře. Koupání v  Indickém oceánu je však ovlivněno 
režimem přílivu a odlivu. Nejlepší doba pro koupání je 
ráno před odlivem a pak odpoledne, kdy nastává příliv. 
Pokud se budete chtít procházet v  ustupujícím moři, 
případně dojít až ke korálovému útesu, lemujícímu 
pobřeží, nezapomeňte si vzít obuv do vody. Šnorchlování 
je za poplatek. V některých měsících, zejména v prosinci 
a  v  lednu, dochází v  oblasti Malindi k  zajímavému 
přírodnímu úkazu, kdy mořská voda dostane načervenalý 
nádech od půdy splavené řekou z národního parku Tsavo.

KLIMA – OBLEČENÍ
V  typicky rovníkovém klimatu je nejvhodnější lehké, 
zejména bavlněné oblečení. Při večerním ochlazení nebo 
v  klimatizovaných prostorách můžete využít i  oblečení 
s dlouhým rukávem, lehké pulovry a bundy. Při safari se 
dále doporučuje pevná obuv, pokrývka hlavy a sluneční 
krém s vysokým ochranným faktorem (používat během 
celého pobytu).

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů 
GSM mobilních telefonů je v Keni obvykle bez problémů. 
Pokrytí signálem a jeho kvalita však může kolísat. O roz-
sahu a možnostech vlastního roamingu se prosím proto 
předem informujte u vlastního mobilního operátora. 

ELEKTŘINA
Elektrická síť v Keni je 230V/50Hz. Užívané zásuvky jsou 
typu D, tedy se dvěma plochými kontakty a  zemnicím 
kolíkem. Pro všechny elektronické přístroje s českými zá-
strčkami potřebujete adaptér, tzv. přechodku, kterou lze 
zakoupit na místě a někdy i oproti záloze zapůjčit v hotelu.

TRANSFERY – DOPRAVA
Upozorňujeme, že poměrně velká část cest a silnic v Keni 
je nezpevněných. Transfery tedy mohou trvat mnohem 
delší dobu, než bývá zvykem při jízdě po asfaltových sil-
nicích. Malý vůz na jeden den cca 60 USD/50 EUR. Mini-
mální věk řidiče je 25 let a musí být držitelem řidičského 
průkazu nejméně 1 rok. Vyžaduje se mezinárodní řidičský 
průkaz a garance platební kartou. Vzhledem ke specifi c-
kým podmínkám se individuální cestování autem nedo-
poručuje. 

POZNÁVACÍ PROGRAMY A FAKULTATIVNÍ VÝLETY 
jsou ve všech místech organizovány v optimální podobě 
místním poskytovatelem služeb. S podrobnou nabídkou 
fakultativních výletů se můžete seznámit v místě poby-
tu. Seznamte se s  podmínkami organizátora poznáva-
cích zájezdů a  fakultativních programů. Při rozhodová-
ní o účasti na těchto programech je třeba vzít v úvahu 
zejména odlišnosti místních přírodních, ekonomických 
a sociálních podmínek, stejně jako jinou kulturu, myšle-
ní a chování místního obyvatelstva. Pochopení, tolerance 
a fl exibilita ze strany návštěvníků jsou nutným předpo-
kladem k  tomu, aby bylo možné nabízený program co 
nejvíce vychutnat. 

PLACENÍ
Národní měnou je keňský šilink (KSh), který se dělí na 100 
centů. V oběhu jsou bankovky v hodnotě 1000, 500, 200, 
100, 50 a 20 KSh. V zemi existuje rozsáhlá síť směnáren. 
Banky si na rozdíl od nich za směnu peněz účtují poplatky. 
V  oblasti Malindi a  Watamu jsou směnitelná výhradně 
eura. V ostatních oblastech v Keni, stejně jako na safari, 
jsou preferovány americké dolary, ale pouze bankovky 
a mince vydané po roce 2003. Vzhledem k výše uvedeným 
skutečnostem tedy doporučujeme mít s sebou přiměřený 
obnos v obou měnách. Při platbě kartou je k ceně zboží 
nebo služeb naúčtována přirážka ve výši 6 % z částky.

SPROPITNÉ
Spropitné je důležitou součástí příjmu místních obyvatel 
a v Keni je zavedeným zvykem (nosiči zavazadel, číšníci, 
pokojské). Jeho výše záleží na vašem uvážení. Za jakousi 
normu se považuje, že symbolická záloha za určité 
služby (např. za poskytnutí ručníků u  bazénu nebo na 
pláži), není klienty vyžadována zpět. Zúčastníte-li se 
jednodenního safari či fakultativního výletu z  hotelu, 
spropitné se očekává. Pro místního průvodce a řidiče činí 
obvykle 2 USD na osobu a den. Pokud jde o vícedenní 
safari na poznávacím zájezdu, jedná se o částku 5 USD 
na osobu a den. Rozhodně se vyplatí. Není neobvyklé, 
že ochota věnovat spropitné se odrazí na kvalitě 
poskytovaných služeb. Rozhodnutí ohledně spropitného 
je samozřejmě plně na vás.

UMÍSTĚNÍ OTEL
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INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Mombasa – Praha v turistické třídě včetně 
letištních a bezpečnostních poplatků, ubytování (na 7, 8, 9, 10 nebo 11 
nocí), česky nebo slovensky hovořící delegát, stravování dle programu a 
vybraného hotelu, 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 890 Kč/pobyt/dospělá osoba 
a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění naleznete na 
úvodních stránkách katalogu), vstupní vízum 50 USD/osoba od 16 let 
splatné v hotovosti po příletu na letišti v Mombase, fakultativní služby 
a spropitné.

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

V DESTINACI 

KEŇA
NABÍZÍME 

I SAFARI

INFORMACE O LETEC

Letecká společnost: Qatar Airways
Po cestě do/z destinace přestup na letišti v Doha (dle letového řádu). 
10, 11, 12, 13 A  14 DENNÍ LETY Z PRAHY DO MOMBASY
Typ letadla: Lety s Qatar Airways do Doha jsou operovány letadly B787-8, 
lety do Mombasy letadly A320. Změna typu letadla vyhrazena.
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

Letecká společnost: Smart Wings
Po cestě do destinace mezipřistání v Hurghadě 
a na Zanzibaru, po cestě z destinace mezipřistání 
v Hurghadě. 
8, 11 A 12 DENNÍ LETY Z PRAHY DO MOMBASY
Typ letadla: Lety se Smart Wings do Mombasy 
jsou operovány letadly B737-800. 
Změna typu letadla vyhrazena.
Rezervace vašeho prioritního místa: ano
Business Class: ano
XL Seats: ano
VIP salonek: ano
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ano

Po cestě do/z destinace přestup na letišti v Doha (dle letového řádu). 
10, 11, 12, 13 A  14 DENNÍ LETY Z PRAHY DO MOMBASY
Typ letadla: Lety s Qatar Airways do Doha jsou operovány letadly B787-8, 
lety do Mombasy letadly A320. Změna typu letadla vyhrazena.

Po cestě do destinace mezipřistání v Hurghadě 
a na Zanzibaru, po cestě z destinace mezipřistání 

8, 11 A 12 DENNÍ LETY Z PRAHY DO MOMBASY
Typ letadla: Lety se Smart Wings do Mombasy 

Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ano
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Fakultativní v lety 
KE A

Propadlina Marafa – Ďáblova kuchyně

 Pilíř na počest Vasco da Gamy, Malindi

Zříceniny města Gede

Džungle Arabuko Sokoke u města Gede

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

RUINY GEDE
Půldenní výlet začíná cestou za poznáním ruin Gede, přes 
300 let opuštěného svahilského města, jemuž dominuje 
palác s  impozantním obloukovým vchodem. Zříceniny 
města Gede představují jednu z  nejvýznamnějších pa-
mátek na celém pobřeží Keni. Pralesem zarostlé pozůstat-
ky jednotlivých staveb se rozprostírají v několika místech. 
Město Gede bylo z neznámých důvodů opuštěno přibližně 
před třemi sty lety. Obklopuje ho hustá džungle Arabuko 
Sokoke, která ukrývá svět mnoha zázraků. Vedle vzácných 
druhů ptactva, savců a opic zde můžete narazit také na 
stáda buvolů a slonů.
Cena: 35 USD/osoba z Watamu; 40 USD/osoba z Malindi;
50 USD/osoba z Kilifi 

CHE SHALE + ROBINSONŮV OSTROV + MARAFA 
Vzrušující celodenní výlet Land Roverem k opuštěným plážím 
Golden Beach s nádherně zlatavým pískem, v jejichž dunách 
se můžete procházet. Poté cesta k Robinsonovu ostrovu, kde 
vás čeká chutný oběd v podobě krabů, ryb, kokosové rýže 
a  čerstvého ovoce. Po obědě vyrazíte k  proslulé Ďáblově 
kuchyni, kde si užijete příjemnou procházku barvami hýřícím 
kaňonem při západu slunce. Návrat do hotelu kolem půl 
osmé. Oběd v ceně, nápoje se hradí.
Cena: 95 USD/osoba z Malindi; 100 USD/osoba z Watamu;
130 USD/osoba z Kilifi 

ĎÁBLOVA KUCHYNĚ – MARAFA
Tento působivý geologický útvar – propadlina – leží 
asi 35 km od Malindi, blízko vesničky Marafa. Jedná 
se o  fascinující barevnou soustavu pískovcových roklí, 
která vznikla jako důsledek několik tisíciletí trvající 
eroze pískovcového hřebene. Odhalená skála vám ukáže 
obrovské množství barev. Nejkrásnější pohled na ni je 
při západu slunce. Doporučujeme sportovní obuv. Výlet 
je provázen česky hovořícím průvodcem.
Cena: 45 USD/osoba z Malindi; 50 USD/osoba z Watamu;
65 USD/osoba z Kilifi 

MALINDI TOUR
Krátká projížďka přístavním městem Malindy. Jelikož se 
jednalo o  významný přístav, při své cestě do Indie se 
zde v roce 1498 zastavil i Vasco da Gama. Na paměť této 
události tu byl vztyčen pilíř, který stojí dodnes a jednou 
z  oblíbených turistických atrakcí města. V  muslimské 
části města si prohlédnete několik mešit či místní 
trh. Budete mít možnosti nákupů (zastávka v  dílně 
řezbářů a místním obchodě se suvenýry) a budete moci 
smlouvat a přivézt si tak nějakou krásnou vzpomínku na 
Keňu. Uděláte si lepší obrázek o životě zdejších obyvatel. 
Výlet je provázen česky hovořícím průvodcem.
Cena: 25 USD/osoba z Malindi; 30 USD/osoba z Watamu;
45 USD/osoba z Kilifi 

BLUE SAFARI CLASSIC
Celodenní výlet plný slunce a  moře. Plavba lodí 
s proskleným dnem s možností koupání a šnorchlování 
v  mořském parku Watamu. Místní podmořský svět je 
plný nádherných korálů a  pestrobarevných ryb. Plavba 
k Mayungu s bílou písečnou pláží. Oběd na palubě nebo 
na pláži. Volný čas k relaxování a koupání. Nealkoholické 
nápoje a šnorchlovací výbava jsou zahrnuty v ceně.
Cena: 70 USD/osoba z Watamu; 75 USD/osoba z Malindi;
100 USD/osoba z Kilifi 

UPOZORNĚNÍ 
Minimální počet účastníků pro realizaci fakultativních 
výletů je 6 osob. V destinaci lze zakoupit také fakultativní 
výlety na safari.
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Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 48 590 - 50 990 50 990 - 52 890 48 590 - 64 990 47 990 - 53 590 48 590 - 53 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 35 390 - 36 990 36 990 - 42 890 35 390 - 52 690 34 890 - 39 090 35 390 - 39 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 36 290 - 37 890 37 890 - 43 990 36 290 - 53 990 35 790 - 39 990 36 290 - 39 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 41 390 - 43 390 43 390 - 44 990 41 390 - 55 290 40 790 - 45 590 41 390 - 45 590

V Y [

KE A  MALINDI

Menší butikový hotel se nachází mezi sester-
skými hotely Sandies Tropical Village a  Dia-
monds Dream of Africa, jejichž služeb mohou 
klienti využívat. Pokoje jsou vybaveny v  in-
do-arabském stylu a  celému hotelu dodává 
jedinečnost italský styl, který je typický pro 
hotely sítě Planhotel. V  tropické barevné za-
hradě se budete cítit uvolněně a  odpočatě. 
Doporučujeme pro klidnou dovolenou v kom-
fortním prostředí.

OBSAZENOST POKOJŮ
Deluxe pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 120 km
vzdálenost od centra: Malindi 3 km
vzdálenost od nákupních možností: Malindi 3 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, moskytiera, telefon, 
trezor, minibar (nápoje na vyžádání), wi-fi  (zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 4 tématické restaurace 
(v  sousedních hotelech, za poplatek), 4 bary 
(v sousedních hotelech, za poplatek), bar u bazénu, 
4 bazény, Wi-fi  (v  areálu zdarma), dětský klub 
(v hotelu Sandies Tropical Village)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, stolní tenis, plážový volejbal, 
vodní gymnastika – v hotelu Sandies Tropical Village
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, potápění, fi tness – v  hotelu Dia-
monds Dream of Africa
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Savana restaurace: 7.30–10.00 snídaně 
formou bufetu, 13.00–14.30 oběd formou bufetu, 
19.00–21.30 večeře formou bufetu, u snídaně káva, 
čaj a rozlévané nealkoholické nápoje, u oběda a ve-
čeře nealkoholické nápoje, pivo a víno (vše místní 
výroby, rozlévané); Tropický bar: 10.00–22.00 lehké 
občerstvení, káva, čaj, nealkoholické a  vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo a víno (místní výroby, rozlévané); Gazebo bar:
10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo a víno (míst-
ní výroby, rozlévané); Bar u  bazénu: 21.30–00.00 
káva, čaj, nealkoholické a vybrané alkoholické ná-
poje (místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit

h l í v x é á

Sandies Malindi Drea  arden *****
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KE A  MALINDI

Luxusní hotelový resort s komorní atmosférou 
a  příjemným servisem se rozprostírá 
v tropické zahradě jen pár kroků od bělostné 
písčité pláže na pobřeží Indického oceánu. 
Součástí komplexu je i  vlastní lázeňské 
centrum, specializující se na thalassoterapii – 
léčbu využívající mořskou nebo slanou vodu, 
mořské bahno, chaluhy a  blahodárné účinky 
přímořského klimatu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite: 1-12-11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 120 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní ven-
tilátor, moskytiéra, telefon, TV se satelitním pří-
jmem, Wi-Fi (zdarma), minibar (denně zdarma 
doplňován), trezor (zdarma), set pro přípravu kávy 
a  čaje, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, župan, WC), balkon nebo terasa s výhle-
dem do zahrady
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, Wi-Fi ve veřejných prosto-
rách hotelu (zdarma), hlavní bufetová restaura-
ce, restaurace s  obsluhou (umístěna na pláži, po 
předchozí rezervaci, za poplatek), 2 bary, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), obchod, prádelna 
(za poplatek), butik, salon krásy
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a  večerní programy, plážový volejbal, 
stolní tenis, fi tness, kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, thalassoterapie, vodní 
sporty, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.30–10.00 snídaně, 
13.00–14.30 oběd, 19.00–21.30 večeře formou výběru 
z menu, u snídaně káva, čaj a rozlévané nealkoholické 
nápoje, u  oběda a  večeře nealkoholické a  vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Bar u  bazénu: 10.00–21.30, během dne lehké 
občerstvení, odpoledne čaj nebo káva se zákusky; 
Hlavní bar: 10.00–24.00 neomezené množství 
rozlévaných místních nealkoholických a alkoholických 
nápojů, piva a vína místní výroby; Bar u pláže: 10.00–
17.00 nealkoholické nápoje, pivo a  víno, rozlévané 
a  vše místní výroby. Možnost využívat všech barů 
a  restaurací v sesterských hotelech Sandies Malindi 
Dream Garden a  Tropical Village. Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit

h l o í q r x y é á

Dia onds Drea  o  A rica *****

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 57 490 - 60 790 60 790 - 64 490 68 490 - 80 990 57 990 - 75 490 57 490 - 63 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 39 790 - 41 790 41 790 - 52 290 46 490 - 65 590 39 990 - 51 290 39 790 - 43 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 40 790 - 42 890 42 890 - 53 590 47 590 - 67 290 40 990 - 52 490 40 790 - 44 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 48 890 - 51 690 51 690 - 54 890 58 290 - 68 890 49 290 - 64 190 48 890 - 53 790
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KE A  MALINDI

Elegantní resort se skládá z  dvoupodlažních 
vilek vybudovaných po vzoru masajských 
obydlí a od udržované privátní pláže ho dělí 
pouze krásná zahrada. Příjemnou rodinnou 
atmosféru hotelu podtrhuje i ochota a přívě-
tivé chování místního personálu. Sportovní 
aktivity nabízené v rámci animačních progra-
mů potěší zejména příznivce aktivního odpo-
činku. Skvělá dovolená pro všechny věkové 
kategorie.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Superior: 1-12-11
Pokoj Deluxe: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 120 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, stropní ventilá-
tor, moskytiéra, telefon, minibar (denně doplňován 
vodou), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vy-
soušeč vlasů), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
pokoj Deluxe – prostornější, umístění blíže recepci 
a lobby
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou (plody moře, po předchozí rezervaci, za 
poplatek), 2 bary, internetový koutek (za poplatek), 
Wi-Fi ve společných prostorách (zdarma), TV koutek 
v lobby, butik, konferenční místnost, bazén (lehátka 
zdarma, osušky za zálohu), prádelna (za poplatek), 
salon krásy (za poplatek)
PLÁŽ
písčitá, lehátka zdarma, osušky (za zálohu), plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a  večerní programy, gymnastika, stolní 
tenis, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, thalassoterapie, fi tness 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.30–10.00 snídaně 
formou bufetu, 13.00–14.30 oběd formou bufetu, 
19.00–21.30 večeře formou bohatého bufetu, dezerty 
a  ovoce, rozlévané nealkoholické a  alkoholické 
nápoje místní výroby; Bar u  bazénu: 10.00–24.00, 
rozlévané nealkoholické nápoje místní výroby, 
džusy (nikoliv z  čerstvého ovoce) káva, čaj, lehké 
občerstvení během dne, 18.00–24.00 rozlévané 
alkoholické nápoje místní výroby; Bar na pláži: 
10.00–18.00, rozlévané nealkoholické nápoje místní 
výroby a  džusy (nikoliv z  čerstvého ovoce), lehké 
občerstvení během dne; Disco bar: 21.30–24.00, 
rozlévané nealkoholické a alkoholické nápoje místní 
výroby; Upozornění: výše uvedené časy i  místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

h l n í q r x é á

Sandies Tropical Village ****+

T V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 990 - 44 890 44 890 - 47 190 46 990 - 60 490 46 690 - 51 990 46 990 - 51 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 33 290 - 34 690 34 690 - 36 590 36 190 - 46 290 35 990 - 40 090 36 190 - 40 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 35 690 - 37 290 37 290 - 39 190 38 990 - 50 290 38 790 - 43 190 38 990 - 43 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 590 - 38 190 38 190 - 40 190 39 990 - 51 490 39 790 - 44 290 39 990 - 44 290
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KE A  WATAMU

Velmi přátelský butikový resort se nachází 
přímo na korálovém útesu, ze kterého je 
překrásný výhled na Indický oceán. Panují 
zde ideální podmínky pro kitesurfi ng 
a  také pro milovníky potápění. Pokoje jsou 
vybaveny v  jednoduchém tradičním africkém 
stylu. Doporučujeme všem, kteří preferují 
dovolenou v klidném prostředí.

OBSAZENOST POKOJŮ
Deluxe pokoj: 1-11
Suite: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
(pláž vhodnější ke koupání vzdálena 400 m)
vzdálenost od letiště: 120 km
vzdálenost od centra:
 Malindi 15 km / Watamu 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, trezor, Wi-Fi (zdarma), 
minibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Suite – stejné vybavení jako Deluxe pokoj, navíc 
set na přípravu kávy a  čaje, umístěné v  prvním 
patře s  velkou terasou, částečný nebo přímý 
výhled na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, tématická restaurace, lobby 
bar, bazén se slanou vodou (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), vířivka, Wi-Fi (zdarma), SPA 
centrum
PLÁŽ
písčitá, nachází cca 400 metrů od hotelu, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kitesurfi ng, Spa centrum, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu; 
nealkoholické nápoje během jídla

c d l m í x é

Ma e Resort ****+

[

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 36 990 - 38 390 38 390 - 45 190 36 990 - 45 390 36 690 - 40 990 37 190 - 40 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 27 890 - 28 790 28 790 - 33 590 27 890 - 33 790 27 590 - 30 890 28 090 - 30 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 28 490 - 29 490 29 490 - 34 390 28 490 - 34 590 28 290 - 31 690 28 690 - 31 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 29 190 - 30 190 30 190 - 35 290 29 190 - 35 390 28 990 - 32 390 29 390 - 32 390
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KE A  WATAMU

Kombinace arabského, svahilského a indické-
ho stylu a vybavení ručně vyrobeným dřevě-
ným nábytkem dodává hotelu osobitý vzhled. 
Nachází se nedaleko národního mořského 
parku ve Watamu a  do centra města se do-
stanete krátkou pěší procházkou. Resort tvoří 
několik dvoupodlažních budov s  celkem 84 
pokoji, zasazenými do tropické zahrady, která 
poskytuje v horkých dnech příjemný stín. Ne-
chte se zlákat magickou africkou atmosférou, 
bílým pískem a kouzelným východem slunce 
nad tyrkysovým Indickým oceánem. Doporu-
čujeme klientům, kteří chtějí strávit klidnou 
rodinnou dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 120 km
vzdálenost od centra: 
Malindi 15 km / Watamu 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, moskytiéra, 
pohovka, TV se satelitním příjmem, telefon, led-
nička, minibar (na vyžádání, za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), veranda nebo balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce na pláži s obsluhou (za poplatek), 3 bary, Wi-Fi 
na recepci (za poplatek), TV místnost, obchod se 
suvenýry, směnárna, konferenční místnost, prá-
delna (za poplatek), 2 bazény (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, plážový fot-
bal, bowls, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, tenisový kurt, rybaření, SPA centrum, 
golf
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Soft All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.30–10.00 
snídaně formou bufetu, 13.00–14.30 oběd formou 
bufetu, 20.00–21.30 večeře formou bohatého 
bufetu, výběr z čerstvých salátů a ovoce, dezerty, 
1× týdně tematická večeře v  africkém stylu, 
během jídel rozlévané nealkoholické nápoje místní 
výroby, víno a  pivo; Bar u  bazénu: 8.00–12.00, 
17.00–18.00 lehké občerstvení, káva a  čaj; Bar 
na pláži: 10.00–24.00; Lobby bar: 21.00–24.00, 
u  všech barů rozlévána pouze voda; Upozornění: 
výše uvedené časy i  místa podávání jsou určeny 
hotelem a mohou se změnit

k l o í w x z é

Seven Islands Resort ****+

X Y

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se soft All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 690 - 44 490 44 490 44 490 - 48 990 43 990 - 48 990 44 590 - 48 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 34 590 - 36 090 36 090 36 090 - 39 690 35 690 - 39 690 36 190 - 39 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 35 490 - 36 990 36 990 36 990 - 40 690 36 590 - 40 690 37 090 - 40 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 290 - 37 890 37 890 37 890 - 41 690 37 390 - 41 690 37 990 - 41 690
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Během pobytu v  tomto hotelu se můžete 
těšit na nezapomenutelné západy slunce 
a  okouzlující krásu okolní přírody. Resort, 
skládající se z  20 dvoupatrových vilek, se 
nachází na pláži Mida Creek, tvořené řadou 
malých zátok. Nabízí se zde úžasný pohled 
na háj mangrovníků, jenž patří mezi největší 
a  nejstarší stromy na naší planetě. V  těsné 
blízkosti hotelu leží národní mořský park 
ve Watamu. Dvakrát týdně hotel zdarma 
vypravuje minibus do Malindi. Novinkou 
je otevření vlastního potápěčského centra, 
které nabízí kurzy pro začátečníky i pokročilé 
potápěče.

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: 112 km
vzdálenost od centra: Watamu 6 km / Malindi 25 km
vzdálenost od nákupních možností: Watamu 6 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní 
ventilátor, moskytiéra, LCD TV se satelitním příj-
mem, malá lednička (láhev vody denně zdarma), 
set pro přípravu kávy a čaje, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, pizzerie, 
2 bary, Wi-Fi v lobby (zdarma), TV místnost, butik, 
konferenční místnost, prádelna (za poplatek), 
2 bazény se slanou vodou – z toho 1 bazén s jacuzzi 
(lehátka a slunečníky zdarma), SPA centrum, dět-
ský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu, nápoje za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
plážový volejbal, fotbal, stolní tenis, lukostřelba, 
kulečník, šipky, boccia, vodní gymnastika, jízdní 
kola
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
salon krásy, masáže, vodní sporty na pláži, kánoe, 
kajak, katamarán, vlastní potápěčské centrum, 
šnorchlování, rybaření, kitesurfi ng, vyjížďky na 
kole s průvodcem
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
SOFT All Inclusive: zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu, odpolední káva/čaj se 
sušenkami, během jídel nealkoholické nápoje, 
během dne k  dispozici voda z  barelu. Lze čerpat 
v  místech a  časech určených hotelem. Při nízké 
obsazenosti mohou být jídla servírována. 
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu, odpolední káva/čaj se 
sušenkami. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů 
místní výroby. Od 18.00 slané pečivo. Lze čerpat 
v  místech a  časech určených hotelem. Při nízké 
obsazenosti mohou být jídla servírována. k l m o í r v w x y é á

Te ple Point Resort ****+

T V [

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se soft All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 43 790 - 45 790 45 790 - 51 490 43 790 - 48 990 43 290 - 48 290 43 790 - 48 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 35 490 - 37 190 37 190 - 41 790 35 490 - 39 690 33 990 - 37 890 34 390 - 37 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 36 390 - 38 090 38 090 - 42 790 36 390 - 40 690 35 990 - 40 090 35 190 - 38 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 37 290 - 38 990 38 990 - 43 790 37 290 - 41 690 36 890 - 41 090 37 290 - 41 090

KEŇA_EXOTIKA 2020.indd   1 11.6.2019   9:05: 5



149

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 90 K

KE A  WATAMU

Okouzlující resort, který prošel v  nedávné 
době drobnými renovacemi, se skládá z  jed-
nopatrových a  dvoupatrových budov umístě-
ných v květinové zahradě, která vás překvapí 
vyřezávanými sochami afrických zvířat. Resort 
se rozkládá přímo u 1 km dlouhé písečné plá-
že, jejíž část (150 m) je vyhrazena hotelovým 
hostům a vybavena lehátky, nad nimiž se tyčí 
palmy, poskytující stín. V  resortu panuje vel-
mi uvolněná a  neformální atmosféra, pobyt 
zde doporučujeme klientům všech věkových 
kategorií. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Classic :
1-11-112-1122-111-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 125 km
vzdálenost od centra: 
Watamu 7 km / Malindi 17 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, moskytiéra, mini-
bar (denně plněn vodou), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race na pláži (plody moře, za poplatek), pizzerie 
(za poplatek), 2 bary, obchod se suvenýry, mini-
market, Wi-Fi na recepci (zdarma), TV místnost, 
2 konferenční místnosti, směnárna, kadeřnictví, 
3 bazény (lehátka a osušky zdarma, slaná voda), 
amfi teátr, venkovní jacuzzi, Spa centrum
PLÁŽ
písečná, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, 
multifunkční sportoviště (plážový tenis a volejbal), 
stolní tenis, kulečník, plážový volejbal, minifotbal, 
vodní gymnastika, boccia
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže a procedury ve SPA centru, potápění, šnor-
chlování, vodní sporty, v Malindi: golf, ve Watamu: 
jízda na koních, pronájem kol, motorek a aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, během 
dne káva, čaj a zákusky, slané svačiny, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, džusy – nikoli z čerstvého ovoce) a alkoho-
lických nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

h l o í u x y z é á

Jacaranda Beach Resort ****

V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 40 490 - 41 990 41 990 - 46 790 40 790 - 47 490 40 290 - 46 290 40 490 - 44 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 30 890 - 31 790 31 790 - 35 490 30 990 - 35 990 30 590 - 35 190 30 790 - 33 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 32 290 - 33 390 33 390 - 37 190 32 490 - 37 690 32 090 - 36 790 32 290 - 35 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 33 090 - 34 190 34 190 - 38 090 33 290 - 38 590 32 890 - 37 690 33 090 - 36 390
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Čtyřhvězdičkový resort, umístěný do typické 
tropické přírody, je obklopen velkou zahra-
dou plnou palem a  pestrobarevných rostlin, 
která vytváří ideální prostředí pro strávení 
klidné exotické dovolené. Chloubou hotelu 
je pak překrásná pláž s bělostným pískem, jíž 
omývají vlny Indického oceánu. Hosté tohoto 
hotelu mohou využívat služeb sesterského 
hotelu Jacaranda Beach Resort (vyjma restau-
rací a barů).

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-11-112-111-1122-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 125 km
vzdálenost od centra: Watamu 7 km / Malindi 17 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, ventilátor, 
moskytiéra, minilednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů – na vyžádání na 
recepci, WC), trezor (zdarma), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 hlavní restaurace (1 v hotelu 
Jacaranda), restaurace s  obsluhou na pláži (za 
poplatek), 3 bary, TV místnost, knihovna, Wi-Fi ve 
společných prostorách (zdarma), obchod se suvenýry, 
směnárna, 2 bazény se slanou vodou (osušky, lehátka 
a  slunečníky zdarma), dětský bazén, kadeřnictví, 
amfi teátr, SPA centrum (v hotelu Jacaranda)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
denní a  večerní animační programy (mohou být 
v  hotelu Jacaranda), plážový volejbal a  fotbal, 
kulečník, stolní tenis, pétanque, šipky, stolní 
fotbálek, v hotelu Jacaranda: fi tness a multifunkční 
sportoviště
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, jízda na koních a golf (mimo 
hotelový areál), masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje kontinentální 
snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, salátový 
bar, italské dezerty, během dne lehké občerstvení, 
odpolední káva/čaj se zákusky. Neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických i  alkoholických nápojů 
místní výroby. Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem.

h l o í w y z é á

Ju bo Club Wata u Beach ****

U V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 40 490 - 41 990 41 990 - 46 790 40 790 - 47 490 40 290 - 46 290 40 490 - 44 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 30 890 - 31 790 31 790 - 35 490 30 990 - 35 990 30 590 - 35 190 30 790 - 33 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 32 290 - 33 390 33 390 - 37 190 32 490 - 37 690 32 090 - 36 790 32 290 - 35 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 33 090 - 34 190 34 190 - 38 090 33 290 - 38 590 32 890 - 37 690 33 090 - 36 390
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Pobřežní resort, zasazený do udržované za-
hrady, s krásným výhledem na Indický oceán 
a  nekonečně dlouhou písečnou pláž, se na-
chází na půli cesty mezi Malindi a Mombasou 
a cca 5 km od přístavního městečka Kilifi , kde 
je kromě obchůdků možné navštívit i jeskyně 
a  hrobky ze 14. století. Tvoří ho několik sa-
mostatných budov s  celkem padesáti pokoji, 
které prošly v  posledních letech renovací. 
V resortu panuje příjemná atmosféra a je mís-
tem jako stvořeným pro relaxaci. Pro aktivněj-
ší jedince jsou připraveny animační programy 
a nabídka vodních sportů. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Economy: 11-112-111
Standardní pokoj v zahradě: 1-12-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 64 km
vzdálenost od centra: 
Kilifi  5 km / Malindi 55 km / Mombasa 56 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
umístěn dále od pláže, omezený počet pokojů, 
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní ven-
tilátor, moskytiéra (na vyžádání), plazmová TV, led-
nička (denně doplňována vodou), set pro přípravu 
kávy a  čaje, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), trezor (zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj v zahradě – stejné vybavení jako 
pokoj Economy, blíže k pláži
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou (mořské plody, za poplatek), Wi-Fi 
(zdarma), bar, bar u bazénu, směnárna, konferenč-
ní místnost, TV koutek, 2 bazény (lehátka a osuš-
ky zdarma), butik, prádelna (za poplatek), služba 
hlídání dětí
PLÁŽ
písčitá, vstup po schodech přes vyvýšený plážový 
bar, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animace, večerní programy, živá hudba, vodní 
gymnastika, plážový volejbal, stolní tenis, šipky, 
kulečník, masáže (zdarma 30 minut denně)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
šnorchlování, potápění, windsurfi ng, vodní sporty 
na pláži, půjčovna aut a kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a  alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Při nízké obsazenosti delegát k dispozici na telefonu.

h l í q r x y é

Kili i Bay Beach Resort ****
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Menší hotel s ideální polohou v klidné lokalitě 
u dlouhé písečné pláže a zároveň blízko Kilifi , 
dříve ospalého rybářského městečka, které 
je dnes velmi oblíbenou turistickou destinací 
keňského pobřeží. Několik dvoupodlažních 
a jednopodlažních hotelových budov je vysta-
věno v tradičním stylu a obklopeno vzrostlou 
tropickou zahradou, která poskytuje v  hor-
kých dnech příjemný stín. Pobyt zde doporu-
čujeme spíše méně náročným cestovatelům, 
kteří ocení klid a možnost návštěvy města.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Economy: 11-112-111
Standardní pokoj v zahradě: 1-12-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 61 km
vzdálenost od centra: 
Kilifi  2,5 km / Malindi 52 km / Mombasa 53 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
umístěn dále od pláže, omezený počet pokojů, 
jednoduše zařízené, individuálně ovladatelná kli-
matizace, moskytiéra (na vyžádání), lednička (do-
plňována vodou), set pro přípravu kávy a  čaje, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj v zahradě – stejné vybavení jako 
pokoj Economy, blíže k pláži
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace, Wi-Fi (zdarma), 
2 bary, bar u  bazénu, obchod, konferenční míst-
nost, směnárna, prádelna (za poplatek), služba hlí-
dání dětí, TV koutek, butik, bazén (lehátka a osuš-
ky zdarma), dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animace, večerní programy, živá hudba, tenisový 
kurt, plážový fotbal, stolní tenis, šipky, kulečník, 
lukostřelba, masáže (zdarma 30 minut denně)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
šnorchlování, potápění, vodní sporty na pláži, 
půjčovna aut a kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obě-
dy a večeře formou bufetu, během dne lehké ob-
čerstvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických a alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Při nízké obsazenosti delegát k dispozici na telefonu.

h l í q r w x y é

Baobab Sea Lodge ***+
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cewe.cz

Slevový poukaz na CEWE FOTOKNIHU
vám přidáme ke každému zájezdu

179 Kč*
Již od

Nejoblíbenější 
fotokniha
v Evropě
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Indický oceán

MAURICIUS

REUNION

MADAGASKAR
Afrika

Port Louis

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

MAURICIUS

Měna: 1 mauricijská rupie (MUR) = 100 centů  
Časový posun: +2 hodiny, v době platnosti letního času +3 hod. 
Hlavní město: Port Louis 
Telefonní předvolba: +230
Velvyslanectví ČR v Jihoafrické republice: Embassy of the Czech Republic, 
936 Pretorius Street, Arcadia 0083, Pretoria, P. O. Box 13671 
Honorární konzulát ČR na Mauriciu, Consulate of the Czech Republic:
St. James Court Building, Ground Floor, St. Denis Street, Port Louis

Nádherné pobřeží s jemným bílým i zlatým pískem, korálové laguny s pestrobarevnými hejny 
ryb, zeleň pralesů, krátery a vodopády, exotické druhy ptactva, zajímavé svatyně všech nábo-
ženství a luxusní ubytování – to jsou skutečné klenoty, které čekají na vaše objevení. 
Ostrov Mauricius je perla Indického oceánu plný barev a vůní. Malý ostrůvek vsadil na luxusní 
resorty, kterých tu nejsou stovky, ale jen několik. Hosté tak platí nejen za pohádkově krásné 
pralesy a pláže, ale také za soukromí. Většina 330 km dlouhého pobřeží ostrova nabízí nád-
herné pláže s jemným bílým nebo zlatým pískem. Celý ostrov je navíc obklopen krásnými ko-
rálovými útesy a vytváří tak ideální podmínky pro potápění. Tyrkysová voda Indického oceánu 
s mnoha vyhlášenými potápěčskými místy je velmi bohatá na rozmanitý podmořský život. 
Východní pobřeží ostrova je více návětrné, naopak západní je klidnější, na mnoha místech 
chráněné korálovým útesem. Na jihu se povrch zvedá, v centru pokračuje jako náhorní plošina 
a klesá u severního pobřeží. Hora Le Pouce (812 m) dotváří pozadí hlavního města Port Luis, 
které je poměrně velkým městem, kde během dne hlučí dopravní ruch a je velice rušno, zato 
v noci se vše zklidní. Jedinou výjimkou je nábřeží Le Caudan Waterfront, kde se nacházejí bary, 
restaurace, kina a kasino. Ve snaze zachránit alespoň část původních lesů vznikla na jihozápadě 
národní rezervace Rivière Noire National Parc. Pro milovníky přírody má ostrov Mauricius ještě 
další lákadlo, kterým je botanická zahrada ve městě Pamplemousses, kde najdete i jezírko plné 
obřích leknínů Viktorie amazonské. List leknínu této rostliny může mít v průměru až dva metry.
Většina hotelů připravuje širokou škálu aktivit – zdarma vodní lyžování, osvětlené tenisové 
kurty, exkurze do vnitrozemí, výlety kolem ostrova na katamaránu, adrenalinový rybolov mar-
linů, barakud a tuňáků nebo potápění v korálovém moři. Mauricius také nabízí 6 špičkových 
18jamkových golfových hřišť.

Mauricius čítá přibližně 1 230 000 obyvatel, žijících na rozloze 2 045 km2. Převážná větši-
na je indického původu, zbytek pochází z Asie, Evropy a Afriky. Úředním jazykem je sice 
angličtina, ale zdaleka nejpoužívanějšími jazyky jsou francouzština a kreolština, což 
je jazyk velmi blízký francouzštině. Polovina obyvatel ostrova jsou hinduisté, dále 
zde žijí katolíci, muslimové a buddhisté. Ostrov je příkladem rasové a nábo-
ženské harmonie. Vzhledem k tomu, že ostrované pocházejí ze 3 kontinentů, 
pořádá se tu mnoho slavností, z nichž je nejzajímavější oslava boha Shivy 
Maha Shivaratree, která je ve znamení poutě do Grand Bassin.
Jídlo na ostrově Mauricius je skutečný zážitek. Mauricius je směsicí něko-
lika kultur a tudíž i kuchyně je pestrá. Mísí se zde kreolská, francouzská, 
anglická, indická, čínská a africká kuchyně. Jelikož je Mauricius velkým 
producentem cukrové třtiny, vyrábí se zde samozřejmě i rum, který patří 
mezi nejlepší na světě, ochutnat můžete i ze široké nabídky rumových 
koktejlů.
Pozorování západu slunce patří mezi neopakovatelné zážitky. Nej-
krásnější pláže a přírodní atrakce najdete na jihozápadní části ostrova, 
více zábavy zažijete na severozápadě v okolí Grand Bay. 

UPOZORNĚNÍ 
Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový manipulační poplatek 2 990 Kč 
(není-li v ceníku uvedeno jinak).

KOUZELN  SOPE N  OSTROV V INDICK M OCEÁNU. 
NAJDETE ZDE NÁD ERNOU A PRAKTICKY NEDOT ENOU PŘÍRODU, 
MOŘE IDEÁLNÍ K POTÁPĚNÍ A NORC LOVÁNÍ.
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In or ace
MAURICIUS

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
S platností od 28. 5. 2009, kdy byla podepsána dohoda 
mezi členskými státy EU a Mauriciem, mohou občané ČR 
pobývat na území Mauricia bez víz maximálně po dobu 
3 měsíců. Bezvízový styk se týká všech nevýdělečných 
typů pobytu za splnění následujících podmínek: předlo-
žení platného zpátečního cestovního lístku a prokázání 
platné rezervace hotelu nebo zájezdu. Platí přísný zákaz 
odchytu/sběru a vývozu divoce žijících zvířat a rostlin.

OČKOVÁNÍ 
Žádné očkování do této destinace není potřebné. Pro 
nejaktuálnější informace se s žádostío odbornou konzul-
taci obraťte na specializovaná centra cestovní medicíny, 
hygienickou stanici nebo očkovací cenrum.

KLIMA
Ostrov Mauricius má tropické klima. Charakteristické 
jsou zde dvě hlavní období. Horké a vlhké léto od lis-
topadu do května a suchá chladnější zima od května do 
listopadu. Koupat se lze po celý rok. Přesto, že je ostrov 
relativně malý, počasí v jeho jednotlivých částech může 
být rozdílné. Průměrné roční teploty se na pobřeží pohy-
bují od 22 °C v zimě po 34°C v létě, ve vnitrozemí jsou 
nižší, od 19 °C v srpnu do přibližně 26 °C v únoru.

GASTRONOMIE
Imigranti, kteří na ostrov přijížděli z různých koutů svě-
ta, s sebou přinesli nejen specifi ckou kulturu, nábožen-
ství, způsob života, ale i tradiční kuchyni. Mnoho těchto 
tradičních pokrmů se přizpůsobilo zdejším možnostem. 
Kuchyně je plná ryb a mořských živočichů, koření a exo-
tických chutí vytvořených z tropických surovin. Snoubí 
se tu asijské, africké, evropské, čínské a indické prvky. 
Základní surovinou používanou ve zdejší kuchyni jsou 
místní rajčata zvaná Pommes d´amour. 

INTERNET, ELEKTŘINA, TELEFONY 
Internetové kavárny naleznete ve velkých městech 
a turistických centrech. Přístup na internet nabízí většina 
hotelů. Elektřina 220V/50Hz. Zásuvky jsou anglického 
typu, dvoukolíkové. Adaptéry koupíte v ČR, na místě 
nebo si je můžete půjčit v hotelu. Na celém území 
ostrova je kvalitní pokrytí signálem a dovoláte se s naší 
SIM kartou. 

UMÍSTĚNÍ OTEL

ANELIA RESORT & SPA

VERANDA TAMARIN RESORT & SPA

RIU LE MORNE
RIU CREOLE

VERANDA POINTE 
AUX BICHES

LA PALMISTE

VERANDA
GRAND BAIE

TARISA
RESORT & SPA

SEAVIEW CALODYNE 
LIFESTYLE RESORT

RESIDENCE POTOSI

MAURICIUS

PORT LOUIS
MARITIM CRYSTALS BEACH

VERANDA PALMAR
BEACH HOTEL & SPA

SOFITEL MAURITIUS 
L’IMPERIAL RESORT & SPA

MANISA HOTEL

THE RESIDENCE MAURITIUS
BY CENIZARO

SILVER BEACH

RADISSON BLU 
AZURI RESORT & SPA

RADISSON BLU 
POSTE LAFAYETTE 

RESORT & SPA

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Mauricius – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, uby-
tování (v případě 10denního zájezdu 7 nocí, v případě 
11denního zájezdu 8 nocí, v případě 12denního zájezdu 
9 nocí, v případě 13denního zájezdu 10 nocí, v případě 
14denního zájezdu 11 nocí), služby česky či slovensky ho-
vořícího delegáta, stravování dle programu a vybraného 
hotelu, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné po-
jištění cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. 

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu) a fakultativní služby.

INFORMACE O LETEC

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

10, 11, 12, 13, 14DENNÍ LETY  
Z PRAHY NA MAURICIUS
Letecká společnost: Emirates
Typ letadla: Lety s Emirates na Mauricius 
jsou operovány letadly A380-800.
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

Po cestě do/z destinace přestup v Dubaji 
(dle letového řádu). 
Změna typu letadla vyhrazena.
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Fakultativní v lety 
MAURICIUS

Želva obrovská (Dipsochelys dussumieri) Pouť za čajem

Šnorchlování v zátoce TamarinCasela World Adventures je domovem 150 druhů ptactva

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

SEVERNÍ MAURICIUS TOUR
(celodenní výlet)
Navštívíte všechny hlavní turistické památky a zajímavá 
místa na severu ostrova Mauricius. Nejprve si prohlédnete 
hlavní město Mauriciu Port Louis – oblast nábřeží, včetně 
nákupního komplexu Caudan – hlavního trhu s řemeslný-
mi výrobky, pevnost Fort Adelaide Port Louis. Následuje 
oběd v  restauraci Tante Antali, kde můžete vidět místní 
sbírku starých modelů aut. Po obědě zastavíte ve městě 
Pamplemousses a navštívíte proslulou botanickou zahra-
du, která je v dnešní době nejvíce navštěvovanou atrakcí 
severního ostrova. Nakonec navštívíte muzeum cukru, 
které je věnováno pěstování cukrové třtiny.
Cena: od 164 EUR/dospělá osoba
Cena: od 116 EUR/dítě
Minimální obsazenost: 6 osob

BAREVNÉ ZÁZRAKY OSTROVA MAURICIUS
(celodenní výlet)
První místo, které při cestě na západní pobřeží navštívíte, 
je nádherný zelený park Casela World Adventures s  roz-
manitou fl órou a faunou. V parku uvidíte výběh divokých 
šelem včetně bengálských tygrů, obřích želv, žiraf, noso-
rožců, velbloudů a je domovem více jak 150 druhů ptactva. 
Po obědě následuje přesun do unikátní oblasti Chamarel. 
Jako první zde uvidíte 100 metrů vysoký vodopád z říčky 
St. Denis, který se nachází v pralese nedotčeným civilizací. 
K  sedmibarevným dunám se poté dostanete skrz prales 
a  kolem plantáží s  kávovníky. Zvlněný terén vypadající 
jako písečné duny má na svědomí kdysi horká láva, která 
vlivem studeného vzduchu pomalu tuhla a díky obsaže-
ným prvkům vznikla tato nádherný symfonie barev.
Cena: od 175 EUR/dospělá osoba
Cena: od 97 EUR/dítě
Minimální obsazenost: 6 osob.

POUŤ ZA ČAJEM
(celodenní výlet)
Objevte tradiční Mauricius díky cestě za vůní skvělého 
čaje. Dozvíte se vše o jeho pěstování a dalším zpracová-
ní, stejně tak jako o výrobě rumu, vanilky a esenciálních 
olejů. Tento výlet vás vtáhne do bohaté koloniální historie 
a budete mít možnost vidět největší plantáže na ostrově. 
Podíváte se do slavného domu Domaine des Aubineaux 
a do jeho zahrad. Jedná se o  koloniální dům postavený
v roce 1872, kde byl majitelem plantážník Bois Cheri, první 
a největší výrobce čaje na Mauriciu. Dále navštívíte krásný 
dům v zahradě Camphor plné exotických stromů. Zde se 
seznámíte s historií výroby čaje. V současné době produ-
kuje farma novou řadu ochucených, zelených a bylinných 
čajů. Podíváte se na plantáže vanilky a orchidejí, uvidíte 
výrobu rumu v lihovaru s ochutnávkou přímo na místě.
Cena: od 200 EUR/dospělá osoba
Cena: od 110 EUR/dítě
Minimální obsazenost: 6 osob

PLAVBA SEVERNÍM SMĚREM
(celodenní výlet)
Plavba na dechberoucí panenský ostrov Ilot Gabriel s prů-
zračným, tyrkysovým mořem, které se snoubí s  bílou 
pláží. Poobědváte na „barbecue plácku“ (oběd s  nápoji 
v  ceně). Poté budete odpočívat a  šnorchlovat v  zátoce 
Tamarin, kde můžete spatřit delfíny. 
Cena: od 155 EUR/dospělá osoba
Cena: od 113 EUR/dítě 
Minimální obsazenost: 6 osob

UPOZORNĚNÍ
Nabídka výletů i cen je pouze orientační a může se bě-
hem sezony změnit.
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 990 K

Orientační cenové rozmezí pro 13denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 69 690 - 69 990 69 090 69 090 - 71 290 69 690 - 71 890 71 190 71 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 56 490 - 56 690 55 990 55 990 - 57 790 56 490 - 58 290 57 690 57 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 57 890 - 58 090 57 390 57 390 - 59 190 57 890 - 59 690 59 090 59 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 59 290 - 59 490 58 790 58 790 - 60 690 59 290 - 61 190 60 590 60 590

MAURICIUS  ZÁPADNÍ POBŘE Í  FLIC EN FLAC

Pětihvězdičkový luxusní hotel, vybudovaný 
v  asijském stylu, leží na krásné běloskvoucí 
pláži v západní části ostrova Mauricius. Okolí 
hotelu dominují horské vrcholy, které krásně 
doplňují celou scenérii. Soukromá hotelová 
pláž je jako stvořená pro vodní sporty všeho 
druhu. Samotný hotel je obklopen krásnou za-
hradou s  jezírky, fontánou a tropickou zelení 
plnou baobabů, mangrovníků a palem. V hote-
lových restauracích budete moci ochutnat po-
krmy ze všech koutů světa. Dovolená vhodná 
především pro náročnou klientelu toužící po 
božském klidu a odpočinku.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: Port Louis 30 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Flic en Flac 1 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, kabelová TV, Wi-Fi (zdarma), 
set pro přípravu čaje a kávy, minibar, vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Luxury – s výhledem na oceán
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 restau-
race s obsluhou, 2 bary, Wi-Fi v areálu hotelu (zdar-
ma), salon krásy, kadeřnictví, směnárna, čistírna 
a  prádelna, diskotéka, konferenční místnost, ba-
zén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), vnitřní 
bazén, miniklub (pro děti 4–6 let), miniklub (pro 
děti 6–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, tenisové kurty, stolní tenis, plážový volej-
bal, badminton, šipky, lukostřelba, pétanque, šnor-
chlování, vodní lyžování, windsurfi ng
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, potápění, golf, půjčovna kol, 
jízda na koni, motorizované vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: kontinentální snídaně formou bufetu, 
večeře servírované
UPOZORNĚNÍ
Služby česky/slovensky hovořícího delegáta k dis-
pozici na telefonu.

d l o í v w x y z é á

So itel Mauritius L I perial Resort  Spa *****

Y Z [
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 13denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 61 490 - 66 690 60 290 - 91 490 60 290 - 62 390 61 390 - 62 990 62 990 63 990 - 67 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 49 890 - 54 090 48 890 - 74 190 48 890 - 50 590 49 790 - 51 090 51 090 51 890 - 55 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 51 090 - 55 390 50 090 - 75 990 50 090 - 51 790 50 990 - 52 290 52 290 53 190 - 56 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 52 290 - 56 790 51 290 - 77 790 51 290 - 53 090 52 190 - 53 590 53 590 54 390 - 57 790

MAURICIUS  V C ODNÍ POBŘE Í  BELLE MARE

Hotel Maritim Crystals Beach se nachází ve 
východní části ostrova, která je proslulá svými 
dlouhými běloskvoucími plážemi. Útulné poko-
je jsou vybaveny minibarem, trezorem a bez-
drátovým připojením k internetu. Sportovní ak-
tivity, nabízené v rámci animačních programů, 
potěší zejména příznivce aktivního odpočinku. 
Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior:
1-11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: Port Louis 47 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a  kávy, minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s obsluhou, bar u bazénu, plážový bar, Wi-Fi 
(zdarma), směnárna, konferenční místnost, 2 ven-
kovní bazény (lehátka a slunečníky zdarma), vířiv-
ka, dětský bazén, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, stolní tenis, šipky, lukostřelba, tenisový 
kurt, pétanque, vodní gymnastika, šnorchlování, 
kánoe, šlapadla, plážový volejbal, obří šachy 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, parasailing, jízda na kata-
maránu, vodní lyžování, půjčovna kol a skútrů
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d l o í w x y é á

Mariti  Crystals Beach ****
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160160

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 290 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 60 490 55 890 - 81 090 59 890 - 62 090 60 490 - 62 090 62 090 62 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 49 090 45 290 - 65 690 48 590 - 50 390 49 090 - 50 390 50 390 50 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 50 290 46 390 - 67 390 49 790 - 51 590 50 290 - 51 590 51 590 51 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 51 490 47 590 - 68 990 50 990 - 52 790 51 490 - 52 790 52 790 52 790

d h l o í w x y é á

Příjemný čtyřhvězdičkový hotel Veranda Poin-
te aux Biches se nachází mezi dvěma rybář-
skými vesnicemi na severozápadním pobřeží 
ostrova. V  roce 2015 prošel rozsáhlou rekon-
strukcí a  získal tak moderní a  svěží vzhled. 
Svým klientům nabízí vkusně zařízené klima-
tizované pokoje pokryté bezdrátovým připo-
jením k  internetu. Hotel můžeme doporučit 
všem věkovým kategoriím.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Comfort: 1-11
Pokoj Superior: 11
Privilege: 11
Rodinný pokoj: 111-1122-11222

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 64 km
vzdálenost od centra: Port Louis 15 km
vzdálenost od nákupních možností: Grand Baie 7 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV se satelit-
ním příjmem, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje 
a kávy, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa 
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior – prostornější, Rodinný pokoj – lož-
nice a dětský pokoj, Pokoj Privilege – určený pouze 
pro dospělé, situovány v části hotelu Sandy Lane, 
kde je restaurace, bar a infi nity bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace s výhle-
dem na moře, restaurace s  obsluhou (pouze pro 
dospělé), bar, lounge bar, Wi-Fi (zdarma), 2 ven-
kovní bazény (lehátka a slunečníky zdarma), dět-
ský klub (pro děti 3–12 let) s bazénem
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, šipky, vodní zumba, vodní pólo, šnorchlová-
ní, plážový volejbal, stolní tenis, šlapadla, kajaking, 
shuttle bus zdarma 3–5× týdně (do Trou aux Biches) 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, potápění, jízda na katamaránu
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 sní-
daně formou bufetu, 12.00–15.00 oběd formou 
bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bufetu, lehké 
občerstvení, nealkoholické nápoje a  vybrané al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Bar: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, vybrané 
alkoholické nápoje a  koktejly (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

Veranda Pointe au  Biches ****

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  POINTE AUX BIC ES
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 190 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 62 990 - 67 490 61 890 - 82 990 68 190 - 70 390 68 790 - 70 390 70 390 65 390 - 69 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 51 090 - 54 690 50 190 - 67 290 55 290 - 57 090 55 790 - 57 090 57 090 52 990 - 56 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 52 290 - 56 090 51 390 - 68 890 56 590 - 58 490 57 190 - 58 490 58 490 54 290 - 57 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 53 590 - 57 390 52 690 - 70 590 57 990 - 59 890 58 490 - 59 890 59 890 55 590 - 59 390

MAURICIUS  JI NÍ POBŘE Í  LE MORNE

Velice příjemný čtyřhvězdičkový hotel svě-
toznámé značky hotelového řetězce RIU Ho-
tels, jež je vždy zárukou kvalitních služeb, je 
situován v jihozápadní části ostrova v oblasti 
Le Morne. Nachází se u  krásné bílé písčité 
pláže a svým hostům nabízí nejen kvalitní zá-
zemí, ale také širokou nabídku volnočasových 
aktivit. Hosté mimo jiné jistě ocení 24hodino-
vý servis nápojů, klimatizované a moderně za-
řízené pokoje, Wi-Fi zdarma či bohaté večerní 
programy.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Large: 11-112-111
Suite: 11-112-111
Rodinný pokoj: 1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 
Qutre Bornes 40 km / Port Louis 60 km
vzdálenost od centra: Quatre Bornes 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Quatre Bornes 40 km
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovladatelná klimatizace, telefon, rych-
lovarná konvice, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minibar, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Large – prostornější, Suite – ložnice a obývací 
část, s výhledem na oceán, Rodinný pokoj – 2 ložnice, 
bez balkonu, o to prostornější pokoje
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race (asijská, indická), lobby bar, bar u  bazénu, 
lounge bar, Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma), 
2 venkovní bazény (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén se skluzavkou, dětské hřiště, 
obchod se suvenýry, diskotéka
PLÁŽ
písčitá, lehátka zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, vířivka, hammam, plážový volejbal, šnor-
chlování, kajaking, animační programy, večerní 
programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, kitesurfi ng, windsurfi ng, golf (10 km od 
hotelu), SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů a místních a vybraných importo-
vaných alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. Na večeři je vyžadová-
no formální oblečení.

h l m o í r x y z é á

Riu Creole ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 66 290 - 70 690 65 190 - 89 490 73 490 - 75 590 74 090 - 75 590 75 590 71 290 - 75 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 53 790 - 57 290 52 890 - 72 490 59 590 - 61 290 60 090 - 61 290 61 290 57 790 - 60 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 55 090 - 58 690 54 190 - 74 290 61 090 - 62 790 61 590 - 62 790 62 790 59 190 - 62 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 56 390 - 60 090 55 490 - 76 090 62 490 - 64 290 62 990 - 64 290 64 290 60 690 - 63 890

MAURICIUS  JI NÍ POBŘE Í  LE MORNE

Riu Le Morne je čtyřhvězdičkový hotel, který 
leží na jihozápadě ostrova, přímo u krásné bě-
loskvoucí pláže. Je součástí resortu RIU, tudíž 
jeho klienti mohou využívat některých služeb 
sousedního hotelu Riu Creole, což z něj vytváří 
ideální místo pro relaxaci spojenou s  aktiv-
ním odpočinkem. Hotel svým hostům nabízí 
širokou škálu služeb v podobě vodních sportů, 
večerních programů a  dalších aktivit. Klienti 
jistě ocení 24hodinový servis nápojů (hotel 
Riu Creole) i kvalitní zázemí hotelu, jehož zá-
rukou je značka světově známého hotelového 
řetězce RIU Hotels.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s výhledem do zahrady: 11
Pokoj s bočním výhledem na oceán: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 
Qutre Bornes 40 km / Port Louis 60 km
vzdálenost od centra: Quatre Bornes 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Quatre Bornes 40 km
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), rychlovarná konvice, 
minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem do zahrady, Pokoj s bočním vý-
hledem na oceán – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s obsluhou, lounge bar s  terasou, snack bar, 
bar u bazénu, u hotelu Riu Creole: lobby bar, bar 
na pláži, diskotéka, Wi-Fi ve veřejných prostorách 
(zdarma), 2 venkovní bazény (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), obchod se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, u hotelu Riu 
Creole: fi tness, vířivka, hammam, plážový volejbal, 
windsurfi ng (pro začátečníky), kajaking, šnorchlo-
vání
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
U hotelu Riu Creole: SPA centrum, potápění, kite-
surfi ng, golf (10 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů a místních a vybraných importo-
vaných alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. Na večeři je vyžadová-
no formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel je určený pouze pro dospělé. Hotel Riu Creole 
je součástí resortu RIU a nachází se 300 metrů od 
hotelu Riu Le Morne.

h l o í t x y z é á

Riu Le Morne ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 82 590 - 86 390 81 490 - 105 790 85 890 - 87 990 86 390 - 87 990 87 990 87 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 54 690 - 56 790 53 890 - 70 190 56 390 - 58 090 56 790 - 58 090 58 090 58 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 62 290 - 64 990 61 390 - 87 890 64 590 - 66 290 64 990 - 66 290 66 290 66 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 63 790 - 66 490 62 890 - 89 990 66 090 - 67 890 66 490 - 67 890 67 890 67 890

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  POSTE LAFAYETTE

Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa je 
pozoruhodné letovisko, určené pouze pro do-
spělé, které nabízí dechberoucí výhledy do 
okolí a  azurové moře s  písečnou pláží. K  dis-
pozici jsou četné sportovní aktivity, stejně 
jako restaurace s místní i mezinárodní kuchyní. 
Můžete zde oslavit zvláštní příležitosti, nebo si 
jen vychutnat gastronomické zážitky, skvělé 
koktejly a dopřát si odpočinku. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Superior pokoj s výhledem na moře: 11-111
Superior pokoj s přímým vstupem na pláž: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, minibar (soda, džus, pivo 
a voda), káva a  čaj zdarma (Nespresso za popla-
tek), Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior pokoj s výhledem na moře, 
Superior pokoj s přímým vstupem na pláž
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s  obsluhou, 2 bary, Wi-Fi (zdarma), fi tness, 
SPA centrum, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), 
kadeřnictví 
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, nemotorizované vodní sporty, jóga na pláži 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
půjčovna aut a kol, SPA centrum, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně (07.00–
10.30), obědy (12.00–15.00) a večeře (18.30–22.30) 
formou bufetu. Jednou za pobyt možnost večeře 
nebo obědu v restauraci s obsluhou; Aqua 180 Bar: 
10.00–23.00 neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických a  vybraných alkoholických nápojů 
místní výroby, 12.00–17.00 sendviče, 16.00–17.30 
odpolední čaj 
Upozornění: výše uvedené časy a  místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit 
UPOZORNĚNÍ
Hotel je pouze pro dospělé.

a h l í t x y é á

Radisson Blu Poste La ayette Resort  Spa ****

V Z

Mauricius_EXOTIKA 2020.indd   163 12.6.2019   13:57:33



164

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

9 190 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 91 990 - 97 090 90 890 - 120 490 96 490 - 98 590 97 090 - 98 590 98 590 98 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 59 990 - 62 890 59 190 - 78 590 62 390 - 64 090 62 890 - 64 090 64 090 64 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 68 890 - 72 490 68 090 - 100 090 71 990 - 73 790 72 490 - 73 790 73 790 73 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 70 590 - 74 290 69 690 - 102 490 73 790 - 75 590 74 290 - 75 590 75 590 75 590

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  ROC ES NOIRES

Hotel Radisson Blu Azuri Resort & Spa se na-
chází jen pár kroků od nádherné písečné pláže 
a nabízí výhled do krásné přírody v okolí. Mů-
žete si dopřát kulinářské pochoutky v restau-
racích, které nabízejí místní, středomořskou 
a  mezinárodní kuchyni a  relaxovat u  bazénu 
s osvěžujícím koktejlem z baru. Pro sportov-
ní nadšence je připravena řada pozemních 
a vodních sportů a pro odpočinek těla i duše 
je k dispozici SPA centrum. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Premium: 1-11-112-111
Standardní pokoj typu Premium s výhledem 
na moře: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 14 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, minibar (soda, džus, pivo 
a voda), káva a  čaj zdarma (Nespresso za popla-
tek), Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj typu Premium s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s obsluhou, Wi-Fi (zdarma), šíša bar, kavárna, 
3 bary, SPA, dětský klub (9.00–22.00, pro děti 3–12 
let), obchody, venkovní bazén (lehátka a sluneční-
ky zdarma), vnitřní bazén, fi tness, bankomat
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, dětský klub, nemotorizované vodní sporty, 
jóga na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, pronájem aut a kol, spinning, pilates, 
potápění, kavárna
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně (07.00–
10.30), obědy (12.00–15.00) a večeře (18.30–22.00) 
formou bufetu. Jednou za pobyt možnost večeře 
nebo obědu v  restauraci s  obsluhou; Cyan Bar: 
10.00–23.00 neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a vybraných alkoholických nápo-
jů místní výroby, 11.00–17.00 sendviče, 15.30–17.00 
odpolední čaj; Ocean One Bar: 12.00–22.30 neome-
zené množství rozlévaných nealkoholických a vy-
braných alkoholických nápojů místní výroby; Black 
Rock Bar: 11.00–23.00 neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a vybraných alkoholických 
nápojů místní výroby. 
Upozornění: výše uvedené časy a místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit. 

a h l o í v x y é á

Radisson Blu Azuri Resort and SPA *****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 990 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 64 690 - 64 990 64 090 64 090 - 66 290 64 690 - 66 890 66 190 66 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 52 490 - 52 690 51 990 51 990 - 53 790 52 490 - 54 190 53 690 53 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 53 790 - 53 990 53 290 53 290 - 55 090 53 690 - 55 590 54 990 54 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 54 990 - 55 290 54 490 54 490 - 56 390 54 990 - 56 890 56 290 56 290

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  CALODYNE

Menší hotelový resort rodinného typu Seaview 
Calodyne leží v  severovýchodní části ostrova. 
Láká svou příjemnou atmosférou a  krásnou 
písčitou běloskvoucí pláží, na které je umístěn. 
Hotelový resort se skládá z menších dvoupa-
trových vilek. Útulné klimatizované pokoje, 
laděné do krásných svěžích barev, jsou vyba-
vené minibarem i trezorem a klientům je zdar-
ma k dispozici Wi-Fi. Mimo jiné jsou součástí 
služeb hotelu i  sportovní a wellness aktivity, 
hotel je tedy ideálním místem ke strávení jak 
odpočinkové, tak aktivní dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 73 km
vzdálenost od centra: 30 km
vzdálenost od nákupních možností: 30 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, minibar (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou, bar, Wi-Fi ve veřejných prostorách 
(zdarma), směnárna, půjčovna aut a skútrů, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, kajaking, půjčovna kol, deskové 
hry
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, windsurfi ng, katamaran, potápění, 
vodní lyže, rybaření, kitesurfi ng
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–22.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem. Během večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

h l o í x y é

Seavie  Calodyne Li estyle Resort ****
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Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 61 990 - 62 290 61 390 61 390 - 63 590 62 090 - 64 090 63 490 63 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 50 290 - 50 490 49 790 49 790 - 51 590 50 390 - 51 990 51 490 51 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 51 490 - 51 790 50 990 50 990 - 52 790 51 590 - 53 190 52 690 52 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 52 690 - 52 990 52 190 52 190 - 54 090 52 790 - 54 490 53 990 53 990

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

9 90 K

MAURICIUS  ZÁPADNÍ POBŘE Í  FLIC EN FLAC

Hotel Anelia Resort & Spa stojí uprostřed 
krásné tropické zahrady, která se nachází na 
západním pobřeží ostrova Mauritius u vesnice 
Flic en Flac. Díky dobré poloze hotelu, přímo 
u nádherné písčité pláže, se stává oblíbeným 
komplexem k trávení odpočinkové dovolené. 
V  restauraci budete mít možnost ochutnat 
velké množství kulinářských specialit a  svůj 
volný čas využívat k  relaxaci u bazénu nebo 
k posezení u baru nad osvěžujícím koktejlem. 
Doslova pár metrů od hotelu najdete různé 
obchůdky, bary a restaurace. Hotel nabízí také 
sportovní vyžití, proto je vhodný i pro trávení 
aktivní dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: Port Louis 24 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, stropní ventilátor, telefon, TV, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a  kávy, minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi (zdarma), půjčovna aut, 2 venkovní 
bazény, lázně
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
vodní sporty, šnorchlování, fi tness, tenis, plážový 
volejbal, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.30–10.00 ame-
rická snídaně formou bufetu, 19.00–22.00 téma-
tické večeře formou bufetu, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a vybraných alkoho-
lických nápojů (vše místní výroby, rozlévané); Espla-
nade Beach Grill: 12.00–14.30 oběd formou bufetu 
nebo a  la carte, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  vybraných alkoholických nápojů 
(vše místní výroby, rozlévané); Dolphin a  Sunset 
Bar: 10.00–24.00 neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  vybraných alkoholických nápojů 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit

d h l í v w x y é á

Anelia Resort  Spa ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 190 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 66 690 63 190 - 89 090 66 190 - 68 290 66 690 - 68 290 68 290 68 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 54 090 51 190 - 72 190 53 690 - 55 390 54 090 - 55 390 55 390 55 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 55 390 52 490 - 73 990 54 990 - 56 690 55 390 - 56 690 56 690 56 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 56 690 53 790 - 75 790 56 290 - 58 090 56 690 - 58 090 58 090 58 090

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  RAND BAIE

Tříhvězdičkový hotel Veranda Grand Baie je 
umístěný přímo na krásné písčité pláži u azu-
rově modrých vod Indického oceánu. Hotel se 
nachází v  srdci letoviska Grand Baie, pěšky 
se tedy dostanete do centra plného restau-
rací, barů, obchůdků i  nočních klubů. Hotel 
je ideálním místem ke strávení odpočinkové 
dovolené v  srdci exotického ráje ve spojení 
s  poznáním a  zábavou. Veranda Grand Baie 
nabízí širokou škálu volnočasových aktivit, 
především v podobě vodních sportů, k dispo-
zici je také místní fi tness či večerní programy.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj Comfort: 1-11
Superior: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 68 km
vzdálenost od centra: Port Louis 22 km
vzdálenost od nákupních možností: Grand Baie 750 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, 
set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race, bar, Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma), 
obchod se suvenýry, konferenční místnost, smě-
nárna, bazén s dětskou částí (lehátka a slunečníky 
zdarma), bazén s vířivkou, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, vodní sporty na pláži: šnorch-
lování, windsurfi ng, kajaking, šlapadla, fi tness, 
stolní tenis, pétanque, šipky, tenisový kurt, vodní 
gymnastika
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, vodní lyže, výlety na katamaránu, půj-
čovna kol, wellness, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d l o í w x y é á

Veranda rand Baie ***
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 65 690 62 490 - 88 590 65 190 - 67 290 65 690 - 67 290 67 290 67 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 53 290 50 690 - 71 790 52 890 - 54 590 53 290 - 54 590 54 590 54 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 54 590 51 890 - 73 590 54 190 - 55 890 54 590 - 55 890 55 890 55 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 55 890 53 190 - 75 390 55 490 - 57 290 55 890 - 57 290 57 290 57 290

MAURICIUS  V C ODNÍ POBŘE Í  PALMAR

Veranda Palmar Beach je tříhvězdičkový hotel, 
který se nachází na východním pobřeží ostro-
va, konkrétně v oblasti Palmar, přímo u krás-
né 1500 metrů dlouhé písčité pláže. Bílé písky 
a azurově modrý oceán jsou předpokladem ke 
strávení ideální exotické dovolené. Veranda 
Palmar Beach nabízí krásné moderní pokoje, 
příjemné prostředí a širokou nabídku vodních 
i dalších sportů. Hotel je proslulý pro svou at-
mosféru a velice příjemný a ochotný personál.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na oceán: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 49 km
vzdálenost od centra: Port Louis 42 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Central Flacq 10 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (zdarma), set pro 
přípravu čaje a kávy, minibar, vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na oceán
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce, 2 bary, Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma), 
obchod se suvenýry, směnárna, bazén s  dětskou 
částí (lehátka a slunečníky zdarma), miniklub (pro 
děti 3–11 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
šnorchlování, windsurfi ng, kajaking, šlapadla, plá-
žový volejbal, stolní tenis, fi tness, vodní gymnasti-
ka, šipky, pétanque, večerní programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, kitesurfi ng, parasaling, rybaření, vodní 
lyže, plavby na katamaránu, půjčovna kol, wellness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně 
formou bufetu, 12.00–15.00 oběd formou bufetu, 
19.00–22.00 večeře formou bufetu, během dne leh-
ké občerstvení, nealkoholické a vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Hlavní bar: 
11.00–23.00 lehké občerstvení, nealkoholické nápoje 
a  vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

h l o í v x y é á

Veranda Pal ar Beach otel  Spa ***
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 290 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 56 490 - 56 690 55 890 55 890 - 57 990 56 490 - 58 490 57 990 57 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 45 790 - 45 990 45 290 45 290 - 46 990 45 790 - 47 390 46 990 46 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 46 990 - 47 090 46 490 46 490 - 48 190 46 890 - 48 590 48 190 48 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 48 090 - 48 290 47 590 47 590 - 49 390 48 090 - 49 790 49 390 49 390

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  TROU AUX BIC ES

Menší hotel se nachází v severní části ostrova 
Mauricius u překrásné pláže s bílým pískem. 
Svým klientům nabízí ubytování v  prostor-
ných, vkusně zařízených a  klimatizovaných 
pokojích s balkonem nebo terasou. V restau-
raci lze okusit pokrmy místní i indické kuchy-
ně. Hotel je ideální ke strávení jak odpočinko-
vé, tak i aktivní dovolené s možností využití 
různých druhů sportovních aktivit.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Superior: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: Port Louis 20 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Grand Bay Village 4 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minilednička, set pro přípravu čaje a kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji, Wi-Fi (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
směnárna, venkovní bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma), Wi-Fi ve veřejných prostorách (zdarma), 
miniklub (pro děti 4–11 let), dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, fi tness, sauna, stolní tenis, vo-
lejbal, tenisový kurt, minigolf, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži, para-
sailing, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.30–10.00 snída-
ně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou bufe-
tu nebo servírovaný (výběr z  menu), 19.30–21.30 
večeře formou bufetu, lehké občerstvení, nealko-
holické nápoje a vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Citrus Bar: 10.00–23.00 
nealkoholické nápoje, vybrané alkoholické nápoje 
a  koktejly (vše místní výroby, rozlévané) Upozor-
nění: výše uvedené časy i  místa podávání jsou 
určeny hotelem a mohou se změnit

h l o í w x y é á

Tarisa Resort  SPA ***
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a d h o í é á

The Residence Mauritius by Cenizaro *****

MAURICIUS  V C ODNÍ POBŘE Í  BELLE MARE

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

V

The Residence Hotel leží na dlouhé pláži ne-
poskvrněného bílého písku lemované tropic-
kými zahradami. Styl hotelu a  pokojů je in-
spirovaný směsí střízlivosti a elegance. Pyšní 
se lahodnou kuchyní, jejíž symfonii jemných 
chutí a barev si můžete vychutnat ve třech re-
stauracích. V baru si můžete vychutnat pozdní 
snídani, odpolední čaj nebo exotický koktejl.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Standardní pokoj s výhledem na moře: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 49 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 700 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, minibar, Wi-Fi (zdarma), 
set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zaříze-
ní (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, bar, obchody, 
tenisové kurty, fi tness, vyhřívaný bazén s vířivkou, 
dětský bazén, beauty salon, dětský klub, Wi-Fi 
(zdarma), SPA centrum
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, pára, volejbal, sauna, tenisové kurty, stolní 
tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
půjčovna aut, SPA centrum, potápění, jízda na koních
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu (Během 
večeře je vyžadováno formální oblečení)
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10:00 - 23:00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení. Neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: výše uvedené časy i  místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit.
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 290 K

MAURICIUS  ZÁPADNÍ POBŘE Í  FLIC AND FLAC

Manisa hotel se nachází na malebném západním pobřeží ostrova a je 
obklopen výhledem na krásné tropické zahrady. Jen pár metrů od ho-
telu je vzdálena nádherná pláž s bílým pískem a azurovým mořem, kde 
si můžete dopřát zasloužený odpočinek. Hotel je vhodný pro všechny 
věkové kategorie.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 48 km
vzdálenost od centra: 14 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, minibar, trezor, set pro přípravu čaje a  kávy, Wi-Fi 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), větrák, 
balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, Wi-Fi (zdarma), bazén (lehátka a slu-
nečníky zdarma), noční klub, Karaoke Bar, obchody, společenská místnost s TV
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
kulečník, stolní tenis, animační programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
pronájem aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně – výběr z menu nebo formou bufetu (07.00–10.00) a večeře 
– výběr z menu nebo formou bufetu (19.30–21.30)

d í é

Manisa otel ***

MAURICIUS  V C ODNÍ POBŘE Í  TROU D EAU DOUCE

Hotel Silver Beach se nachází v srdci pobřežní vesnice Trou D´eau Douce 
u nádherné písčité bílé pláže s azurově modrým mořem. Je ideální pro 
klidnou dovolenou plnou odpočinku. Relaxovat můžete na terase u ba-
zénu, na lehátku v zahradě nebo na překrásné pláži. Vydat se můžete 
také na výlet po okolí a užít si krásy okolní přírody.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: Port Louis 45 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, Wi-Fi (za poplatek), trezor, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, Wi-Fi v lobby zdarma, bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma), obchod, Boathouse (šnorchlování, kajaky, šlapadla), 
herna s kulečníkem
PLÁŽ
dlouhá písčitá pláž
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, šlapadla, kajaky, šnorchlování, windsurfi ng
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, vodní sporty na pláži, jízda na koních
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.30–23.30 obsahuje kontinentální snídaně, obědy formou bu-
fetu a večeře 4× týdně formou menu a 3× týdně formou bufetu, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a místních alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech a časech určených hote-
lem (více informací na www.exim.cz nebo u vašeho prodejce). a h í x y é

Silver Beach ***
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 190 K

Orientační cenové rozmezí pro 12denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
DO v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 66 690 63 190 - 89 090 66 190 - 68 290 66 690 - 68 290 68 290 68 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 54 090 51 190 - 72 190 53 690 - 55 390 54 090 - 55 390 55 390 55 390
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 55 390 52 490 - 73 990 54 990 - 56 690 55 390 - 56 690 56 690 56 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 56 690 53 790 - 75 790 56 290 - 58 090 56 690 - 58 090 58 090 58 090

Resort, který byl nedávno převzat vyhlášenou 
a oblíbenou hotelovou sítí na Mauriciu – Ve-
randa Resorts, je ideální ke strávení odpo-
činkové dovolené v kombinaci se sportovním 
vyžitím v okolí. Hotel nabízí ubytování v pří-
jemných klimatizovaných pokojích, disponuje 
dvěma bazény, z  toho jeden se nachází na 
střeše hotelu. V blízkosti resortu, v zátoce Ta-
marin, naleznete vyhlášené surfařské místo. 
Hotel lze doporučit méně náročným klientům.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj Comfort: 1-11
Superior: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 2 km
vzdálenost od letiště: 54 km
vzdálenost od centra: Port Louis 35 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Cascavelle Shopping Village 10 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, minibar (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior – stejné vybavení, pokoje oriento-
vané směrem k oceánu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce a la carte, 3 bary (u bazénu, na pláži, na střeše), 
Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost, směnárna, 
obchod s potravinami, 2 bazény (lehátka a sluneč-
níky zdarma), miniklub
PLÁŽ
veřejná písčitá pláž
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
vodní gymnastika, fi tness, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, potápěčské centrum, půjčovna kol, 
lodní výlety, výlety na katamaránu, kajaking, kite-
surfi ng, surfování
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 sní-
daně formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bufetu, u snídaně rozlévané nealkoholické nápoje, 
u večeře nealkoholické nápoje a vybrané alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Crazy 
Fish Bar: 12.00–16.00 oběd formou bufetu, lehké 
občerstvení, 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané); S-Bar: 10.00–18.00 nealko-
holické nápoje, pivo, víno a  vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané).
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit

d h l o í v w y é á

Veranda Ta arin otel  Spa ***

MAURICIUS  ZÁPADNÍ POBŘE Í  TAMARIN

V [
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 290 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  POINTE AUX BIC ES

Resort Le Palmiste se nachází v  exotické zahradě na severozápadě 
 ostrova. K dispozici jsou dva venkovní bazény s terasou vybízející k od-
počinku a relaxaci. V baru můžete ochutnat exotické koktejly a nebo si 
vybrat z řady domácích rumů. Restaurace podává mezinárodní pokrmy, 
mauricijské speciality a také menu z humra. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor, set pro přípravu čaje a kávy, minibar, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), fi tness, 
2 venkovní bazény (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, dětský klub, 
taneční klub, SPA centrum
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, vodní gymnastika, plážový volejbal, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, SPA centrum, masáže, pára
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Upozornění: výše uve-
dené časy i místa podávání jsou určeny  hotelem a mohou se změnit. a h o í é á

Le Pal iste Resort  SPA ***

MAURICIUS  SEVERNÍ POBŘE Í  POINTE AUX BIC ES

Residence Potosi nabízí krásné, moderní a stylové ubytování v docház-
kové vzdálenosti jedné z nejkrásnějších pláží na Mauriciu v severozá-
padní vesničce Trou aux Biches. Komplex je minutu chůze od spřáte-
leného hotelu Le Palmiste Resort & Spa, ve kterém je možné navštívit 
restauraci, fi tness či SPA. V přízemí residence jsou k dispozici lékárna, 
pošta, kavárna, supermarket a restaurace.  

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu apartmán: 1-11
Apartmán Deluxe / Rodinný pokoj: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 100 m / vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 10 km / vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), kuchyňka (plně vybavena), trezor, obývací část, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Apartmán Deluxe – možnost přistýlky; Rodinný pokoj – možnost 2 přistýlek
ZAŘÍZENÍ HOTELU
recepce, Wi-Fi (zdarma), parkoviště (v ceně), vyhřívaný bazén (lehátka a slu-
nečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
možnost využití zařízení v hotelu Le Palmiste Resort & Spa (fi tness, SPA, re-
staurace), pronájem aut nebo kol, golf (3 km), potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Upozornění: výše uve-
dené časy i místa podávání jsou určeny  hotelem a mohou se změnit.
UPOZORNĚNÍ
Hotel vyžaduje vratnou kauci 200 EUR na pokoj. a h í x é

Residence Potosi ***

a h í x é
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Indický oceán

Bengálsky záliv

zátoka Mannar

SRÍ LANKA

MANNAR

Colombo

INDIA

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

SRÍ LANKA

Měna: 1 srílanská rupie (LKR) = 100 centů 
Časový posun:  +4,5 hodiny, v době platnosti letního času +3,5 hod. 
Hlavní město: Kolombo 
Telefonní předvolba: +94
Velvyslanectví České republiky v Dillí 
(s působností pro Srí Lanku): Embassy of the Czech Republic, 
50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110 021

Nádherný ostrov Srí Lanka neboli Šrí Lanka je omýván Bengálským zálivem a Indickým oce-
ánem a stabilně zde panuje teplota cca 27°C. Od Indie je oddělena úžinou Palk, přes níž se 
táhne řetěz korálových útesů zvaný Adamův most, na východě se nachází Bengálský záliv a na 
jihu Indický oceán. 
Její  jméno znamená „požehnaná zářící země“. Můžete si zde vychutnat krásnou přírodu 
národních parků a při troše štěstí uvidíte i  jejich původní obyvatele – slony, leopardy, opice 
či buvoly ve volné přírodě. Až budete nasyceni tropickým klimatem pobřeží, ve vnitrozemí 
ostrova na vás dýchne podnebí podobné staré Anglii. V samém srdci Srí Lanky najdete známý 
kulturní trojúhelník, kde se můžete vydat po stopách buddhismu i  starověkých civilizací. 
Existuje jen málo míst, kde můžete na poměrně malé rozloze vidět tolik historických 
památek ze Seznamu UNESCO a  dýchne na vás historie stará dva i  více tisíc let. Ve městě 
Dambulla najdete skalní chrámy s barevnými nástěnnými malbami s buddhistickými motivy, 
v Kandy, posledním hlavním městě sinhálských králů, pak můžete vidět Chrám Buddhova zubu, 
kde je ve zlatém relikviáři tento zub uchován.

Srí Lanka je země čaje. Nezapomenutelným zážitkem je návštěva čajových plantáží v Nuwara 
Eliya rozprostírajících se ve výšce víc než 2 000 m n. m., stejně jako jedinečná chuť i vůně 
pravého srílanského čaje – silného a velmi sladkého, pokud vám ho osladí dopředu. Čaj vám 
i  v  tom nejzapadlejším guesthousu naservírují v  porcelánovém servise s  konvičkou mléka, 
které se do čaje přilívá. Čaje patří k  těm nejkvalitnějším a nejoblíbenějším na světě a  jsou 
přirovnávány k ,,šampaňskému“ mezi čaji. 

Tradiční jídla na ostrově Srí Lanka jsou pálivější, přesto však velmi chutná. Jídla připravovaná 
pro turisty v  restauracích jsou přizpůsobena západním chutím a  jsou méně kořeněná. Vždy 
můžete požádat o  jídlo zcela bez chilli. Na jídelníčku jsou hojně zastoupeny především 
vynikající čerstvé ryby a  mořské plody, dále kuřecí maso, čerstvá zelenina, rýže a  nudle.
V teplém tropickém počasí vás osvěží lahodné džusy z čerstvého ovoce. Po celý rok jsou 
k dostání banány, ananas, papája a melouny. Sezónním ovocem je například 
mučenka, avokádo, rambutan, mangostana a mango.

Klimatické rozdíly, které jsou zde velmi výrazné, jsou dány rozsáhlými 
nížinami na pobřeží, které se zvedají ve vnitrozemí do 2 524 m 
vysokého pohoří. V  nejvlhčích oblastech (přes 3 000  mm 
srážek) se daří svěžím deštným pralesům, zatímco v sušších 
severních částech země rostou odolnější monzunové lesy 
s  cennými dřevinami, jako je atlasové dřevo, velké plochy 
lesů však již byly vykáceny. Také původně velká stáda slonů 
nyní čítají jen několik set kusů.

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

SRÍ LANKA, ZEMĚ PLNÁ TAJ , NÁD ERN  FAUNY A FL RY. 
NABÍZÍ C VÍLE ODPO INKU NA PLÁ I V KOMBINACI 
S POZNÁVÁNÍM PŘÍRODNÍC  I ISTORICK C  PAMÁTEK. 
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, 
do které jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklostech, klimatu a o možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou! 

Letoviska
SRÍ LANKA 

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách na Srí Lanku je od držitelů cestovních 
pasů ČR vyžadováno vstupní vízum. Jeho udělení je možné 
pouze před odjezdem z České republiky. Cestovní kancelář 
vám zajistí vstupní vízum za poplatek 1 250 Kč na osobu. 
Rovněž je možné si zajistit vstupní vízum individuálně přes 
portál www.eta.gov.lk. Platnost cestovních pasů musí 
být 6 měsíců po ukončení zájezdu. 

ZDRAVÍ A OČKOVÁNÍ
Běžný turistický pobyt s sebou nenese žádná zdravotní 
rizika. Nedoporučujeme pití vody z vodovodu. Všeobecně 
se rovněž uvádí, že je vhodné být vybaven antimalariky. 

POČASÍ
Srí Lanka je zemí s  tropickým podnebím. Na západním 
a  jižním pobřeží a  v  hornatém vnitrozemí jsou nejpří-
znivějšími a  nejsuššími měsíci období od prosince do 
března, na východním pobřeží pak od května do září. 
Průměrná teplota v Colombu a níže položených pobřež-
ních regionech se pohybuje kolem 27 °C, v horských ob-
lastech v okolí města Kandy je pak zhruba 20 °C, v ještě 
výše položených oblastech klesá teplota až k 16 °C.

PLACENÍ 
Měnovou jednotkou je srílanská rupie (100 centů). Setkáte 
se s mincemi v hodnotách 5, 10, 25 a 50 centů a 1, 2, 5 a 10 

SRÍ LANKA

COLOMBO

GALLE

CLUB PALM BAY

TANGERINE
BEACH HOTEL

RIU SRÍ LANKA

ROYAL PALMS

INSIGHT RESORT

COOEE THE PALMS

rupií. Bankovky jsou v hodnotách 10, 20, 50, 100, 200, 500, 
1000 a  2000. Za 1 euro dostanete při směně přibližně 
153 LKR a za 1 dolar pak 135 LKR. Americký dolar fungu-
je zároveň jako univerzální platidlo. Kreditní karty jsou 
bez problémů přijímány (hlavně MasterCard a Visa), pro 
drobnější nákupy použijte spíše hotovost.

ELEKTŘINA 
Elektrické napětí je zde standardních 230–240 V. Standardní 
ale nejsou zásuvky – je třeba mít adaptér britského typu 
(lze zakoupit na místě). 

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Pokrytí je na celém ostrově velmi dobré. Hlavním 
partnerem pro všechny české mobilní operátory je Sri 
Dialog. Mezinárodní telefonní hovory lze uskutečnit ze 
stánků na ulici, tzv. International Direct Dialling Centres, 
nebo z hotelů. Cena se pohybuje kolem 25 Kč za minutu.

POŘIZOVÁNÍ AUDIO/VIDEO ZÁZNAMŮ 
Je třeba požádat o možnost fotografování a natáčení lidí, 
posvátných míst, interiérů klášterů dříve, než se s danou 
činností započne. Na některých místech se platí poplatek, 
někde je pořizování záznamu zcela zakázáno.

UPOZORNĚNÍ 
Během srílanských státních svátků (12. listopadu 2019, 
4. a 9. února 2020) je ve většině hotelů zakázáno podávat 
a konzumovat alkohol. 

UMÍSTĚNÍ OTEL
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TROPICKÝ 

OSTROV

S EXOTICKÝM 

TAJEMNEM

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO
Letecká doprava Praha – Srí Lanka – Praha v turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, uby-
tování (v případě 12denního zájezdu 10 nocí, v případě 
11denního zájezdu 9 nocí), služby česky nebo slovensky 
hovořícího delegáta pouze na telefonu, stravování dle 
programu a vybraného hotelu, 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 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu) 
a fakultativní služby, vstupní vízum (cestovní kancelář vám 
na požádání zajistí vstupní vízum za poplatek 1 250 Kč). 

INFORMACE O LETEC

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

11, 12DENNÍ LETY Z PRAHY NA SRÍ LANKU
Letecká společnost: Emirates (dle letového řádu)
Typ letadla: Lety s Emirates na Srí Lanka jsou operovány 
letadly A380 a B777. Změna typu letadla vyhrazena.
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

Po cestě do/z destinace přestup v Dubaji 
(dle letového řádu a letecké společnosti).
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Fakultativní v lety 
SRÍ LANKA

Pozorování velryb v Mirisse Pevnost na vrcholu Sigiriya Rock – detail

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

KOLOMBO
Prohlídka hlavního města Srí Lanky, při které uvidíte jeho 
tradiční i  moderní tvář. Kolombo se stejně jako mnoho 
hlavních měst v  rozvojových zemích rychle rozvíjí. Tam, 
kde dříve stály pouze historické budovy, téměř přes noc 
vyrostly mrakodrapy. Doposud však v některých čtvrtích 
zůstává kouzlo starého světa. K vidění ve čtvrti Fort, na-
cházející se ve středu města, je například 100 let stará 
hodinová věž, prezidentský palác a několik budov z dob 
britské kolonizace. K dalším zajímavým místům Kolomba 
patří Pettah bazaar, hinduistické a  buddhistické chrámy. 
Dále si budete moci prohlédnout Národní muzeum nebo 
Mezinárodní konferenční sál Bandaranaike, který Srí Lan-
ka dostala od Číny v 70. letech darem. Po prohlídce města 
bude následovat volný čas, který budete moci využít na-
příklad k nákupu suvenýrů.
Cena od: 44 EUR/dospělá osoba 

CELODENNÍ PROHLÍDKA MĚSTA KANDY
Po odjezdu z hotelu následuje návštěva Královské bota-
nické zahrady Peradeniya. Překrásná botanická zahrada 
byla založena pro potěšení sinhálského království a poté 
rozšířena Brity. Velikost zahrady (147 akrů) nabízí úžasnou 
pestrost stromů, rostlin i  květin. Po návštěvě zahrady 
budete pokračovat do města Kandy, posledního hlavního 
města zaniklého království, zapsaného na Seznamu svě-
tového dědictví UNESCO. Název „Kandy“ vzbuzuje před-
stavy krásy a velkoleposti, které jsou podtrhovány řadou 
legend a  tradicí. Zamíříte na promenádu okolo jezera 
Kandy, které bylo vybudováno posledním sinhálským krá-
lem Sri Wickrama Rajasinghem v roce 1798. Navštívíte mj. 
i  trhy, Centrum uměleckých řemesel, Muzeum drahoka-
mů a Lapidárium. Večer návštěva Chrámu Buddhova zubu 
a následně návrat na hotel.
Cena od: 65 EUR/dospělá osoba
Vstupné do Chrámu Buddhova zubu není zahrnuto v ceně 
výletu.

NÁVŠTĚVA SLONÍHO SIROTČINCE V PINNAWALLE
Sloní útulek Pinnawalla se nachází ve střední části Srí Lan-
ky. Vznikl v roce 1975 za účelem ochrany opuštěných nebo 
osiřelých slonů. V útulku se nachází přes 80 slonů, kteří se 
dvakrát denně koupají v  blízké řece. Návštěvníci kromě 
koupání slonů mohou vidět i krmení a podílet se na něm. 
Za úplatu lze nakrmit dospělé slony ovocem, například 
ananasem, melounem či banány a malá slůňátka mlékem 
z lahve, což patří k nezapomenutelným zážitkům.
Cena od: 56 EUR/dospělá osoba
Vstupné do sloního sirotčince v Pinnawalle není zahrnuto 
v ceně výletu.

SINHARAJA FOREST RESERVE
Přírodní rezervace Sinharaja, poslední původní tropický 
prales na Srí Lance, je mezinárodní biosférickou rezer-
vací a prvním chráněným přírodním dědictvím Srí Lan-
ky. Nedotčený kopcovitý deštný prales je od roku 1988 
zapsaný na Seznamu světového přírodního dědictví 
UNESCO. V rezervaci, jejíž název v překladu znamená lví 
král, žije přes 800 endemických druhů zvířat a  rostlin. 
Můžete zde pozorovat obrovské množství různých druhů 
ptáků, savců či plazů a ohromí vás až 50 metrů vysoké 
stromy, které jinde na světě neuvidíte.
Cena od: 58 EUR/dospělá osoba
Vstupné do Sinharaja není zahrnuto v ceně výletu.

GALLE
Během tohoto výletu budete mít možnost navštívit žel-
ví stanici Kosgoda, absolvovat lodní výlet po řece Madu 
Ganga, poznat městečko Hikkaduwa, ochutnat čaje v to-

várně Virgin White Tea a především zavítat do úchvatné-
ho přístavního města Galle, které se nachází na jihozá-
padě ostrova. Na architekturu města měli vliv především 
evropští kolonizátoři. Kromě ručně vyráběných krajek je 
Galle známé především svou rozlehlou holandskou pev-
ností nazývanou Galle Fort. V 16. století ji nechali zbu-
dovat Portugalci a  později rozšířili Holanďané. Pevnost 
Galle Fort patří mezi kulturní památky UNESCO. 
Cena od: 44 EUR/dospělá osoba
Vstupné není zahrnuto v ceně výletu.

POZOROVÁNÍ VELRYB V MIRISSE
Po odjezdu z hotelu v brzkých ranních hodinách následu-
je přesun do města Mirissa na nezapomenutelné pozoro-
vání velryb. Mirissa, nacházející se v jižní části Srí Lanky, 

je rybářský přístav, který patří k vyhledávaným místům 
pro zážitkové pozorování velryb a  delfínů. Srí Lanka je 
oblíbenou turistickou destinací díky nejkrásnějším zápa-
dům slunce, nádherným písčitým plážím a nočnímu živo-
tu. Křišťálově modré moře a nádherné prostředí doplňují 
úžasný zážitek z  pozorování velryb. Ideální období pro 
pozorování velryb je v nejteplejších měsících, tedy mezi 
prosincem a dubnem.
Cena od: 53 EUR/dospělá osoba
Vstupné není zahrnuto v ceně výletu.

UPOZORNĚNÍ
Nabídka výletů i  cen je pouze orientační a  může se 
během sezony změnit. Všechny výlety jsou organizovány 
s anglicky mluvícím průvodcem.

Sri Lanka_EXOTIKA 2020.indd   178 9.6.2019   11:24:23



179

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s All Inclusive  listopad 2019  leden 2020  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup  62 790 - 66 490 76 690 76 690 76 690 77 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019  50 890 - 53 890 62 190 62 190 62 190 62 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019  52 190 - 55 190 63 690 63 690 63 690 64 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019  53 390 - 56 590 65 190 65 190 65 190 65 990

Pětihvězdičkový hotelový komplex s  krásnou 
zahradou, situovaný přímo u  dlouhé písčité 
pláže Ahungalla, se nachází na jihozápadním 
pobřeží Srí Lanky. Rozlehlý resort nabízí luxusní 
ubytování, SPA centrum, několik bazénů, re-
staurací a barů. O zábavu se postarají animační 
a večerní programy, diskotéka, karaoke či živá 
hudba. Pro sportovní nadšence je připrave-
na posilovna nebo fi t místnost, pro nejmenší 
brouzdaliště se skluzavkou, dětský koutek 
nebo také dětský výtvarný ateliér. Hotel je 
vhodný pro páry, jednotlivce i rodiny s dětmi. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Junior Suite s výhledem na moře:
1-11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Colombo 90 km
vzdálenost od centra: 
Ahungalla 500 m / Bentota 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, vlastní sociální za-
řízení (sprchový kout, 2 umyvadla, vysoušeč vlasů, 
WC), TV se satelitním příjmem, minibar (zdarma – 
minerální voda, nealkoholické nápoje, doplňováno 
1× za 2 dny), trezor na pokoji (zdarma), telefon (za 
příplatek), Wi-Fi (zdarma), varná konvice, balkon 
nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 hlavní restaurace, tema-
tická restaurace, italská restaurace, asijská restau-
race, lobby bar, bar u bazénu, lounge bar s terasou, 
3 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
dětský bazén, dětské brouzdaliště, skluzavky, dět-
ské hřiště, dětský klub (pro děti od 4 do 12 let), 
Wi-Fi (zdarma), parkovací stání (zdarma, dle do-
stupnosti), obchod se suvenýry
PLÁŽ
dlouhá široká písčitá pláž
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, živá hudba, 
karaoke, posilovna, fi tness, pára, vířivka, diskotéka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum (pro starší 18 let), salon krásy, kadeř-
nictví, masáže, vodní sporty na pláži, RIU atelier
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických i  alkoholických nápojů místní výroby 
a vybraných importovaných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

a h l o í v y é á

RIU Sri Lanka *****

SRÍ LANKA  COLOMBO  A UN ALLA

V Z [
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SRÍ LANKA  COLOMBO  KALUTARA

Royal Palms leží u široké písčité pláže Kalutara 
jen několik kroků od hotelu Tangerine Beach na 
západním pobřeží Srí Lanky. Hotelový komplex 
je obklopen udržovanou exotickou zahradou 
a  restaurace s  krásným výhledem servíruje 
mezinárodní i místní kuchyni. Dovolenou v pří-
jemném hotelu s útulným salonkem a barem 
přímo ve venkovním bazénu si můžete zpestřit 
sportovními aktivitami. Ve vedlejším hotelu 
Tangerine máte možnost využít SPA centrum 
s vířivkou, párou, saunou i salonem krásy.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), TV se satelitním příjmem, 
malá lednička, telefon, trezor, set pro přípravu čaje 
a kávy, Wi-Fi (zdarma), balkon nebo terasa 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, bar 
u  bazénu, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), 
dětský bazén, Wi-Fi na recepci (zdarma), parkování 
(zdarma), směnárna, obchodní arkáda, konferenční 
místnost, diskotéka 
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, animační programy, šipky, vodní aerobic, 
vodní pólo, večerní programy, stolní tenis, badmin-
ton, volejbal 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, tenisový kurt, minigolf, boccia 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) 
a alkoholických nápojů místní výroby (kromě vína). 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení.

h l o í w é á

Royal Pal s ****+

V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s All Inclusive  listopad 2019  leden 2020  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup  49 990 - 52 390 57 190 57 190 49 390 53 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 40 590 - 42 490 46 390 46 390 40 090 43 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019  41 590 - 43 590 47 490 47 490 41 090 44 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019  42 590 - 44 590 48 690 48 690 41 990 45 590
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Hotel COOEE The Palms se nachází přímo u  dlouhé písčité pláže 
Moragalla s výhledem na Indický oceán. Příjemný resort, obklopený 
kokosovými palmami a  velkou zahradou, má pro klienty k  dispozici 
venkovní bazén, posilovnu, ajurvédské centrum i restauraci s asijskou 
a západní kuchyní. Nechybí ani plážový volejbal, stolní tenis, kulečník. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 105 km
vzdálenost od centra: 3 km / vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), malá lednice (zdarma 2× 0,5 l lahev vody den-
ně), trezor na pokoji, telefon, set pro přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, hlav-
ní restaurace, restaurace s obsluhou (rezervace nutná), bar u bazénu, snack bar, 
obchod se suvenýry, Wi-Fi na recepci (zdarma), kadeřnictví, konferenční místnost
PLÁŽ
písčitá (lehátka a slunečníky zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, plážový volejbal, stolní tenis, kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, pára
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů místní výroby (víno a dietní Cola nejsou v ceně All 
Inclusive). Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. 

Club Palm Bay leží na západním pobřeží Srí Lanky v rybářské vesničce 
Marawila, severně od letiště a  hlavního města Colombo. Hotelový 
komplex obklopuje přes 20 akrů zeleně, krásná tropická laguna Aa-
nankalliya a písečná pláž dostupná přes krátkou místní komunikaci. 
Příjemný hotel s  velkým venkovním bazénem v  klidném prostředí 
a možnostmi sportovního vyžití doporučujeme klientům všech věko-
vých kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 80 m / vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 4 km / vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), TV se sate-
litním příjmem, telefon, lednička, trezor na pokoji, set pro přípravu čaje a kávy
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, bazén (lehátka a osušky zdarma), hlavní restaurace, 
restaurace u bazénu, bar, bar u bazénu, dětský bazén, Wi-Fi (zdarma), konfe-
renční místnost, obchod se suvenýry 
PLÁŽ
písčitá, přístupná přes místní komunikaci, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, vodní pólo, vodní gymnastika, vodní volejbal, posilovna 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, kulečník, cyklistika, badminton, minifotbal, basketbal, rybaření, 
kajak, golf, tenis, stolní tenis, šipky 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a vybraných alkoholických nápo-
jů místní výroby. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

d h l o í r é á

h o í w z é á

COOEE The Pal s ****

Club Pal  Bay ****

SRÍ LANKA  COLOMBO  BERUWALA

SRÍ LANKA  COLOMBO  MARAWILA
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 090 K

SRÍ LANKA  COLOMBO  KALUTARA

Tangerine Beach Hotel se nachází u  široké 
písčité pláže na západním pobřeží Srí Lanky 
jižně od hlavního města Colombo. Příjemný 
hotel je situován v  tropické zahradě plné 
kokosových palem a  disponuje venkovním 
bazénem, restaurací s  krásným výhledem, 
dvěma bary, kavárnou a  salonem krásy. 
Využít můžete některou z mnoha sportovních 
i  relaxačních aktivit. Doporučujeme klientům 
všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj Deluxe: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
centrální klimatizace, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa, TV 
se satelitním příjmem, mini lednička, telefon, tre-
zor na pokoji(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy 
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, hlavní restaurace, kavárna, 
bar u bazénu, snack bar, dětské hřiště, směnárna, 
obchodní arkáda, konferenční místnost, Wi-Fi na 
recepci (zdarma)
PLÁŽ
písčitá (lehátka a slunečníky za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, animační programy, vodní aerobic, vod-
ní pólo, badminton, stolní tenis, volejbal, šachy, 
šipky, minigolf, squash, večerní programy, jóga
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, pára, vířivka, sauna, salon krásy, ku-
lečník, tenisový kurt, ajurvédské centrum 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealkoho-
lických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a alko-
holických nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. Během večeře je vyža-
dováno formální oblečení.

h l o í v w é á

Tangerine Beach ***+

V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s All Inclusive  listopad 2019  leden 2020  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup  43 190 - 44 790 50 690 50 690 44 790 48 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019  35 090 - 36 290 41 090 41 090 36 290 39 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019  35 890 - 37 190 42 090 42 090 37 190 40 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019  36 790 - 38 090 43 090 43 090 38 090 41 690
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 990 K

SRÍ LANKA  COLOMBO  A AN AMA

Krásný hotel Insight Resort je situován přímo 
u  bělostné pláže s  jemným pískem na jižním 
cípu Srí Lanky. Hotel se pyšní nádhernou za-
hradou s  kokosovými palmami, příjemným 
prostředím a překrásným výhledem na Indický 
oceán z různých koutů zahrady. Můžete využít 
služeb SPA centra, zahrát si plážový volejbal 
nebo se věnovat józe. Resort leží v oblasti, kde 
můžete také surfovat, potápět se a  sledovat 
velryby a delfíny v jejich přirozeném prostředí.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe s výhledem na moře:
1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 140 km
vzdálenost od centra: Galle 20 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), TV se satelit-
ním příjmem, minibar (za poplatek), set pro přípra-
vu čaje a kávy, Wi-Fi (zdarma), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar na 
pláži, bar u bazénu, bazén, dětský bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), Wi-Fi (zdarma)
PLÁŽ
písčitá z jemného písku
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, vodní pólo, plážový volejbal, 
plážový fotbal, šipky, šachy, kulečník, frisbee, jóga
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 11.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) 
a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Během ve-
čeře je vyžadováno formální oblečení.

a h l m o í y é

Insight Resort ***+

V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd s All Inclusive  listopad 2019  leden 2020  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup  46 790 - 48 590 51 390 51 390 51 390 55 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019  37 990 - 39 390 41 690 41 690 41 690 45 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019  38 890 - 40 390 42 690 42 690 42 690 46 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019  39 790 - 41 390 43 690 43 690 43 690 47 290
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Čínské
moře

VIETNAM

Ho Chi Minh City

Danang

Hanoi

KAMBODŽA

LAOS

THAJSKO

ČÍNA

VIETNAM

Měna: vietnamský dong (VND)
Časový posun: zimní čas +6 hodin, letní čas +5 hodin
Hlavní město: Hanoi
Telefonní předvolba: +84
Zastoupení země: Velvyslanectví České republiky, 13 Chu Van An, Hanoi, 
e-mail: hanoi@embassy.mzv.cz, tel.: 00844-8454131
Honorární konzulát České Republiky: 28 Mac Dinh Chi Quan 1, Ho Či Minovo Město,
e-mail: HoChiMinh@honorary.mzv.cz, tel.: 00848-8290585

Vietnam své návštěvníky pohltí nejen nádhernými scenériemi a pestrou přírodou (rýžová pole, 
pláže s bílým pískem, tyrkysové moře, horské hřebeny s bujnou vegetací), ale také specifi ckou 
kulturou a výbornou kuchyní. Pravou atmosféru dokreslují také zdejší rušná velkoměsta.

HANOI
s počtem cca přes 7 milionů obyvatel je 2. největší město Vietnamu a nejlepší odrazový můstek 
pro návštěvu míst severního Vietnamu jako je Ha Long, Sapa, Bac Ha či Ha Giang. Z Hanoie 
jezdí každý den vlaky směr Sapa a Ha Giang, ty staví ve městě Lao Cai, které leží přibližně 
10 kilometrů od hranic s Čínou. Odtud se pak můžete vydat směr Sapa na západ či Ha Giang na 
východ. Vlaky z Hanoie jezdí až na jih Vietnamu – do Ho Chi Minhova města (Saigon). Historie 
Hanoie je nesmírně bohatá a mnoho z ní je dochováno až dodnes. Hlavním městem sjednocené 
Vietnamské socialistické republiky se Hanoi stala  v roce 1976. Velká území dnešní Hanoie byla 
postavena během francouzské okupace. To se promítlo do francouzské architektury, kterou lze 
v Hanoi téměř všude vidět.

HO ČI MINOVO MĚSTO
pulzující metropole jižního Vietnamu. Město, kde se snoubí bouřlivý asijský novověk s evrop-
skou koloniální historií. Ho Či Minovo město neboli Saigon je ideální výchozí místo pro výpravy 
do úchvatné delty Mekongu či proslulých podzemních tunelů Vietcongu v Cu Chi.

PHU QUOC
je největším vietnamským ostrovem, ležícím v Siamském zálivu s rozlohou 574 km². Hlavním 
střediskem je přístavní městečko na západním pobřeží Zuong Dong (vietnamsky Duong Dong). 
V současnosti čítá ostrov okolo 80 000 obyvatel a v minulosti byl opakovaně nárokován Kam-
bodžou. Phu Quoc se v posledních letech stal vyhledávaným cílem turistů.

NHA TRANG
leží ve středním Vietnamu, obklopený souostrovími a ostrůvky, horami a plážemi. 7 kilometrů 
dlouhá bílá písečná pláž v Nha Trangu bývá často nazývána vietnamským středozemím a  je 
považována za jednu z  perel vietnamského dlouhého pobřeží. V Nha Trangu svítí slunce po 
celý rok, průměrná teplota se pohybuje kolem 23°C a prší zde méně než jinde ve Vietnamu. 
Nha Trang  je chráněn okolními horami a nebývá postihován tajfuny, patří mezi vyhledávanou 
lokalitu pro šnorchlování a potápění, ale i pro svůj rozmanitý noční život.

HOI AN
naleznete ve středním Vietnamu. Při jeho výstavbě se smísilo velké množství 
architektonických stylů a jeho historické jádro se dochovalo v autentické po-
době do dnešních dnů. Díky tomu je památkově chráněno a je na Seznamu 
světového kulturního dědictví UNESCO. Dnes se jedná o velmi atraktivní 
turistické letovisko.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
vízum 25 USD/osobu, platba po příletu do Vietamu (cestovní kancelář vám 
zajistí zvací dopis na základě kterého dostanete po příletu do Vietnamu ví-
zum.)

VIETNAM  ZEMĚ ÚSMĚV , JI  PO TISÍCILETÍ FASCINUJE SV  NÁV TĚVNÍKY 
NEUVĚŘITELNOU ROZMANITOSTÍ KRAJINY, BO ATSTVÍM KULTURNÍ O 
ODKAZU DÁVN C  CIVILIZACÍ A PESTROSTÍ LIDOV C  ZVYK .

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, 
do které jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklostech, klimatu a o možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou! 

nitá. Tradiční postupy  místních kuchařů, kteří využívají 
veškeré bohatsví jaké jim poskytuje země i moře jsou 
obohaceny o koloniální a další vlivy. Výsledkem toho je 
obrovská škála pokrmů, chutí a vůní. Kuchaři vaří vý-
hradně z čerstvých potravin, v přímořských oblastech 
doporučujeme ochutnat výborné rybí speciality. 

POČASÍ
Podnebí ve Vietnamu se liší podle geografi cké polohy, 
není neobvyklá situace, kdy se teploty na severu v horách 
blíží k bodu mrazu a na jihu dosahují až 40 °C. Vietnamské 
počasí ovlivňuje monzunové proudění. Zimní monzun při-
chází ze severovýchodu a působí od října do března – na 
sever země přináší studenou vlhkou zimu, na jihu je v té 
době sucho a teplo. V dubnu a květnu se situace mění – 
severozápadní monzun přináší do celé země teplé a vlhké 
počasí (s  výjimkou hor na severu země). Na tropickém 
jihu jsou dvě období: období dešťů jsou měsíce květen až 
listopad, nejdeštivějšími měsíci jsou červen až srpen a ob-
dobí sucha je v měsících prosinec až duben. Největší hor-
ko a dusno bývá od konce února do května. Ve středním 
Vietnamu prší od prosince do února, sucho bývá od května 
do října. V horských oblastech je podstatně chladněji než 
v nížinách a teploty zde mohou v zimě klesnout až k nule. 

domu. V restauracích se jí hůlkami, ale běžně turistům 
přinesou příbor. Ze společné mísy se jídlo nabírá na sou-
kromé talířky (ne přímo do úst). 
Je nevhodné dotýkat se něčí hlavy, či otáčet k  někomu 
chodidla. Nahota je nepřípustná, chrámy je třeba navště-
vovat se zahalenými rameny a koleny a do vnitřní svatyně 
vstupovat bez bot. Vietnamci působí chudě, ale pracovitě 
a skromně. Úředním jazykem je vietnamština. V turistic-
kých centrech se lze domluvit anglicky, částečně francouz-
sky či německy.

PLACENÍ
Vietnam má svou vlastní měnu zvanou dong (d). Ban-
kovky v oběhu mají hodnoty 100, 200, 500, 1 000, 2 000, 
5 000, 10 000, 20 000, 50 000 a 100 000 d. Vietnam ak-
ceptuje prakticky všechny druhy platebních karet. Dopo-
ručujeme se vybavit USD či EUR. Americké dolary jsou 
přijímány běžně a tvoří neofi ciální sekundární měnu.

NÁPOJE A STRAVA
K  pití nedoporučujeme používat vodu z  kohoutků 
vodovodního řádu. Ve všech hotelech a restau-
racích je k  dispozici pitná minerální voda. 
Velmi oblíbené jsou pouliční venkovní 
levné restaurace. Sedí se na miniaturních 
nízkých židličkách u nízkých stolečků. Při 
příchodu stačí ukázat na požadované 
jídlo a přitom také dojednat cenu. Zdejší 
kuchyně patří mezi největší lákadla ná-
vštěvy Vietnamu, je velmi pestrá a rozma-

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Vietnamu je vyžadováno pro dr-
žitele cestovních pasů ČR vstupní vízum. Cestovní kancelář 
v ČR vám vyřídí zvací dopis na základě kterého obdržíte po 
příletu do Vietnamu vízum. Cena víza 25 USD/os. + jsou nut-
né dvě fotografi e pasového formátu. Cestovní pasy musí 
být platné minimálně po dobu trvání zájezdu + 6 měsíců. 
Držitelé cestovních dokladů jiných států než ČR jsou povinni 
zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušného velvysla-
nectví nebo konzulátu.

ZDRAVÍ A OČKOVÁNÍ
Při cestách do turistických center není nutné žádné spe-
ciální očkování. V případě nutnosti návštěvy lékaře nalez-
nete ve všech turistických centrech dostatek kvalitních 
lékařských zařízení.

MÍSTNÍ DOPRAVA
Hustá je síť mototaxi nebo ve městech šlapacích rikš, cena 
se smlouvá předem a  je mírná. Klasické vozy taxi jezdí 
dle taxametru.

OBYVATELÉ VIETNAMU A ZVYKY 
Lidé, i  přes svoji chudobu, jsou usměvaví a  přátelští. 
Ze strachu se vyhýbají politickým debatám. Ze zákona 
Vietnamci nesmí ubytovat cizince ve svém domě. Pokud 
k návštěvě dojde, je vhodné přinést malý dárek pro pána 

Informace
VIETNAM

UMÍSTĚNÍ OTEL

HO CHI MINH CITY

HANOI

THIEN HAI SON RESORT
EDEN RESORT

SOHO HOTEL  

SWANDOR CAM RANH
ASIA PARADISE

Ostrov Phu Quoc

Nha Trang

Hoi AnDANANG

Phan Thiet

SWISS VILLAGE RESORT
TIEN DAT MUI NE RESORT
BLUE OCEAN RESORT
DESSOLE BEACH RESORT MUI NE
SUNNY BEACH RESORT

LE BELHAMY HOI AN
BOUTIQUE HOI AN RESORT
LITTLE BEACH BOUTIQUE HOTEL & SPA 
HOI AN BEACH RESORT

OCHUTNEJTE

VÝBORNÉ 
RYBÍ 

SPECIALITY
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Severní část země spadá do subtropů a má dvě období: 
chladnou a  vlhkou zimu (listopad–duben) a  horké léto 
(květen–říjen). 

VHODNÁ DOBA PRO RELAXAČNÍ POBYT VE VIETNAMU
Jako ideální se jeví přelom roku, od prosince do dubna 
totiž prší méně než ve zbytku roku. Nejlépe si v  tomto 
ohledu vede měsíc únor. Hotely, restaurace a bary navíc 
v  hlavní sezóně, která připadá na naši zimu, připravují 
návštěvníkům pestřejší program. Kalendářní zima je tedy 
pro relaxační pobyt ve Vietnamu nejvhodnější.

VHODNÁ DOBA PRO NÁVŠTĚVU PAMÁTEK VE VIETNAMU 
Leckteré pamětihodnosti se dají poznat i během menší-
ho nečasu, například tunely Cu Chi, Želví svatyně v Hanoi 
nebo první univerzita založená ve Vietnamu v roce 1075. 
Navštívit památky ve Vietnamu tedy lze po celý rok. 

VHODNÁ DOBA PRO NÁVŠTĚVU PAMÁTEK VE VIETNAMU 
Leckteré pamětihodnosti se dají poznat i během menší-
ho nečasu, například tunely Cu Chi, Želví svatyně v Hanoi 
nebo první univerzita založená ve Vietnamu v roce 1075. 
Navštívit památky ve Vietnamu tedy lze po celý rok. 

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Vietnam – Praha v  turistické 
třídě včetně letištních a bezpečnostních poplatků, uby-
tování, služby místního delegáta mluvícího anglicky 
a  v  oblasti Hoi An místního delegáta mluvícího česky, 
zvací dopis do Vietnamu, transfery z/na letiště v cíli zá-
jezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb. 

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu) vízum 25 USD, platí se po příletu do 
Vietnamu.

INFORMACE O LETEC

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

10 / 11 / 12 A 14 DENNÍ LETY Z PRAHY DO VIETNAMU
Letecká společnost: Qatar Airways 
(v ekonomické třídě)
Typ letadla: A320, A330, Boeing 777-300*
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
Zvýhodněná záloha: ne

Po cestě do/z destinace 1 přestup
v Kataru (letiště Doha). 

*) Změna typu letadla vyhrazena.
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V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

HOI AN – PŮLDENNÍ OKRUH MĚSTEM - cena od: 46 USD
Hoi An je starobylé město ležící v  dolní části řeky Thu 
Bon, v  provincii Quang Nam, asi 30 kilometrů jižně od 
města Danang. Hoi An býval rušným mezinárodním ob-
chodní přístavem, místem, kde se během 17. a 18. století 
potkávaly obchodní lodě z Japonska, Číny a Západu. Dnes 
tu lze spatřit tradiční architekturu, v jejímž stylu jsou vy-
stavěny místní domy podél úzkých hlavních ulic. Právě 
díky tomu se město považuje za živé muzeum architek-
tury a městského životního stylu. 
Během procházky k  centru starobylého města budete 
mít možnost se s  typickou architekturou a  atmosférou 
setkat. Navštívíte zde majestátní chrám Kwan Temple, 
čínské Phuc Kien, historickou budovu Tan Ky, japonský 
krytý most a historické a kulturní muzeum. Dále zhléd-
nete tradiční hudební vystoupení a  před návratem do 
hotelu ještě navštívíte řemeslné dílny.

LEKCE VAŘENÍ VE VESNICI TRA QUE - cena od: 39 USD
V  okouzlující vesnici Tra Que pojmenované po sladké 
vonné zelenině, která zpestřuje každodenní jídla nejen 
místních obyvatel, si můžete vyzkoušet přípravu jarních 
závitků vyrobených právě ze zeleniny Tra Que a výrobu 
masového dortu Banh Xeo. 
Průvodce vás vyzvedne v hotelu a na kolech vyrazíte na 
místní trh pro nákup koření a  zeleniny, kterou budete 
používat při vaření. V  jízdě poté pokračujete přes rýžová 
pole a klidné vesnice až do vesnice Tra Que, kde budete 
mít možnost projít si místní zahradu a poznat různé druhy 
bylin a zeleniny pro kulinářské umění. V restauraci se poté 
seznámíte s kuchařem, který vás naučí přípravu receptů – 
vietnamské pánve Banh Xeo, jarních závitků a salátu Tam 
Huu. Následuje konzumace připravených pokrmů a  po 
obědě odpočinek, následně jízda na kole zpět do hotelu. 

BA NA HILLS – GOLDEN BRIDGE - cena od: 82 USD
Po snídani v hotelu vás vyzvedne autobus a zaveze do 
pohoří Ba Na, asi 25 kilometrů od Danangu, s horou Chua 
v  nadmořské výšce 1487 metrů. Zdejší mírné podnebí, 
neporušený les, nádherný výhled na město Danang a zá-
liv Lao udělal ze zdejší hory Ba Na populární místo, které 
dodnes stále přitahuje místní i turisty. V dopoledních hodi-
nách vás čeká jízda lanovkou, při které můžete obdivovat 
unikátní výhledy. Dále navštívíte staré vinařství Le Jardin 
s pozůstatky francouzských vil a pagody Linh Ung včetně 
27 metrů vysoké sochy Buddhy. Následuje druhá stanice 
lanovky – Gare Debay, ze které si vyjdete na samotný vr-
chol hory Ba Na a navštívíte park Ba Na Hills Fantasy Park, 
který je třetím největším krytým zábavním parkem na 
světě. V odpoledních hodinách návštěva „Zlatého mostu“ 
s krásným panoramatickým výhledem. Návrat na spodní 
stanici lanovky a transfer do hotelu. 
Během výletu je zajištěn oběd v podobě vietnamského 
jídla formou bufetu. 

CELODENNÍ VÝLET MY SON - cena od: 74 USD
Po snídani v hotelu se vydáte na výlet do asi 50 kilomet-
rů vzdáleného chrámového komplexu My Son, který patří 
mezi nejvýznamnější hinduistické stavby Vietnamu a celé 
jihovýchodní Asie. Počátky výstavby zdejších staveb se 
datují do 4. století, svou největší slávu zažilo toto místo 
jako důležité kulturní centrum říše Čampa. Dnes pozůstat-
ky chrámových budov tvoří důležitou součást vietnam-
ských památek a  jsou zapsány na Seznamu světového 
dědictví UNESCO. Navštívíte Tra Kieu Capital, kde si uži-
jete tradiční taneční show Cham a procházkou navštívíte 
také starobylé zříceniny ve zhruba dva kilometry širokém 
údolí, obklopeném dvěma horskými pásmy. Poplujete lodí 
po řece Thu Bon až do vesnice Kim Bong Carpentry, kde 
se v místní restauraci naobědváte. Návrat zpět do hotelu.

Fakultativní v lety 
VIETNAM   V OBLASTI OI AN 

Příprava jarních závitků v Tra Que

Linh Ung Pagoda in Danang (Lady Buddha)

Danang – Golden Bridge

Chrámový komplex My Son
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Malebný hotel Hoi An Beach Resort, ležící v blízkosti soukromé pláže 
Cua Dai, nabízí nádherný výhled na romantická zákoutí řeky De Vong, 
u  které je hotel situován. Do historického centra se můžete dostat 
místním autobusem zdarma. Resort s krásnou zahradou doporučujeme 
klientům, kteří vyhledávají klidnou dovolenou s příjemnou atmosférou. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Superior::11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 20 m / vzdálenost od letiště: 27 km
vzdálenost od centra: 4 km / vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), kabelová TV, telefon, minibar, trezor na pokoji, set pro přípravu 
čaje a kávy
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior – modernější pokoje s výhledem do zahrady
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), hlavní restau-
race, tematická restaurace, lobby bar, bar na pláži, Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
směnárna, obchod se suvenýry, konferenční místnost, salón krásy
PLÁŽ
soukromá písčitá (přístupná přes místní komunikaci), lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, kulečník, plážový volejbal, plážový fotbal, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, půjčovna aut, půjčovna kol, taichi
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z  menu); 
Plná penze: snídaně (bufet), oběd a večeře servírované (výběr z menu) a c d f o í é á

oi An Beach Resort ****

VIETNAM  DANAN   OI AN

Několikapatrový čtyřhvězdičkový hotel, situovaný mezi řekou De 
Vong a dlouhou soukromou pláží Cua Dai, má pro své klienty připra-
vené příjemné pokoje Deluxe, venkovní bazén i výborně zařízenou 
posilovnu. Resort nabízí zdarma zapůjčení kol nebo dopravu autobu-
sem do centra města, vzdáleného jen pět kilometrů a na vzdálenější 
soukromou pláž s lehátky a slunečníky zdarma. V okolí doporučujeme 
návštěvu starého města.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 200 m / vzdálenost od letiště: 27 km
vzdálenost od centra: 5 km 
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), TV se 
satelitním příjmem, telefon, trezor na pokoji, minibar, Wi-Fi (zdarma), sofa, 
varná konvice, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, bazén (lehátka a sluneční-
ky zdarma), konferenční místnost, obchod se suvenýry, Wi-Fi (zdarma), smě-
nárna, parkovací stání (zdarma, dle dostupnosti)
PLÁŽ
písčitá (přes místní komunikaci), lehátka a slunečníky zdarma při konzumaci v baru
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, půjčovna kol
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu) a c d f o í é á

Little Beach Bouti ue otel  Spa ****
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VIETNAM  DANAN   OI AN

Resort Le Belhamy Hoi An se nachází přímo u soukromé písčité pláže 
Ha My Beach a pyšní se rozlehlou zahradou, která se rozprostírá kolem 
celého hotelového rezortu. V hotelu mohou klienti využít dvě restaurace 
s výběrem z vietnamské i mezinárodní kuchyně, SPA centrum s širokou 
nabídkou služeb a dva bazény s výhledem do zeleně či na moře.  

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 26 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), telefon, 
TV, trezor na pokoji, malá lednice, sofa, Wi-Fi (zdarma), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, 2 bary u bazénu, 2 bazény (lehátka a slu-
nečníky zdarma), dětský bazén, dětský klub, dětské hřiště, konferenční míst-
nost, obchod se suvenýry, Wi-Fi (zdarma)
PLÁŽ
široká písčitá z jemného písku (lehátka a slunečníky zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
plážový volejbal, posilovna, kulečník, pára, sauna, stolní tenis, plážový fotbal, 
2 tenisové kurty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
karaoke, SPA centrum, masáže, manikúra, pedikúra, vířivka, vodní sporty na 
pláži, půjčovna kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně (bufet), večeře (výběr z menu). Plná penze: snídaně (bu-
fet), obědy a večeře servírované (výběr z menu) a c d f l o í v w y é á

Le Belha y oi An ****

VIETNAM  DANAN   OI AN

Elegantní budovy resortu Boutique Hoi An, zasazené do rozlehlé zahra-
dy s kokosovými palmami, leží u dlouhé písčité pláže An Bang Beach. 
Pro klienty jsou připraveny luxusní pokoje Superior, posilovna a výbor-
ná mezinárodní kuchyně. V  hotelu můžete využít služeb SPA centra, 
které je k dispozici jen několik kroků od velkého venkovního bazénu. 
Okolní příroda vybízí k procházce podél řeky Thu Bon River či projížďce 
na kole historickým městem, zapsaném na Seznamu světového dědic-
tví UNESCO. Golfi sté ocení 10 minut jízdy vzdálené golfové hřiště.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior s výhledem na moře: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 6 km / od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), TV, te-
lefon, minibar, trezor na pokoji, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, 
balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), hlavní restaura-
ce, lobby bar, bar na pláži, bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost, 
směnárna
PLÁŽ
dlouhá písčitá pláž
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, pára, kurzy vaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu) a c d l m o í é á

Bouti ue oi An Resort ****
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Hotel se nachází v krásném letovisku v udržo-
vané zahradě, hned u nádherné písečné pláže 
Mui Ne. Hotelová zahrada přímo vybízí k od-
počinku a  relaxaci a  nechá na vás dýchnout 
místní atmosféru. Hotel je rozdělen na dvě 
části, na část přímo u moře Sea Side a zadní 
část hotelu (za cestou) – nazývanou Hill Side. 
Naleznete zde vše, co je potřeba pro strávení 
odpočinkové dovolené. Hotel je vhodný pro 
všechny věkové kategorie.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj – Hill Side: 11-112-111
Pokoj Deluxe s výhledem na bazén – Hill Side / 
Pokoj Deluxe s výhledem na moře – Hill Side:
11-112-111
Pokoj Deluxe – Sea Side: 11-112-111
Pokoj Beach Front – Sea side: 11-112-111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 200 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a  kávy, minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s výhledem na bazén Hill Side – stej-
né vybavení jako Standardní pokoj, Pokoje Deluxe 
s  výhledem na moře Hill Side, Pokoj Deluxe Sea 
Side, Pokoj Beach Front Sea Side
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race na střeše hotelu, bar u bazénu, Wi-Fi v lobby 
(zdarma), konferenční místnost, 2 bazény (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servíro-
vané (výběr z menu)

c d l o í é

Tien Dat Mui Ne Resort ***

[

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd se snídaní  listopad 2019  prosinec 2019  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 36 690 36 690  36 590 - 37 290  36 590 - 37 490 36 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 28 190 28 290  28 090 - 28 490  28 090 - 28 590 28 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 490 30 490  30 390 - 30 990  30 390 - 31 190 30 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 31 190 31 190  31 190 - 31 790  31 190 - 31 890 31 190
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Krásný hotel obklopený tropickou zahradou se 
nachází u více než 100 metrů dlouhé bělostné 
pláže Mui Ne. Resort nabízí ubytování v  po-
klidné části, několik bazénů a kromě vodních 
her či soutěží i  taneční kurzy, masáže nebo 
večerní programy. Přímo na pláži je škola kite-
boardingu, v okolí resortu se nachází golfové 
hřiště. Hotel je výbornou volbou pro odpoči-
nek i  aktivní dovolenou a  doporučujeme ho 
všem věkovým kategoriím.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj s výhledem do zahrady:
11-112-111
Standardní pokoj s výhledem na moře:
11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 210 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), sat TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), 
minibar (zdarma), trezor na pokoji (zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a sluneční-
ky zdarma), dětský bazén, hlavní restaurace, bar 
u bazénu, dětský klub (pro děti 4–12 let) v časech 
vymezených hotelem, dětské hřiště, lobby bar, 
parkoviště (zdarma)
PLÁŽ
písčitá pláž s  jemným pískem (lehátka a  sluneč-
níky zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
gymnastika, vodní gymnastika, vodní pólo, stolní 
tenis, taneční lekce (salsa, břišní tance, tango), 
step aerobic, plážový volejbal, šipky, soutěže, 
boccia, aero jóga, večerní programy, party na pláži 
a u bazénu, taneční show
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži (vodní skútry, kajaky, surfo-
vání, kitesurfi ng, paddleboarding), SPA centrum, 
masáže, sauna, vířivka, vodní dýmka
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu 
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení. Neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. V  nočních hodinách nabídka čaje a  kávy 
v Lobby baru. Lze čerpat v místech a časech urče-
ných hotelem.

c h l o í u v y z é

Dessole Beach Resort Mui Ne ****+

V Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd se snídaní  listopad 2019  prosinec 2019  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 47 290 46 290  45 590 - 47 290  44 690 - 46 290 44 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 38 390 37 590  36 990 - 38 390  36 290 - 37 490 36 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 39 290 38 490  37 890 - 39 290  37 190 - 38 490 37 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 40 290 39 390  38 790 - 40 290  37 990 - 39 390 37 990
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Elegantní a stylový hotelový resort, obklopený kokosovými palmami, 
se nachází u krásné dlouhé písčité pláže Mui Ne a průzračně čistého 
oceánu. Na pláži je možné provozovat vodní sporty. Architektura hotelu 
je ovlivněna spojením vietnamské, japonské i čínské kultury. V okolí 
hotelu je možné zajít na místní trh, k návštěvě láká Cham Tower.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj (Superior): 11-111
Pokoj Deluxe: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 200 km
vzdálenost od centra: 15 km / od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, kabelová TV, minibar, plážové osušky, župan, vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, bar u bazénu, Wi-Fi v  lobby zdarma, 
konferenční místnost, obchod se suvenýry, 2 bazény (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, fi tness, tenisový kurt, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu); Plná 
penze: snídaně formou bufetu, obědy a večeře servírované (výběr z menu) c d f l o í v w y é á

S iss Village Resort ****

VIETNAM  SAI ON  P AN T IET

Příjemný čtyřhvězdičkový Sunny Beach Resort je zasazen v  tropické 
zahradě plné palem přímo u  krásné písčité pláže Mui Ne. Hotel má 
klimatizované a moderně zařízené pokoje, SPA centrum s relaxačními 
procedurami i konferenční místnost. Doporučujeme klientům, kteří vy-
hledávají odpočinkovou dovolenou v kombinaci s vodními sporty.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj (Superior): 11
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 200 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, set pro přípravu čaje a kávy, 
minibar (denně doplňovaná voda), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s výhledem na moře – novější vybavení
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi na recepci, konferenční 
místnost, 2 venkovní bazény
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
fi tness, vodní sporty na pláži, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu); Plná 
penze: snídaně formou bufetu, obědy a večeře servírované (výběr z menu) c d f h l o í y é á

Sunny Beach Resort ****
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Elegantní hotel s velmi příjemnou atmosférou, situovaný na nádherné 
písečné pláži Mui Ne, je obklopen krásnou zahradou a nabízí možnost vy-
zkoušet vodní sporty jako kitesurfi ng, plachtění nebo surfování. Hotel se 
nachází cca 3 kilometry od golfového hřiště, 5 kilometrů od Fairy Spring 
a asi 12 kilometrů od červených písečných dun. Resort doporučujeme 
sportovním nadšencům i klientům hledajícím odpočinkovou dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11
Pokoj Superior: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 200 km
vzdálenost od centra: 15 km / od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), kabelová 
TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), minibar, trezor na pokoji, set pro přípravu čaje 
a kávy, balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoje Superior – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), hlavní restaura-
ce, kavárna, bar u bazénu, parkovací stání (zdarma, dle dostupnosti)
PLÁŽ
písčitá (lehátka a slunečníky zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness, SPA centrum, masáže, sauna, vodní sporty na pláži, golfové hřiště 
(3 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu). Plná 
penze: snídaně formou bufetu, obědy a večeře servírované (výběr z menu) c d f l o í x y z é

Blue Ocean Resort ****
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Oblíbený městský hotel Soho se nachází v oblasti Nha Trang u krásné 
písčité pláže, která je od hotelu oddělena pouze promenádou. Hotel 
s příjemnou atmosférou a kvalitními službami je ideální volbou pro ty, 
kteří hledají ruch městského života a odpočinek na blízké pláži. Hotel 
láká i svou polohou nedaleko památek Cham Towers nebo katedrály 
Nha Tho Nui.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj – Superior: 11
Executive pokoj s výhledem na moře: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 80 m 
vzdálenost od letiště: 26 km
vzdálenost od centra: 1,7 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Executive pokoje s výhledem na moře – balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, trezor na recepci, restaurace, bar u bazénu, bazén, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, společenská místnost, směnárna
PLÁŽ
široká písčitá pláž z jemným pískem, lehátka a slunečníky za poplatek
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu

c m í é

Soho otel ***
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Příjemný hotel, nacházející se přímo v centru města a v blízkosti pro-
menády Tran Phu, je obklopen restauracemi, kavárnami a obchůdky. 
Tento hotel je ideálním místem pro klienty, kteří chtějí mít blízko rušné 
město a zároveň krásnou, dlouhou a písečnou pláž k odpočinku. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj (Superior): 11
Superior s výhledem na moře: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 150 m
vzdálenost od letiště: 1,3 km
vzdálenost od centra: u centra
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), minibar, set pro přípravu čaje a kávy, 
lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior s výhledem na moře – stejné vybavení jako standardní pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, bazén, restaurace, kavárna, konferenční místnost, 
 lobby bar
PLÁŽ
dlouhá široká písčitá pláž
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
sauna, vířivka, posilovna 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu

c o í é á

Asia Paradise Nha Trang ***

vstupní hala s  recepcí, bazén, restaurace, kavárna, konferenční místnost, vstupní hala s  recepcí, bazén, restaurace, kavárna, konferenční místnost, vstupní hala s  recepcí, bazén, restaurace, kavárna, konferenční místnost, vstupní hala s  recepcí, bazén, restaurace, kavárna, konferenční místnost, vstupní hala s  recepcí, bazén, restaurace, kavárna, konferenční místnost, vstupní hala s  recepcí, bazén, restaurace, kavárna, konferenční místnost, 

SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA

Snídaně: formou bufetu

dlouhá široká písčitá pláž
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMASPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
sauna, vířivka, posilovna 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
sauna, vířivka, posilovna 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu

[
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Thien Hai Son Resort je příjemný rezort, který se nachází přímo u široké 
písčité pláže Tran Hung Dao a křišťálově čistého moře. Hotelový rezort 
se skládá z hlavní budovy a bungalovů umístěných v krásné tropické 
zahradě. Na výlet se můžete vydat do nedalekého města Phu Quoc 
s řadou památek. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj s výhledem do zahrady: 11
Pokoj s výhledem na moře: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8,5 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 130 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (zdarma), mini lednička, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoje s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), kon-
ferenční místnost, obchod se suvenýry, salon krásy, bazén
PLÁŽ
široká písčitá z jemného písku, lehátka a slunečníky za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, tenisový kurt, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu

c l m o í w é

Thien ai Son Resort ***
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Luxusní pětihvězdičkový hotel leží u  dlouhé 
bělostné pláže Bai Dai v průzračné zátoce Cam 
Ranh u  letoviska Nha Trang. Tento nově po-
stavený hotel se pyšní několika bazény, krás-
ným ubytováním a mnoha možnostmi zábavy, 
relaxace i aktivního vyžití. Pro děti naleznete 
v hotelu velký dětský koutek, dětské menu, 
bazény i diskotéku. Vyzkoušet můžete mnoho 
vodních sportů nebo relaxovat ve SPA cent-
ru. Doporučujeme klientům všech věkových 
kategorií, služby hotelu uspokojí i náročnější 
klientelu. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj s výhledem na moře:
11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 3 km
vzdálenost od centra: 27 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), kabelová TV, telefon (za popla-
tek), Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, 
varná konvice, minibar (denně doplňován, vybrané 
nealkoholické nápoje zdarma), trezor na pokoji 
(zdarma), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, 
bar u bazénu, snack bar, noční klub, bazén (lehát-
ka, slunečníky a  osušky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště, dětský koutek, miniklub (pro děti 
4–12 let), obchod se suvenýry, parkování (zdarma), 
výtah
PLÁŽ
soukromá písčitá pláž (lehátka a slunečníky zdar-
ma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy a  soutěže, 
taneční show, živá hudba, party na pláži a  u  ba-
zénu, diskotéka pro děti, stolní tenis, gymnastika, 
vodní gymnastika, aerobic, plážový volejbal, plá-
žové tance a hry, taneční lekce (salsa, břišní tance, 
tango, cha cha, RnB), šipky, vodní pólo, boccia
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, turecké lázně, ví-
řivka, wellness, salon krásy, vodní sporty na plá-
ži (vodní lyže, vodní skútry, windsurfi ng, jízda na 
nafukovacím banánu, parasailing, pronájem lodí 
a  kajaků, surfování, kitesurfi ng, windsurfi ng), 
šnorchlování, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, 
pozdní snídaně, obědy a večeře formou bohatého 
bufetu, během dne lehké občerstvení, odpolední 
káva/čaj se zákusky, dětský bufet, půlnoční občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů a místních a vybraných importo-
vaných alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. 

c j l m o í u v x y é á

S andor Ca  Ranh otels  Resorts *****

VIETNAM  SAI ON  N A TRAN

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd se snídaní  listopad 2019  prosinec 2019  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 53 990 52 490  53 590 - 55 990  54 790 - 57 390 54 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 43 790 42 590  43 490 - 45 390  44 390 - 46 590 44 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 44 890 43 590  44 490 - 46 490  45 490 - 47 690 45 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 45 890 44 690  45 590 - 47 590  46 590 - 48 790 46 590
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Pokoje nebo bungalovy v překrásné zahradě 
s  kokosovými palmami se nachází v  těsné 
blízkosti soukromé pláže vybízející k relaxaci. 
Hotel situovaný pár minut od letiště je vhodný 
pro strávení aktivní i klidné dovolené. Perlový 
ostrov nabízí možnost zapůjčit si motorku, ka-
jak, vyzkoušet si potápění, prozkoumat krás-
ný národní park, vodopády, pepřové plantáže 
nebo továrny na výrobu rybí omáčky. Doporu-
čujeme všem věkovým kategoriím.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 2 km
vzdálenost od centra: 4,5 km
vzdálenost od nákupních možností: 10 minut jízdy
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, kabelová TV, balkon nebo terasa, set 
pro přípravu čaje a kávy, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), trezor na pokoji
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře – stejné vybavení jako 
standardní pokoj 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
hlavní restaurace, bar na pláži, bar u bazénu, Wi-Fi 
(zdarma), konferenční místnost, parkoviště, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
soukromá písečná pláž, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, potápění, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu

c l m o í x y é

Eden Resort ****

[

Orientační cenové rozmezí pro 10/11denní zájezd se snídaní  listopad 2019  prosinec 2019  únor 2020  březen 2020  duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 48 390 48 490  47 790 - 49 690  47 790 - 49 490 47 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 39 290 39 290  38 790 - 40 290  38 790 - 40 090 38 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 40 190 40 290  39 690 - 41 290  39 690 - 41 090 39 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 41 190 41 290  40 690 - 42 290  40 690 - 42 090 40 390
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V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

VIETNAM

MYANMAR

Bangkok

KAMBODŽA

LAOS

THAJSKO

ČÍNA

THAJSKO

Měna: Thajský baht (THB) (dělí se na 100 satangů, 100 THB je přibližně 75 Kč)
Časový posun: zimní čas + 6 hodin, letní čas + 5 hodin
Hlavní město: Bangkok
Telefonní předvolba: +66
Zastoupení země: Velvyslanectví České republiky, 71/6 Ruam Rudee Soi 2, 
Ploenchit Rd. Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok, 
e-mail: bangkok@embassy.mzv.cz, tel.: +66-(0)2-250-9223
Honorární konzulát České republiky v Thajsku:
153/2 Moo 9, Tambon Pongpa, Chiang Rai 571 30, Amphoe Mae Sai, 
e-mail: phuket@honorary.mzv.cz, telefon: +66-(0)76-249 400, linka 1501

Thajské království, omývané ze západu Andamanským a z východu Jihočínským mořem, leží ve 
středu poloostrova Zadní Indie. Thajsko se dělí na 76 provincií a úředním jazykem je zde thajština. 
Domluvíte se však i  laoštinou, čínštinou a v  turistických centrech angličtinou. Země úsměvů, 
jak je právem nazývána, sousedí s Myanmarem, Kambodžou, Laosem a Malajsií a patří k jedno-
mu z nejvyhledávanějších cílů zimní dovolené. Oblíbenost si získalo především díky nádherným 
plážím s bílým pískem, tyrkysovým mořem, exotickou přírodou nebo výtečnou kuchyní. Pokud 
očekáváte více než jen odpočinkovou dovolenou, možností je opravdu mnoho. Rušný Bangkok, 
noční život, bohatá historie, nezaměnitelná kultura, ale i tropické národní parky s různými druhy 
živočichů a rostlin, nádherný podmořský svět, vodopády, průzračné zátoky, adrenalinové vodní 
sporty, relaxační thajské masáže. Thajsko je nezapomenutelná země, kam se budete rádi vracet.

OBYVATELÉ THAJSKA A ZVYKY
Žije zde přes 68 milionů obyvatel, z nichž velká většina obývá venkov a méně než 30 % žije ve 
městech. Thajci jsou velmi usměvaví, skromní a konzervativní. Ve velké míře převládá buddhis-
mus, okolo 4 % obyvatel vyznává islám a 1 % křesťanství. Populace Thajska je ze 75 % 
thajské národnosti, 14 % tvoří obyvatelé z Číny a 11 % jiné národnosti světa. Thajci si 
velmi potrpí na čisté, slušné oblečení, obzvláště při návštěvách chrámu musí být ramena 
i kolena zakryty oděvem. Boty se zouvají v domácnostech, obchůdkách i chrámech. Za 
nejdůležitější část těla považují hlavu, proto není vhodné dotýkat se něčí hlavy a také je 
zakázáno někoho překračovat nebo k někomu otáčet chodidla. Téměř nikdy se nepoužívá 
nůž, ženy se nesmí dotknout mnichů a místo potřesení rukou se Thajci zdraví sepnutím 
rukou jako při modlitbě a mírným sklonem hlavy. V Thajském království je velmi uctívaná 
královská rodina, všechny obrazy Buddhy vnímají jako posvátné objekty.

NÁPOJE A STRAVA – KUCHYNĚ
Thajská kuchyně je velmi různorodá, chutná, levná a vyniká svou pálivostí. Mezi časté 
ingredience patří chilli, limetková šťáva, kokosové mléko a  fermentovaná rybí omáčka, 
která se používá místo soli. V Thajsku se nemusíte bát ochutnat jídlo z pouličních stánků, 
ba naopak. Pokrmy koupené na ulici jsou výtečné a hygienicky nezávadné. Základem thaj-
ských pokrmů jsou nudle nebo rýže, zelenina, maso, ryby či mořské plody. Vyzkoušet můžete 
také thajskou kyselou polévku tom yam nebo dezert ze sladké lepkavé rýže s  kokosovou 
smetanou a  mangem. Za národní jídlo je považováno Pad Thai z  rýžových nudlí s  čerstvou 
zeleninou, vajíčkem, oříšky a k tomu si vyberete maso, krevety nebo tofu. Ti odvážní mohou 
zkusit některý druh  z široké škály hmyzu podávaný v různých úpravách.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Thajska do délky pobytu 30 dnů pro držitele cestovních pasů ČR není 
vyžadováno vyřizování vstupního víza. Pokud ke vstupu na území Thajska bude použit pozem-
ní přechod (ze sousedních zemí), je maximální povolená doba pobytu pouze 15 dnů. Vízum 
je uděleno při vstupu do země bez poplatku a  platnost cestovních pasů musí být minimálně 
6 měsíců od data vstupu na území Thajska. Může být vyžadováno doložení dostatku hotovosti ve 
výši 20 000 THB na osobu nebo 40 000 THB na rodinu na krytí nákladů během pobytu. V Thajsku 
platí přihlašovací povinnost, a to do 24 hodin od vstupu na území Thajska. Tuto povinnost však za 
cizince v naprosté většině případů vyřizují majitelé ubytovacích zařízení.

T AJSKO NEZNAMENÁ JEN BĚLOSTN  PLÁ E, AZUROV  MOŘE 
A EXOTICKOU FL RU A FAUNU, ALE TAK  DÁVNOU ISTORII, 
LEVN  NÁKUPY, V BORNOU KUC YNI A ZÁBAVU.
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, 
do které jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklostech, klimatu a o možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou!

Informace
THAJSKO

LETOVISKA

PHUKET
Phuket je se svou rozlohou 543 km2 a počtem obyvatel 
přes 380 000 největším ostrovem v  Thajsku. Tato nej-
bohatší provincie leží cca 800 km jižně od Bangkoku 
a  je spojena se sousední provincií Phang Nga mostem 
Saphan Sarasin, známým jako „most milenců“. 
Ostrov Phuket ročně navštíví přes 4 miliony návštěvníků 
a na své si přijdou nejen milovníci azurových pláží, příjem-
ných hotelů a nočního života, ale také obdivovatelé histo-
rie, podmořského světa, národních parků nebo vodopádů. 
Nejnavštěvovanější částí ostrova je pláž Patong ležící 
15 km západně od hlavního města Phuket. Tříkilometrová 
pláž umožňuje kromě velkého výběru hotelů a restaurací 
i koupání v průzračném moři, možnost věnovat se vodním 
sportům nebo sledovat romantické západy slunce. 
Město Patong se svým charakteristickým stylem čínské 
a portugalské architektury odděluje od pláže hlavní třída 
nabízející svým velkým počtem barů, obchodů a nočních 
podniků bohatý noční život. Na ostrově naleznete okolo 
sta potápěčských center, můžete si zapůjčit skútr nebo 
se prolétnout na padáku. Za návštěvu stojí nádherně 
zdobené buddhistické chrámy, obrovská socha Buddhy 
na vrcholku jednoho z kopců Nakkerd, národní parky na 
severní části ostrova a zábavní park FantaSea zaměřený 
na thajskou kulturu.

KHAO LAK
Khao Lak je 20 km dlouhé pobřežní pásmo v  provincii 
Phan Nga nacházející se přibližně 80 km severně od Phu-
ketu. Není zde příliš rušno a noční život bývá utlumený, 
což ocení návštěvníci, kteří dávají přednost klidnějšímu 
posezení a  relaxaci. Khao Lak potěší půvabnými pláže-
mi, tyrkysovým mořem i pestrým podmořským životem. 
Kromě krásných nepřeplněných pláží, restaurací, barů 
a  obchůdků můžete navštívit pověstnou tržnici nebo 
muzeum tsunami, kterým bylo Thajsko postiženo v roce 
2004. Nechybí možnost výletů na lodi, pěších túr po os-
trově, kurzy potápění, jízda na kajaku či golfové hřiště. 
V okolí Khao Lak naleznete 19 vodopádů, nádherné ná-
rodní parky i mořské jeskyně.

KRABI
Krabi je ideální volbou pro kombinaci odpočinkové, pozná-
vací a aktivní dovolené. Leží v  jižní části zálivu Ao Nang 
v Andamanském moři východně od ostrova Phuket. Nej-
vyhledávanější pláží bývá Railay Beach přístupná pouze 
lodí. Žádné autobusy, ani auta zde nenajdete. Čeká vás 
nádherně bílý písek, průzračně modré moře, i vysoké úte-
sy. Kromě krásných pláží s  bílým pískem se Krabi pyšní 
nádhernou přírodou, jeskyněmi a  podmořským světem. 
Vysoké vápencové skály obklopující celé letovisko lá-
kají lezce z  celého světa. Pokud jste si lezení nikdy ne-
vyzkoušeli, máte možnost si půjčit vybavení v  místních 
půjčovnách. Na své si přijdou i milovníci potápění, kteří 
mohou prozkoumat nádherné korálové útesy. Za návštěvu 
stojí nepochybně Wat Tham Sua, v překladu Tygří jeskynní 
chrám, nacházející se kousek od hlavního města na vrcho-
lu hory Ao Luk Than, kam se po více než 1200 schodech 
dostanete ke zlaté soše sedícího Buddhy. Čeká vás také 
nádherný panoramatický výhled na moře, vápencové úte-
sy a deštné pralesy. Noční život na Krabi nenabízí jen pěk-
né bary a  restaurace. V  centru hlavního města probíhají 
noční trhy, které jsou velkým gastronomickým zážitkem. 
Potěší vás nejen skvělé lahůdky, ale i příznivé ceny, trhy 
se suvenýry a koncerty místních hudebníků. 

KO LANTA
Souostroví Ko Lanta ležící v jižní části provincie Krabi 
u Andamanského moře je ideálním kompromisem mezi 
turisticky vyhledávaným místem a  klidnou, odpočinko-

do února. Mezi červnem a říjnem přichází období dešťů, 
které ale neznamenají celodenní deště, prší spíše v noci 
a  krátkou dobu. Jihovýchodní část má odlišné období 
dešťů než jihozápadní část. Na západním pobřeží, kde 
se nachází oblasti Krabi, Phuket a Khao Lak, je deštivo 
od května do října, na jihovýchodním pobřeží prší mezi 
zářím a prosincem.

MÍSTNÍ DOPRAVA
Pro rychlé přibližování jsou v  Thajsku hojně využívány 
mototaxi a  tuk tuky, cenu si vždy dohodněte předem. 
Tuk-tuk je místní motorová tříkolka, se kterou v  husté 
dopravě přemístíte rychle a  jednoduše. Můžete využít 
i klasické taxi, autobusy nebo lodní dopravu. Ta je vyu-
žívána mezi pevninou a ostrovy, v Bangkoku se setkáte 
s tradiční plavbou po řece. 

VHODNÁ DOBA PRO RELAXAČNÍ POBYT V THAJSKU
Hlavní sezona začíná listopadem a končí březnem. Na se-
veru je nejvhodnější doba pro návštěvu mezi listopadem 
a únorem. Od března do května se teploty vyšplhají ke 
40°C a spolu s teplotami se zvyšuje i vlhkost. Jih Thajska 
má nejpříznivější teploty ke strávení dovolené mezi lis-
topadem a březnem, leden bývá označován jako nejvíce 
navštěvovaný měsíc sezony. V severní části Thajska bývá 
příhodná doba pro prohlížení památek v prosinci.

vou dovolenou. Severozápadní část Ko Lanta Yai, která je 
největší z několika desítek ostrovů, patří k turisty velmi 
vyhledávaným místům. Oblíbenou pláž Klong Dao Beach 
měřící 3 km obklopují kokosové palmy, má pozvolný 
vstup do moře, malé vlny a jemný písek. Naleznete zde 
výškově menší hotely, restaurace a bary, vše schované 
mezi palmami. Kromě nádherných pláží na vás čeká roz-
lehlý národní park, nádherné jeskyně, zahrada orchidejí, 
malé historické město i  pláž s  opicemi. Mezi nezapo-
menutelné zážitky patří jízda na slonovi, šnorchlování, 
projížďka na kanoi nebo pěší túry džunglí. 

INFORMACE

ZDRAVÍ A OČKOVÁNÍ
Při vstupu do Thajska není vyžadováno žádné očkování. 
K povolení vstupu na thajské území se vyžaduje očkovací 
průkaz pouze od osob přijíždějících z oblastí charakteri-
zovaných výskytem infekčních nemocí, jako např. žlutá 
zimnice. Při cestování do vzdálených částí země doporu-
čujeme poradit se s vaším praktickým lékařem o očko-
vání proti žloutence, žluté zimnici a tyfu. Lékařská péče 
je v Thajsku na vysoké úrovni.

PLACENÍ
Ofi ciální měnou v  Thajsku je baht (THB), který se dělí 
na 100 satangů. 100 THB se rovná přibližně 75 Kč, záleží 
na aktuálním kurzu. Bankovky mají hodnoty 20, 50, 100, 

500, 1000 THB, mince jsou v hodnotách 1, 5 a 10 satangů, 
v hodnotě 25 a 50 nejsou moc obvyklé, dále se v Thajsku 
používají mince 1, 2, 5 a  10 bahtů. Peníze v USD a  EUR 
lze na bahty měnit ve směnárnách, bankách, hotelových 
resortech a  na letištích. Bankomaty, směnárny i  banky 
jsou v turistických oblastech a městech dobře dostupné, 
za výběry z bankomatu se platí poplatek. Bezhotovostní 
platby platebními kartami jsou akceptovány a obchodníci 
si za ně v  některých případech účtují poplatek 3–5 %
z celkové ceny. Bankovky je přísně zakázáno ničit, mačkat 
a popisovat, Thajští obyvatelé to chápou jako zneuctění 
svého krále. Spropitné v Thajsku nebývá zvykem, v draž-
ších hotelech a restauracích je však běžné. 

ELEKTŘINA
Elektrická síť v Thajsku je 220V/50Hz. V ubytovacích za-
řízeních mají ve velké většině zástrčky evropského typu, 
v méně turistických částech se můžete setkat s americ-
kými zásuvkami, na které je potřeba koupit adaptér. 

POČASÍ
Thajsko má tropické podnebí s denními teplotami oko-
lo 30°C, vysokou vlhkostí a monzunovými dešti. Počasí 
v severní a střední části je odlišné od části jižní. V sever-
ním a středním Thajsku bývá nejtepleji a vlhko v březnu, 
dubnu a květnu, naopak sucho a chladněji od listopadu 

Phuket Krabi
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ZAŽIJTE 

NEOPAKOVATEL-

NOU EXOTICKOU 

DOVOLENOU

THAJSKO
KHAO LAK

PHUKET

KRABI

KO
LANTA

APSARA BEACH FRONT 
RESORT AND VILLA

X10 KHAO LAK RESORT
KHAO LAK BAYFRONT RESORT 

BEST WESTERN PREMIER
BANGTAO BEACH

HOLIDAY INN RESORT MAI KHAO BEACH
NOVOTEL PHUKET SURIN BEACH RESORT 

PGS CASA DEL SOL

DUSIT THANI KRABI BEACH RESORT

RED GINGER CHIC RESORT

CHA-DA BEACH RESORT & SPA KOH LANTA

CROWN LANTA RESORT & SPA

BAAN KHAOLAK BEACH RESORT

BANKSAK VILLAGE
MANATHAI KHAOLAK

THE BRIZA BEACH RESORT

CAPE PANWA

ALL SEASONS NAIHARN PHUKET
SUNWING BANGTAO BEACH

WOOVO PHUKET PATONG

TUP KAEK SUNSET BEACH

BEYOND 
RESORT KRABI

PEACE LAGUNA RESORT

THE SMALL 
KRABI

LANTA CASA BLANCA
RAWI WARIN RESORT

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO
Letecká doprava Praha – Phuket – Praha nebo Praha – Krabi 
– Praha v turistické třídě včetně letištních a bezpečnostních 
poplatků, ubytování (9/10/11 nocí,) stravování – snídaně, 
transfery z/na letiště v  cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb., asistence 
česky nebo slovensky hovořícího delegáta na telefonu. 

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnos-
ti o pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu) 
a fakultativní služby.

INFORMACE O LETEC

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

10, 11 A 12 DENNÍ LETY Z PRAHY DO THAJSKA.
Letecká společnost: Qatar Airlines, Bangkog 
Airways (trasa Krabi – Bangkog A 320)
Typ letadla: A320, B777, B787
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne

UMÍSTĚNÍ OTEL

U letů na Phuket – na cestě do/z destinace 
1 přestup v Doha (v Kataru).  

U letů do Krabi –  na cestě do destinace 
1 přestup v Doha (v Kataru), při zpáteční 
cestě z destinace 2 přestupy v Bangkoku 
a v Doha. (dle letového řádu). 

Změna typu letadla vyhrazena

Ko Lanta Khao Lak
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Fakultativní v lety 
T AJSKO  P UKET

Potápění u Similanských ostrovůVýlet na ostrov Jamese Bonda Šnorchlování u ostrova Phi Phi

je vybudována na plovoucích základech. Oběd formou 
bufetu v  oblasti Koh Yao a  návštěva ostrovů Koh Nok 
a  Koh Kudu, které jsou ideálním místem pro odpolední 
relax na zlatavé jemně písčité pláži či pozorování krás 
místního mořského světa.
Orientační cena: 3 255 BTH / 1 995 BTH dítě (4–11 let)
V  ceně je zahrnuto: anglicky nebo německy mluvící 
průvodce, doprava z a do Phuketu, oběd s nápojem, vstupné 
na všechna výše zmíněná místa + poplatek za vstup do 
Národního námořního parku, zapůjčení kánoe do jeskyní.

SIMILANSKÉ OSTROVY  
Seskupení 9 žulových ostrovů nabízející neopakovatelné 
koupání v průzračných thajských vodách a odpočinek na 
zlatavých plážích. Svou unikátní podmořskou viditelností 
Similanské ostrovy přitahují potápěče z  celého světa, 
aby zde mohli prozkoumávat korály ojedinělých pestrých 
barev. Můžete si vyjít na vyhlídku Sailing Rock, kde se Vám 
rozprostře krásný výhled na zátoku Donald Duck barvou 

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

SOUOSTROVÍ PHI PHI
Výlet lodí do jednoho z nejnavštěvovanějších míst celého 
Thajska – ostrovy Phi Phi. Plavání a šnorchlování v místních 
průzračných vodách, návštěva ostrova Rang Yai, Vikingské 
jeskyně a Opičí pláže.  Přejezd přes Phi Phi Lay a Pi Leh 
Cove, kde Vás po cestě uchvátí krásné skalnaté ostrovy 
i  různorodost a  barevnost mořského světa, až dorazíte 
na větší z  ostrovů – Phi Phi Don, kde se bude podávat 
oběd. Poté zavítáte na neobydlený Bambusový ostrov, 
který nabízí jedinečný odpočinek na pláži s jemným bílým 
pískem, kde jsou další možnosti šnorchlování a objevování 
nejrůznějších vodních i  suchozemských živočichů. Cesta 
zpět do přístavu Royal Phuket Marina. 
Orientační cena: 3 240 THB / 1 620 THB dítě (4–11 let)
V  ceně je zahrnuto: Anglicky mluvící průvodce, doprava, 
oběd + nápoj, vstupné na všechna výše zmíněná místa + 
poplatek za vstup do Národního námořního parku, zapůjčení 
kompletního vybavení na šnorchlování.

NEJEN OSTROV JAMESA BONDA 
Původním jménem ostrov Khao Phing Kan a Ko Ta Pu se 
staly nejvyhledávanějšími ostrovy Thajska po odvysílání 
Bondovky v  roce 1974. V  dnešní době jim ani místní 
neřeknou jinak než Bondovy ostrovy. Čeká Vás prohlídka 
jeskyně Lod Nai a  jeskyně Naka ukryté v mangrovovém 
pralese, ale také návštěva rybářské vesnice Panyee, která 

moře připomínající Karibik. Oběd bude podáván na písčité 
pláži zálivu Princess Bay. Poté bude čas na prozkoumávání 
tropických barevných ryb všude kolem, stejně jako 
nádherných korálových útesů a celého vodního světa.
Orientační cena: 3 120 THB / 1 850 THB dítě (4–11 let)
V  ceně je zahrnuto: Anglicky nebo německy mluvící 
průvodce, doprava, oběd s nápojem, vstupné na všechna 
výše zmíněná místa + poplatek za vstup do Národního 
námořního parku.

PLAVBA LODÍ JUNE BAHTRA   
Plavba tradiční thajskou lodí June Bahtra Vás zaveze 
kolem ostrova Ko Lawa až k  dechberoucímu výhledu 
na západ slunce. Během plachtění se bude na palubě 
podávat večeře formou bufetu. 
Orientační cena: 2 235 THB / 1 675 THB dítě (4–13 let, 
děti mladší 4 let v doprovodu platící osoby zdarma) 
V ceně je zahrnuto: Anglicky mluvící průvodce, plavba 
lodí, večeře s nápoji. Plavba lodí June Bahtra
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Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 46 390 - 47 790 70 890 49 390 49 390 - 51 690 49 390 36 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 37 590 - 38 790 57 490 40 090 40 090 - 41 890 40 090 29 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 38 590 - 39 690 58 890 41 090 41 090 - 42 990 41 090 30 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 39 490 - 40 690 60 290 41 990 41 990 - 43 990 41 990 31 290

Užijte si dovolenou v thajském ráji, v rezortu 
položeném přímo na bílé písčité pláži zálivu 
Bangtao, známé také jako Laguna Phuket. 
Díky své poloze na velkolepém západním 
pobřeží ostrova, který je skutečným 
prázdninovým klenotem, si zde každý přijde 
na své. Ať už cestujete za romantickou klidnou 
dovolenou či hledáte rodinný rezort vhodný 
pro děti. Hotel Best Western Premier nabízí 
oboje díky dětskému miniklubu, ale i krásné 
dlouhé pláži vhodné na romantické procházky 
při západu slunce. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 11-112-111
Bungalov: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 40 m 
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, kabelová TV, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), DVD přehrávač, 
minibar (za poplatek), trezor na pokoji, set pro 
přípravu čaje a kávy, terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Bungalov – ložnice s obývací částí, balkón či terasa, 
župan a  pantofl e, žehlička s  žehlícím prknem, 
konferenční stůl, Rodinný pokoj - 2 prostornější 
ložnice, stejné vybavení jako u bungalovu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětský klub 10.00–19.00 
(za poplatek), bar u bazénu, bar v bazénu, hlavní 
restaurace, Wi-Fi (zdarma), směnárna, bankomat
PLÁŽ
písčitá s  jemným pískem, lehátka a  slunečníky 
(zdarma) k dispozici v hotelové zahradě
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, vodní sporty na pláži (vybrané sporty 
zdarma), pétanque, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, golf (ve vzdálenosti cca 20 km), vodní 
sporty na pláži, sauna, masáže, vířivka, půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: 6.30–10.30 formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně 06.30–10.30 formou bufetu, 
večeře 18.30–22.00 servírovaná (výběr z  menu). 
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně formou 
bufetu. Obědy a  večeře servírované, během dne 
lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických (fi ltrovaná káva, postmixové 
nápoje) a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Odpo-
lední káva a čaj mezi 16.00 a 17.00.
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

a c d h l í v y é á

Best Western Pre ier Bangtao Beach Resort  SPA ****
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Sunwing Bantao Beach je plně vybavený 
rodinný rezort s  několika restauracemi, 
zábavními programy a  s  celou řadou aktivit 
pro všechny věkové kategorie. Pokud jste 
milovníci odpočinku, rádi si vychutnáte 
exotické koktejly nebo se osvěžíte v  moři, 
pak je tento hotel ideální volbou. Hotel také 
dosáhl certifi kace Travelife Gold podporující 
udržitelnost v cestovním ruchu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-1122
Pokoj Superior - Royal Studio: 11-112-1122
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 13 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), TV se satelitním příjmem, 
lednička, trezor, set pro přípravu čaje a kávy, mik-
rovlnná trouba, kuchyňka se základním vybavením 
(bez trouby), balkon, župan a  pantofl e, připojení 
k internetu (za poplatek)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior – Royal Studio – lepší umístění, 
modernější a  obsáhlejší vybavení (toaster, žehlička 
a žehlící prkno), Rodinný pokoj - 2 ložnice a 2 koupelny
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, tobogán, skluzavky, hlavní 
restaurace, bar u bazénu, lobby bar, směnárna, Wi-Fi 
v lobby zdarma, minimarket, lékař, bankomat
PLÁŽ
dlouhá široká písčitá pláž, lehátka a  slunečníky 
(zdarma) k dispozici v hotelové zahradě
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, aerobic, animační programy pro děti i dospělé
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf (ve vzdálenosti cca 20 km od hotelu), pára, 
masáže, vířivka, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: 7.00–10.30 formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná 
(výběr z menu)
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

a c d l í v y é / á

Sun ing Bangtao Beach ****
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Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 50 790 - 52 190 74 990 52 690 52 690 - 55 290 52 690 38 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 41 190 - 42 290 60 790 42 690 42 690 - 44 890 42 690 31 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 42 190 - 43 390 62 290 43 790 43 790 - 45 990 43 790 32 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 43 190 - 44 390 63 790 44 890 44 890 - 47 090 44 890 32 990
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All Seasons Naiharn Phuket je situován 
v exotické přírodě jen několik kroků od klidné 
pláže Naiharn na jihu ostrova Phuket. Hotel 
vás nadchne svým malebným prostředím 
s kokosovými palmami, thajskou i mezinárodní 
kuchyní a bohatou nabídkou vodních sportů. Tři 
kilometry vzdálená vyhlídka Promthep Cape na 
nejjižnějším výběžku ostrova nabídne nádherný 
výhled na západ slunce i  okolní ostrovy či 
pláže. Vyhlášená thajská pláž Patong Beach je 
vzdálena pouze 15 kilometrů od hotelu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Superior: 11-112-111
Junior Suite: 11-112-111
Suite: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 37 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, kabelová TV, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, set pro pří-
pravu čaje a kávy, minibar (za poplatek), minilednič-
ka, Wi-Fi (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior – přízemí, soukromá terasa; Junior 
Suite – přímý vstup do privátní vířivky, soukromé 
hotelové lenošky na terase; Suite – ložnice a obývací 
pokoj se zastíněnou terasou
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), 2 restaurace, snack bar, bar u bazénu, Wi-
Fi (za poplatek), konferenční místnost, směnárna, 
dětský klub (pro děti od 4 do 12 let)
PLÁŽ
písčitá (přístupná přes místní komunikaci), lehátka 
a slunečníky (za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum: masáže, relaxační a zkrášlující procedu-
ry, sauna, pára, vířivka, půjčovna aut a  motorek, 
stolní tenis, vodní sporty na pláži (plachtění, surfi ng, 
windsurfi ng, parasailing) 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře (výběr 
z menu – 3 chody).
All Inclusive: 11.00–22.00, zahrnuje snídaně formou 
bufetu, obědy a večeře servírované (výběr z menu 
– 3 chody), během dne lehké občerstvení, neomeze-
né množství rozlévaných nealkoholických (fi ltrovaná 
káva, postmixové nápoje) a  alkoholických nápojů 
místní výroby (kromě vína). Lze čerpat v  místech 
a časech určených hotelem. Během večeře je vyža-
dováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

c d h o í v y é á

All Seasons Naiharn Phuket ***

V

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 890 - 44 290 60 890 43 190 43 190 - 44 790 43 190 33 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 34 790 - 35 890 49 390 34 990 34 990 - 36 290 34 990 27 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 35 690 - 36 790 50 590 35 890 35 890 - 37 190 35 890 28 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 490 - 37 690 51 790 36 790 36 790 - 38 090 36 790 28 890
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Hotel se nachází v klidné lokalitě u dlouhé písčité pláže Mai Khao na 
západním pobřeží v  severní části ostrova Phuket. Resort disponuje 
venkovním bazénem s  barem, bazénem pro děti, SPA centrem 
a  posilovnou. Pro děti je připraven bohatý denní program aktivit, 
velký koutek i  speciální menu. V okolí naleznete nedotčený národní 
park Sirinat, golfové hřiště, nákupní centrum Turtle Village a aquapark 
Splash Jungle.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj / Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 34 km / vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
nebo terasa, TV se satelitním příjmem, DVD přehrávač, lednička, trezor na 
pokoji, telefon, set pro přípravu čaje a kávy, Wi-Fi (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
hlavní restaurace, kavárna, bar u bazénu, knihovna, Wi-Fi (zdarma), obchodní 
arkáda, konferenční místnost, dětský klub, dětské hřiště, parkoviště, kavárna
PLÁŽ
dlouhá písčitá pláž, lehátka a slunečníky (zdarma) k dispozici v hotelové zahradě
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu; Plná penze: snídaně, oběd a ve-
čeře formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu.

Hotel se nachází v  jihozápadním rohu Phuketu na známé pláži Kata, 
krásné písečné pláži s  malebným výhledem, která je jen tři minuty 
chůze od hotelu. V blízkosti jsou restaurace a hlavní nákupní centrum. 
Hosté zde ubytovaní mohou uniknout turistickému ruchu a vychutnat 
si tak pohodlí a celou řadu služeb tohoto thajského rezortu. Pokud hle-
dáte prvotřídní služby v klidném rodinném prostředí, PGS Casa Del Sol 
je pro vás tou správnou volbou. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112.111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj: 11-112-1122-11222-111-1112-11122-1111-11112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 600 m / vzdálenost od letiště: 47 km
vzdálenost od centra: 1,5 km / vzdálenost od nákupních možností: 200 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), šatna, balkon nebo 
terasa, kabelová TV, set pro přípravu čaje a  kávy, trezor na pokoji, lednice 
nebo minibar, telefon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, dětský klub (za poplatek), hlavní restaurace, 3 bazény 
(lehátka a slunečníky zdarma) a z toho 1 dětský bazén se skluzavkou, Wi-Fi 
v lobby zdarma, výtah, knihovna, bar u bazénu, mini obchod s nápoji v lobby
PLÁŽ
dlouhá široká písčitá pláž z jemného písku, lehátka a slunečníky (za poplatek)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: 06.30–10.30 formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu.

c d g l o í v é á

a c o í v y é

oliday Inn Resort Phuket Mai Khao Beach ****

P S Casa Del Sol ****

T AJSKO  P UKET

T AJSKO  P UKET
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Krásný hotel obklopený národními parky leží 
u  písčité pláže klidného letoviska Khao Lak. 
Moderní rozsáhlý resort nabízí ubytování 
v  nízkopodlažních budovách posazených do 
nádherné tropické zahrady jen několik kroků 
od romantické laguny. V  hotelu se nachází 
3 venkovní bazény, dvě restaurace, bar 
u  bazénu, knihovna i  SPA centrum, kde si 
můžete vychutnat thajské masáže s výhledem 
na lagunu. V  okolí objevíte exotické národní 
parky, vodopády či podmořský svět.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj Deluxe: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), župan a  pantofl e, plážová 
taška, Wi-Fi (zdarma), telefon, trezor, sat TV s DVD, 
minilednička, minibar, set pro přípravu čaje a kávy, 
balkon nebo terasa, 2 láhve pitné vody denně 
(zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – prostornější, individuálně ovládaná 
klimatizace
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 3 bazény (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, 3 restaurace, 3 bary, 
knihovna, dětský koutek, dětské hřiště, konferenční 
místnost, Wi-Fi (zdarma), obchod se suvenýry, hlavní 
restaurace, restaurace na pláži
PLÁŽ
široká písčitá z jemného písku, lehátka a slunečníky 
(zdarma) k dispozici v hotelové zahradě
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, vodní skluzavka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum: masáže, sauna, pára, kurzy vaření, 
thajský box, plážový volejbal, stolní tenis, půjčovna 
kajaků, kánoí a kol, hotelový shuttle bus do centra 
(v hotelem určených časech)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. 
All Inclusive: zahrnuje snídaně (06.30–10.30), obě-
dy (12.00–14.30) a  večeře (19.00–22.00) formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, 11.00–23.00 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
(fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a  alkoholic-
kých nápojů místní výroby (kromě vína). Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Během veče-
ře je vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

c d h l o í v y é á

Apsara Beach ront Resort  Villa ****

V Z [

c d g l o í v é á

a c o í v y é

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 990 - 44 490 69 290 48 790 48 790 - 50 890 48 790 43 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 34 890 - 36 090 56 190 39 590 39 590 - 41 290 39 590 35 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 35 690 - 36 990 57 590 40 590 40 590 - 42 290 40 590 36 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 590 - 37 890 58 990 41 490 41 490 - 43 290 41 490 37 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

29 90 K

T AJSKO  K AO LAK

Hotelový resort přímo na písčité pláži nabízí 
krásné ubytování v  pokojích zařízených 
v tradičním thajském stylu. Povečeřet můžete 
v jedné ze tří restaurací místní či mezinárodní 
kuchyně, relaxovat lze u jednoho ze 2 bazénů 
nebo v hotelovém SPA centru. Ať už pro rodiny, 
páry nebo přátele cestující společně, hotel Briza 
Beach Resort zaručuje nezapomenutelný pobyt 
v tomto tak různorodém koutu jižního Thajska. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od od letiště: 57 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), župan, sat TV, Wi-Fi (zdarma), 
minilednička, set pro přípravu čaje a kávy, balkon 
nebo terasa, trezor, minibar
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 2 bary (z toho 
1 u  bazénu), 2 bazény (slunečníky a  lehátka 
zdarma) – z toho 1 s částí pro děti, Wi-Fi (zdarma), 
konferenční místnost, kavárna, miniklub 
PLÁŽ
písčitá s jemným pískem, lehátka a slunečníky k dis-
pozici v hotelové zahradě (zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum: masáže, relaxační a  zkrášlující 
procedury, vodní sporty na pláži, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře ser-
vírovaná
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

a c d l o í v x y é á

The Briza Beach Resort ****

[

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 42 590 - 43 990 65 890 47 190 47 190 - 48 990 47 190 36 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 34 590 - 35 690 53 390 38 290 38 290 - 39 690 38 290 29 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 35 390 - 36 590 54 690 39 190 39 190 - 40 690 39 190 30 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 290 - 37 490 56 090 40 190 40 190 - 41 690 40 190 30 890
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 190 K

T AJSKO  K AO LAK

Menší hotelový resort s  68 pokoji v  klidné 
rozlehlé zahradě se nachází na krásné zlatavé 
pláži Nang Thong. V pěší vzdálenosti je k vidě-
ní mnoho památek, například Similan Islands, 
národní park Khao Sok, Phang Nga Bay, ost-
rov Jamese Bonda či jiná, turisty vyhledávaná 
místa. Mezi oblíbené aktivity zde patří potá-
pění, šnorchlování, rybaření v hlubokém moři 
či hraní golfu. Tento rezort navíc jako jeden 
z mála v celém Thajsku, byl speciálně navržen 
tak, aby poskytl rekreační pohodlí i pro klienty 
s pohybovým omezením, a to především díky 
bezbariérovému přístupu po celém resortu 
včetně bazénu a pláže. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj Superior: 11-112-1122
Bungalov: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: 800 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), župan a pantofl e, sat TV, tre-
zor na pokoji, telefon, Wi-Fi (za poplatek), set pro 
přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa, minibar
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior – prostornější pokoj než standardní 
pokoj, bezbariérový
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 restaurace, bar u bazénu, 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma), Wi-Fi (za po-
platek), dětský koutek, dětské hřiště, konferenční 
místnost
PLÁŽ
písčitá, bezbariérová, lehátka a slunečníky k dispozi-
ci v hotelové zahradě (zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, půjčovna kol, vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, půjčovna aut a motorek, golf (ve vzdále-
nosti cca 27 km od hotelu), potápění (i pro klienty 
s pohybovým omezením)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: 07.00–10.30 formou bufetu (hlavní sezó-
na), a la carte (mimo hl. sezónu)
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servíro-
vaná (výběr z menu)

a c d K í v x y z é á

Baan Khaolak Beach Resort ***

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 43 390 - 44 790 64 190 48 790 48 790 - 50 890 48 790 38 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 35 190 - 36 290 52 090 39 590 39 590 - 41 290 39 590 31 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 36 090 - 37 190 53 290 40 590 40 590 - 42 290 40 590 31 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 36 890 - 38 090 54 590 41 490 41 490 - 43 290 41 490 32 790
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2 90 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  190 K

T AJSKO  K AO LAK

Skvostný hotelový komplex se nachází u  centra Khao Lak a  asi dva 
kilometry od oblíbených trhů v  Bang Niang. Ubytovat se můžete 
v  rodinné části či v  části hotelu umístěné blíže k  pláži. Nejen rodiny 
s dětmi potěší poloha u písčité pláže, pět bazénů – z toho dva dětské, 
aquapark s  tobogánem a velký dětský koutek. Resort je situován 500 
metrů od hlavní silnice, kde můžete navštívit místní restaurace, bary 
a  obchody. Doporučujeme nejen pro rodinnou dovolenou, ale i  pro 
klienty všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe v rodinné části: 11 112 111
Pokoj Deluxe v části u pláže s výhledem na bazén: 11 112 111
Pokoj Deluxe v části u pláže se sdíleným bazénem: 11 112 111
Pokoj Deluxe v části u pláže: 11 112 111
Rodinný pokoj v rodinné části / v části u pláže: 11-112-1122-111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 82 km
vzdálenost od centra: 3 km / vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), sat TV, 
telefon (za příplatek), trezor na pokoji, Wi-Fi (zdarma), minibar (za poplatek), 
balkon, šatní skříň, pracovní stůl, set pro přípravu čaje a kávy
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 5 bazénů (lehátka a slunečníky zdarma) – z toho 2 dětské, 
miniklub, hlavní restaurace, bar na pláži, bar v bazénu, 4 výtahy, konferenční 
místnost, směnárna, bankomat
PLÁŽ
dlouhá písčitá pláž, lehátka a slunečníky (zdarma) k dispozici v hotelové zahradě 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu. c d h l o í v y é / á

X10 Khaolak Resort ****

T AJSKO  K AO LAK

Příjemný hotel leží u krásné zlatavé pláže v blízkosti národního parku 
Lam Ru. Poloha hotelu nabízí úchvatný výhled na hornatou tropickou 
přírodu, nádherný vodopád Lumpee je vzdálen asi 20 kilometrů. Dva 
venkovní bazény, bar umístěný přímo v  bazénu, exotická zahrada či 
thajské masáže jsou ideální volbou pro strávení relaxační dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior s výhledem na hory / Pokoj Deluxe: 11-112-111
Deluxe Bungalov s částečným výhledem na moře: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 59 km
vzdálenost od centra: 4 km / vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), sat TV, 
minilednička, Wi-Fi (zdarma), trezor, set pro přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – s  výhledem na bazén nebo do zahrady, prostornější než 
Superior s  výhledem na hory, Deluxe Bungalov s  částečným výhledem na 
moře (prostornější než pokoj Deluxe)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 bazény – z toho 1 s dětskou částí (lehátka a slunečníky 
zdarma), restaurace, bar u bazénu, knihovna, Wi-Fi (zdarma)
PLÁŽ
písčitá s oblázky, slunečníky a lehátka (zdarma) k dispozici v hotelové zahradě
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum: masáže, relaxační a zkrášlující procedury
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (čtyřchodové menu)
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu. c d l o í é

Khao Lak Bay ront Resort ***
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T AJSKO  KRABI  NON  TALAY

Pokud se rozhodnete pro ubytování v hotelu 
Tup Kaek Sunset Beach Resort, budete se 
nacházet pouze pár kroků od nejmalebnější 
pláže Krabi – Tubkaek. Tato klidná pláž proslulá 
krásnými výhledy na protilehlé ostrovy, 
jedinečně bílým pískem a pozvolným vstupem 
do moře, je ideálním místem pro otevření Vaší 
oblíbené knihy a zasloužený relax. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj se sdíleným bazénem: 11-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 26 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa, minibar (zdar-
ma), lednička, Wi-Fi (zdarma), kabelová TV, trezor na 
recepci (za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, hlavní restaurace, bar 
u pláže, parkovací stání (zdarma, dle dostupnosti)
PLÁŽ
krásná dlouhá soukromá písčitá pláž s pozvolným 
vstupem do moře, lehátka a slunečníky k dispozici 
v hotelové zahradě (zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, masáže, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

a c d f l í y é

Tup Kaek Sunset Beach Resort ****

[

c d h l o í v y é / á

c d l o í é

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 49 290 48 990 53 390 - 55 590 53 390 43 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 40 090 39 690 43 290 - 45 090 43 290 - 43 390 35 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 40 990 40 690 44 390 - 46 190 44 390 35 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 41 990 41 690 45 390 - 47 290 45 390 - 45 490 36 890
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 90 K

T AJSKO  KRABI  AO NAN

Jak už název napovídá, tento hotel vybízí 
k dokonalému odpočinku. Nachází se v přímé 
blízkosti krásné a klidné pláže Ao Nang, která 
je známá svým bílým pískem a  křišťálově 
čistou vodou Andamanského moře. Krásným 
zážitkem je i projížďka kajakem na nedaleké 
pláži Ao Phai Plong či návštěva známého 
boxovacího stadionu v oblasti Ao Nang Krabi, 
kde můžete přihlížet nejrůznějším typům 
thajského bojového umění. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Pokoj Superior: 11-112-111
Bungalov: 11-112-111
Superior Bungalov: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: 26 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, kabelová TV, lednička, balkon, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
minibar (zdarma), trezor na pokoji, set pro přípravu 
čaje a kávy
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior – v novějších budovách, Superior Bungalov 
– kromě samostatné vilky pouze pro vás, nabízí 
tento typ ubytování i venkovní romantickou sprchu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén, dětský bazén (lehát-
ka a slunečníky zdarma), bar u bazénu, tematická 
restaurace (mezinárodní a  thajská), kavárna, mi-
nimarket, Wi-Fi (zdarma), výtah, knihovna, bezba-
riérové ubytování
PLÁŽ
písčitá, plážové osušky (za zálohu), lehátka a  slu-
nečníky (za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, živá hudba (vybrané večery), šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, kurzy vaření, jízda 
na koních, potápění, půjčovna kánoí, půjčovna kol, 
stolní tenis
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, oběd servíro-
vaný (výběr z menu, za cenu večeře) nebo večeře 
servírovaná (výběr z menu). 
Plná penze: snídaně (bufet), oběd (výběr z menu), 
večeře (výběr z menu)
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

a c d f o K í x y é á

Peace Laguna Resort ****

[

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 45 990 43 790 48 190 - 49 890 48 190 42 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 37 390 35 490 39 090 - 40 490 39 090 - 39 190 34 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 38 290 36 390 40 090 - 41 490 40 090 35 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 39 190 37 290 40 990 - 42 490 40 990 - 41 090 36 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 090 K

T AJSKO  KRABI

Red Ginger Chic Resort se nachází dvě minuty od několik kilometrů 
dlouhé pláže Noppharat Thara. Hotel nabízí ubytování v  pokojích 
Superior s  vlastním balkonem, každý host má k  dispozici posilovnu 
i bar přímo v bazénu. V blízkém okolí najdete oblíbenou pláž Ao Nang či 
nejvyhledávanější Railay Beach, kde vás čeká jemný písek, průzračné 
moře a skalní útvary (přístup pouze lodí).

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj / Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 200 m / vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 15 km / vzdálenost od nákupních možností: 200 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon, 
TV se satelitním příjmem, DVD přehrávač, trezor, telefon, minibar, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, lednička
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
hlavní restaurace, snack bar, bar v bazénu, konferenční místnost, parkoviště, 
Wi-Fi (zdarma), orientální kavárna
PLÁŽ
písčito-oblázková, přístupná přes místní komunikaci
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, vířivka
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu). Plná 
penze: snídaně (bufet), oběd (výběr z menu), večeře (výběr z menu)
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu. c d f í é á

Red inger Chic Resort ****

T AJSKO  KRABI

Hotel je situován v  letovisku Krabi, minutu chůze od dlouhé pláže 
Noppharat Thara u zálivu Ao Nang. The Small Krabi nabízí ubytování ve 
studiích či pokojích s vlastním vstupem do bazénu v přízemí. Druhý bazén, 
který mají hosté k dispozici, se nachází na střeše hotelu. Nedaleko resortu 
leží příjemná pláž Ao Nang a o kousek dál jedna z nejkrásnějších thajských 
pláží Railay Beach, kam se dostanete pouze lodí. Zde můžete očekávat 
tyrkysové moře, jemný písek a vápencové skály typické pro provincii Krabi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj - Studio / Pokoj se sdíleným bazénem: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 150 m / vzdálenost od letiště: 19 km
vzdálenost od centra: 15 km / vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon, 
TV se satelitním příjmem, DVD přehrávač, telefon, trezor na pokoji, lednička, 
minibar, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj se sdíleným bazénem – stejné vybavení jako Studio
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), hlavní restaurace, 
bar u  bazénu, konferenční místnost, knihovna, Wi-Fi (zdarma), parkoviště 
(zdarma), výtah
PLÁŽ
písčito-oblázková, přístupná přes místní komunikaci, slunečníky a lehátka (za 
poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu. a c o í é

The S all Krabi ***
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T AJSKO  KO LANTA  LANTA YAI

Rawi Warin Resort & Spa je luxusní pětihvěz-
dičkový rezort na ostrově Ko Lanta v jižní části 
provincie Krabi. Hotel je postaven na rozsáhlém 
pozemku ležícím u krásného úseku pláže Klong 
Toab a  kopce pokrytého tropickým deštným 
pralesem. V blízkosti hotelu se nachází tenisový 
kurt či potápěčské centrum pro amatérské i již 
certifi kované potápěče. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj / Vila: 11-112-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 61 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 450 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), lednička, minibar, balkon nebo terasa, ka-
belová TV, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje 
a kávy, trezor na pokoji, žehlička a žehlící prkno
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, hlavní restaurace, kavárna, 
bar u bazénu, knihovna, miniklub
PLÁŽ
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slu-
nečníky k dispozici v hotelové zahradě (zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, půjčovna kol a kajaků, vodní skluzavka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, tenisový kurt (v blízkosti ho-
telu), sauna, pára, vodní sporty na pláži, kulečník, 
minifotbal, hodiny jógy v  jógovém studiu, stolní 
tenis
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře; Plná 
penze: snídaně formou bufetu, oběd, večeře
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta 
k dispozici na telefonu.

a c d f o í v w x y é á

Ra i Warin Resort  SPA *****

[

Orientační cenové rozmezí pro 11/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 63 990 60 490 64 890 - 67 890 64 890 50 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 51 990 48 990 52 590 - 54 990 52 590 - 52 690 40 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 53 190 50 290 53 890 - 56 390 53 890 - 53 990 41 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 54 490 51 490 55 190 - 57 790 55 190 - 55 290 42 790
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T AJSKO  KO LANTA

Hotel leží u dlouhé písčité pláže Klong Dao s tyrkysovou vodou v severo-
západní části ostrova Ko Lanta. Rezort nabízí ubytování v nižších budo-
vách situovaných v udržované zahradě s palmami, dětský bazén či hřiště. 
Pro relaxaci je k dispozici posilovna, SPA centrum a bar umístěný přímo 
v bazénu. V okolí můžete vyzkoušet jízdu na kajaku, šnorchlování, nalez-
nete zde obchody, restaurace, půjčovny motorek i rozlehlý národní park.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj / Suite / Executive Suite: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 88 km / vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
UBYTOVÁNÍ
centrální klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
obývací část, balkon, TV se satelitním příjmem, trezor, Wi-Fi, minibar (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
hlavní restaurace, kavárna, bar v bazénu, bar na pláži, dětský klub, konferenční 
místnost, knihovna, Wi-Fi na recepci (za poplatek)
PLÁŽ
soukromá písčitá, lehátka a slunečníky (zdarma) k dispozici v hotelové zahradě
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu). 
Plná penze: snídaně (bufet), oběd (výběr z menu), večeře (výběr z menu). 
SOFT All Inclusive: 10.00–22.00, snídaně formou jednoduchého bufetu, obědy 
formou jednoduchého bufetu a večeře formou bufetu, během dne neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických nápojů a místních alkoholických nápo-
jů. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.  
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu. c d f h l o í v x y é á

Cha Da Beach Resort  SPA Koh Lanta ****

T AJSKO  KO LANTA  TAMBON SALADAN

Lanta Casa Blanca je resort postavený na krásné pláži s jemným pískem 
– Long Beach, která přímo láká k  dlouhým večerním procházkám. 
Tomuto hotelovému resortu se přezdívá "zelený" a to především díky 
důrazu na udržitelný rozvoj a  jeho heslu "klid a  odpočinek člověka 
by neměl narušit klid Země". Díky tomuto novodobému přístupu se 
můžete kochat ojedinělými a  extrémně různorodými ekosystémy 
v celém okolí hotelu a to jak na souši, tak i pod mořskou hladinou. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111
Vila: 11-112-1122-111-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 6 km / vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), lednička, 
minibar, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje 
a kávy, trezor na pokoji
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, panoramatický bazén (lehátka a slunečníky zdarma), 
hlavní restaurace, obchod se suvenýry, bar
PLÁŽ
soukromá písčitá pláž s jemným pískem, houpačka a houpací sítě k dispozici, 
lehátka a slunečníky (zdarma) k dispozici v hotelové zahradě
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře
Plná penze: snídaně formou bufetu, obědy a večeře
UPOZORNĚNÍ
Služby česky nebo slovensky hovořícího delegáta k dispozici na telefonu. a c d f l í é á

Lanta Casa Blanca ****
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Indický oceán

Ari Atoll

Baa Atoll

Male

SRÍ LANKA
Měna: rufi yaa/rufi já (MVR) = 100 laree/larí
Časový posun: +4 hodiny, v době platnosti letního času +3 hod. 
Hlavní město: Male
Telefonní předvolba: +960 
Velvyslanectví České republiky v Indii (s působností pro Maledivy):
Embassy of the Czech Republic, 50-M, Niti Marg, Chanakyapuri, New Delhi 110 021 
Tel.: +91/11 2415 5200 , E-mail: newdelhi@embassy.mzv.cz

Maledivy – to je symbol luxusní dovolené v  exotice. Bílý písek na plážích pod kokosovými 
palmami, křišťálově čisté moře plné korálů a ryb, velmi pohostinní místní obyvatelé. Potápění, 
šnorchlování a relaxace na kouzelných plážích – to vše jsou Maledivy. Moře je zde neuvěřitelně 
bohaté na hejna ryb, které vám budou doslova proplouvat pod nohama.
Maledivy sestávají z  1 196 ostrůvků, obydleno je zhruba pouze 200. Země, která je nejníže 
položeným státem světa, patří mezi vyhledávané turistické cíle. Může se pochlubit zápisem 
v Guinessově knize rekordů, kde je uvedena jako nejplošší země světa. Nadmořská výška žád-
ného z ostrovů totiž nepřesahuje 2 a půl metru. Na délku pak není žádný z ostrovů delší než 
8 kilometrů. Maledivy mají přibližně 328 500 obyvatel. Zhruba 103 000 jich žije v hlavním městě 
Male, které má nejvyšší hustotou zalidnění na světě. Město leží na ostrově Malé, který je součástí 
atolu Kaafu. Na ostrově je velký obchodní přístav a celý ostrov je hlavní obchodní oblastí celé 
země. Správná výslovnost názvu hlavního města Malediv je maa-lay. Místní obyvatelé mluví 
maledivštinou (dhivehi), která je zvláštní směsicí tamilštiny, arabštiny, hindštiny a sinhálštiny. Bez 
problémů se tu ale domluvíte anglicky a německy. 
Jde o jedinečné místo pro dovolenou, obdařené stovkami úchvatných korálových ostrovů. Jsou 
omývány tyrkysovým mořem, které nenaleznete nikde jinde. Slunce, jemný bílý písek, kokosové 
palmy, pestře kvetoucí a krásně vonící keře a podmořský svět překypující životem jsou ingredi-
ence, které jsou klíčem ke štěstí a harmonii. Dlouhé pásy korálových útesů lákají hejna 
pestrobarevných rybek, menších druhů rejnoků, želv i  chobotnic. Potopte se 
k podmořským jeskyním či ke starým vrakům lodí, které jsou domovem vět-
ších druhů ryb. Šnorchlování a potápění je tu tak logicky největší atrakcí. 
Prakticky na každém kroku naleznete profesionální centra vodních sportů 
a kurzů potápění. Panuje zde tropické klima s průměrnými denními teplo-
tami od 30 °C do 32 °C. Také teplota vody je po celý rok stejná, pohybuje 
se okolo 27 °C.

Maledivské kulinářské umění je ovlivněno hlavně Srí Lankou a Indií. Je 
pálivé, ale méně než v okolních zemích, je sladké, kyselé a kořeněné. 
Tradiční hlavní jídlo se skládá z rýže a garudhiya, rybí polévky obvykle 
podávané s limetkami a chilli. Díky poloze v rovníkovém pásmu a stálému 
počasí jsou Maledivy perfektní destinací pro vaši exotickou dovolenou téměř po 
celý rok.

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách na Maledivy do délky pobytu 30 dnů pro držitele cestovních pasů ČR 
není vyžadováno vyřizování vstupního víza. Vízum je uděleno při vstupu do země bez poplatku. 
Cestovní pasy musí být platné minimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Vyžadováno je 
dostatečné množství fi nančních prostředků (netýká se organizovaných skupin). Přihlašovací 
povinnost zde neexistuje, většina ostrovů však požaduje registraci v  knize hostů. Vstup na 
Maledivy je zpravidla přes mezinárodní letiště Male nebo přes ostrov Gan. Při vstupu do země 
se vyplňuje turistická karta, kde je nutno mj. uvést místo pobytu na Maledivách.

UPOZORNĚNÍ 
Let je realizován na pravidelné lince. Minimální počet osob nutných k  realizaci zájezdů ve 
vypsaných termínech je 10 osob. Dítě do dovršení dvou let platí jednorázový manipulační po-
platek 2 990 Kč/9 990 Kč (není-li v ceníku uvedeno jinak). Za dítě do dovršení dvou let věku 
je na místě v hotovosti vybírána tzv. pobytová taxa ve výši cca 6 USD/noc. V destinaci není 
přítomen český delegát.

PLÁ E S JEMN M, BÍL M PÍSKEM, PR ZRA NÁ VODA INDICK O 
OCEÁNU, KVALITNÍ RESORTY A KOUZELN  PODMOŘSK  SVĚT. 
VÍTEJTE V TROPICK M RÁJI KORÁLOV C  ÚTES  A KOKOSOV C  PALEM.

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

In or ace
MALEDIVY

INFORMACE

OČKOVÁNÍ A ZDRAVOTNÍ PÉČE
Při cestách na Maledivy není vyžadováno žádné očkování, 
výjimku tvoří pouze očkování proti žluté zimnici pro turisty 
přijíždějící z oblasti výskytu tohoto onemocnění. Centrální 
nemocnice je v hlavním městě Male a většina resortů má 
vlastní zdravotní službu. První pomoc poskytne každá re-
cepce hotelu nebo půjčovna potápěčského vybavení. Jejich 
pracovníci, pokud sami nedokážou efektivně pomoci, zařídí 
příjezd lékaře, případně i  převoz do nemocnice. Základní 
zdravotnická péče na Maledivách je na dobré úrovni. 

OBLEČENÍ
Na Maledivách je vzhledem k  islámskému náboženství 
zakázán nudismus a  plavky jsou akceptovány pouze 
v plážových resortech. Na veřejnosti je pro ženu nezbyt-
né mít sukni zakrývající alespoň stehna a tričko s krát-
kým rukávem bez výstřihu. Muži by na veřejnosti neměli 
chodit s odhalenou hrudí. Při vstupu do mešity se musí 
každý vyzout, vstup je povolen pouze v dlouhých kalho-
tách nebo dlouhé sukni a dlouhém rukávu.

CELNÍ PŘEDPISY
Na Maledivy je zakázáno dovážet alkohol, výrobky 
z  vepřového masa, omamné látky a  pornografi cké či 
erotické videokazety a  časopisy. Za přepravu narkotik 
jsou zde nejpřísnější tresty.

POČASÍ
Počasí na Maledivách je vcelku stálé s průměrnými tep-
lotami vzduchu okolo 30 °C a vody 27 °C. Nepanují zde 
suchá tropická vedra, protože klima je zcela pod vlivem 
Indického oceánu. Počasí je ovlivňováno dvěma monzu-
ny. Severovýchodním, který vane v  období od listopadu 
do dubna a přináší velmi malé srážky a jihozápadním od 
května do října, který přináší vlhčí podnebí. Monzunové 
období a především deště nejsou tak výrazné jako ve stá-
tech jihovýchodní Asie. Prší většinou krátce v odpoledních 
hodinách.

ELEKTŘINA
Na Maledivách neexistuje celostátní rozvod elektřiny 
a  každý hotel má proto svůj vlastní naftový generátor. 
Napětí je v  rozmezí 220−240 V. Zásuvky jsou nejčastěji 
britského typu a je potřeba použít redukci. Některé resor-
ty mají zásuvky přizpůsobeny evropským normám, ostatní 
zapůjčují redukci, která se dá koupit i na místě.

LIDÉ A ZVYKY
Obyvatelstvo Malediv tvoří Maledivané, Drávidi, Arabové 
a Afroameričané. I přes tuto různorodost mají svou vlast-
ní jedinečnou charakteristiku. Jsou malou příbuznou ko-
munitou se společnou historií, jazykem dhivehi a vírou 
v islám. Islám dal jejich společnosti sílu a víru tak berou 
velmi vážně. Jako národ oddaný náboženství se pětkrát 
denně modlí v mešitách a obchody jsou v době modliteb 
několikrát denně uzavřeny.

MALEDIVY

RAA 
ATOLL

BAA 
ATOLL

ARI 
ATOLL

NILANDHE
ATOLL

LHAVIYANI
ATOLL

MALE

LHAVIYANI
ATOLL

KUREDU ISLAND RESORT

ATMOSPHERE KANIFUSHI
ROYAL ISLAND RESORT

SUN AQUA VILU REEF

MEERU ISLAND RESORT

CINNAMON DHONVELI

ADAARAN 
HUDHURANFUSHI

PARADISE ISLAND RESORT
THULHAGIRI ISLAND RESORT
MALAHINI KUDA BANDOS

EMBUDU VILLAGE

FUN ISLAND RESORT

ADAARAN CLUB RANNALHI
OLHUVELI BEACH SPA

SUMMER ISLAND MALDIVES
OBLU SELECT SANGELI

ANGAGA ISLAND RESORT

ELLAIDHOO MALDIVES
SAFARI ISLAND RESORT

SUN ISLAND RESORT

HOLIDAY ISLAND RESORT

ADAARAN MEDHUPPARU

ADAARAN PRESTIGE VADOO

UMÍSTĚNÍ OTEL

SUN AQUA VILU REEF

ADAARAN CLUB RANNALHI
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MALEDIVY – 

SYMBOL 

LUXUSNÍ 

DOVOLENÉ

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Malé – Praha v turistické tří-
dě včetně letišt ních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 12denního zájezdu na 9 nocí, v případě 
10denního zájezdu na 7 nocí), stravování dle programu 
a vybraného hotelu, 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 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o  pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu), služby českého delegáta v  destinaci 
a fakultativní služby.

INFORMACE O LETEC

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

10 A 12DENNÍ LETY Z PRAHY DO MALÉ
Letecká společnost: Emirates nebo Qatar
Typ letadla: A320, A330, Boeing 777-300*
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne
Zvýhodněná záloha: ne
*) Změna typu letadla vyhrazena. 

PRO LET S QATAR PLATÍ:
Po cestě do/z destinace přestup v Dauhá (DOH).
PRO LET S EMIRATES PLATÍ:
Po cestě do/z destinace přestup v Dubaji (DBX). 

Všechny lety jsou realizovány na pravidelné lince. Mini-
mální počet osob nutných k realizaci zájezdů ve vypsa-
ných termínech je 10 osob.
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MALEDIVY  L AVIYANI ATOLL

Luxusní pětihvězdičkový hotel na atolu Lhaviyani je jedním z nej delších 
resortů Malediv. Ubytování je nabízeno v plážových vilkách, oddělených 
od sebe tropickou vege tací pro zajištění soukromí. Hosté mohou navští-
vit japonskou či vegetariánskou restauraci, k dispozici je SPA centrum 
a dva hlavní bazény. Kvalitní servis služeb uspokojí i náročnou klientelu. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Sunset Beach Villa: 1-11-112-111
Junior Suite: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 130 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, satelitní TV, DVD přehrávač, Wi-Fi, 
set pro přípravu čaje a kávy, minibar (náplň v rámci All Inclusive), trezor (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s obsluhou, 2 bary u ba-
zénu, dva bazény ( jeden určen pouze pro dospělé), miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nemotorizované sporty na pláži, šnorchlování, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, potápěčské centrum (PADI certifi kace)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
PLATINUM PLUS All Inclusive: více informací na www.eximtours.cz

i l o í v x y é á

At osphere Kani ushi *****

MALEDIVY  SOUT  NILAND E ATOLL

Tento resort v boutique stylu je přímo stvořen pro strávení romantické, 
odpočinkové dovolené. Svým hostům nabízí koupání na bělostných plá-
žích s jemným pískem, šnorchlování u korálových útesů či relaxaci v ho-
telovém SPA centru. Ubytování je zajištěno v útulných plážových vil kách. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Beach Villa: 1-11-112-1122-111,
Deluxe Beach Villa: 11-112-1122-111,

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 150 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), lednička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Deluxe Beach Villa – navíc set na přípravu kávy a čaje
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace na pláži, snack bar, bar na 
pláži, vinotéka, Wi-Fi v celém resortu (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, obchod se suvenýry, miniklub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, tenis, badminton, vodní sporty na pláži, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 8.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, od-
poledne lehké občerstvení formou snacku. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

h l o í v w x y é á

Sun A ua Vilu Ree  *****
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MALEDIVY  SOUT  ARI ATOLL

Hotel patřící k nejoblíbenějším resortům na Maledivách nabízí svým 
hostům jak možnosti zábavy, tak i klid né a odpočinkové relaxace. Re-
sort s 350 bungalovy se nachází na 1,6 kilometru dlouhém a 440 metrů 
širokém ostrůvku v jižní části atolu Ari a je oblíbený jak mladou ge-
nerací, tak rodinami s dětmi. Dovolenou zde prožijete v překrásném 
prostředí s nádherným koupáním a kvalitním servisem služeb.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní plážový bungalov: 1-11-112-111
Vodní bungalov: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 100 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, SAT TV,, trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), set na přípravu kávy 
a čaje, minibar (konzumace za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Vodní bungalov s přímým vstupem do laguny (po schůdcích)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 tematické restaurace s obsluhou, 5 barů, 
obchod se suvenýry, Wi-Fi ve vybraných prostorách (zdarma), konferenční sál (pro 
200 osob), bazén s oddělenou částí pro děti (lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, fi tness, stolní tenis, kulečník, tenis, nemoto rizované vodní sport
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, vodní sporty na pláži, golf, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: více informací na www.eximtours.cz d h l o í u w x y z é á

Sun Island Resort SPA ****+

MALEDIVY  SOUT  MAL  ATOLL

Rozlehlý hotelový resort je součástí South Malé Atollu. Doprava moto-
rovou lodí z letiště trvá přibližně 45 minut. Nabízí svým návštěvníkům 
kvalitní standard služeb a strávení klidné odpočinkové dovolené na pláži 
s jemným, bílým pískem. K dispozici je výběr z několika restaurací, dva 
bazény a hotelové SPA s nabídkou masáží. Hotel je oblíbeným cílem kli-
entů všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Deluxe: 1-11-112-1122-111
Beach Villa: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, DVD přehrávač, 
telefon, trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), minibar, terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Beach Villa – stejné vybavení, navíc venkovní sprcha
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hl. restaurace, 2 restaurace s obsluhou, restaurace na 
pláži, 3 bary, 2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, obchod 
se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, stolní tenis, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, kulečník, tenis, potápěčské centrum (PADI certifi kace) 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: více informací na www.eximtours.cz

h l o í v w x y é

Olhuveli Beach SPA ****+

i l o í v x y é á

h l o í v w x y é á
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MALEDIVY  NORT  MAL  ATOLL

Rozlehlý hotelový komplex se nachází v oblasti North Malé Atollu. Leží 
na ostrůvku plném tropické vegetace, obklopeném krásnou pláží s bí-
lým pískem. Pro hosty je zajištěno ubytování v klimatizovaných plážo-
vých vilkách rozmístěných po ostrově, k dispozici je několik restaurací, 
hotelové SPA centrum i výběr z mnoha rekreačních aktivit. Resort je 
výtečnou volbou pro klienty hledající odpočinek a relaxaci s pěkným 
koupáním a kvalitním servisem služeb

OBSAZENOST POKOJŮ
Garden Villa: 1-11-112-111
Beach Villa: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 135 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, SAT TV, trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), 
minibar (konzumace za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Beach Villa – stejné vybavení
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace s obsluhou, hlavní bar, 
bar u bazénu, bar na pláži, Wi-Fi (zdarma), bazén, dětský bazén, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, fi tness, stolní tenis, tenis 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, potápění (PADI certifi kace)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Premium 24 hodin. Více informací na www.eximtours.cz

h l o w x y é á

Adaaran Select udhuran ushi ****

MALEDIVY  RAA ATOLL

Oblíbený resort nabízí svým hostům ideální atmosféru pro strávení od-
počinkové dovolené. K dispozici je široká nabídka sportovních aktivit, 
SPA centrum s masážemi a dvě restaurace. Plážové vily jsou vybavené 
dře věným nábytkem a mají terasu s výhle dem na Indický oceán.

OBSAZENOST POKOJŮ
Beach Villa: 11-112
Beach Villa DeLuxe: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 150 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor (zdarma), mi-
nibar (naplnění za poplatek), set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Beach Villa DeLuxe
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, 2 bary, snack 
bar, Wi-Fi zdarma (v rámci lobby), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dět-
ské hřiště, dětský klub, obchodní arkáda
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, živá hudba, fi tness, sauna, stolní tenis, plá-
žový volejbal, badminton
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, kulečník, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, bě-
hem dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. h l o í v x é á

Adaaran Select Meedhupparu ****
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MALEDIVY  NORT  MAL  ATOLL

Romantický resort Paradise Island se nachází na ostrůvku lemovaném 
krásnou pláží s bílým pískem v oblasti North Malé Atollu. Cesta rychlolodí 
trvá přibližně 20 minut. Ubytování pro hosty je zajištěno v klimatizova-
ných plážových vilkách, rozmístěných po celém ostrově. Hotel je vhodný 
pro odpočinkovou dovolenou s krásným koupáním.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior Beach bungalov: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 10 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, set na přípravu kávy a čaje, mi-
nibar (konzumace za poplatek), Wi-Fi (zdarma), trezor (zdarma), vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), venkovní sprcha, terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s  obsluhou, 2 bary, 
konferenční sál, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, bazén s inte-
grovaným brouzdalištěm pro děti (lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
občasné večerní programy, fi tness, stolní tenis, tenis, squash, windsurfi ng
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, jacuzzi, sauna, masáže, potápěčské centrum (PADI certifi kace), 
vodní sporty, tenis s večerním osvětlením
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 24 hodin, snídaně, obědy a večeře formou bufetu, odpoledne lehké ob-
čerstvení formou snacku, neomezené množství nealkoholických nápojů (džusy – ne 
z čerstvého ovoce) a alkoholických rozlévaných nápojů místní výroby. 1× denně do-
plnění minibaru dvěma soft drinky. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. d h l o í w x y é á

Paradise Island Resort SPA ****

MALEDIVY  SOUT  ARI ATOLL

Romantický resort se nachází na krásné písečné pláži v oblastí South 
Ari Atollu, asi 100 kilometrů od mezinárodního letiště v Male. Ubytová-
ní pro hosty je zajištěno ve vilkách v blízkosti pláže, všechny s privátní 
terasou nabízející nádherné výhledy na Indický oceán. Resort je vhod-
ný pro klidnou relaxační dovolenou s pěkným koupáním.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior Beach bungalov: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 97 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), trezor (zdarma), 
set na přípravu čaje a kávy, minibar (konzumace za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), venkovní sprcha, terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní bar, bar u pláže, Wi-Fi v hlav-
ním baru (zdarma), SPA centrum, obchod se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní program v hlavním baru, fi tness, stolní tenis, snooker, plážový volej-
bal, fotbal, badminton, minigolf, nemotorizované vodní sporty na pláži 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, tenis,golfový simulátor, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: servírované snídaně a večeře
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 24 hodin, servírované snídaně, obědy a večeře, odpoledne leh-
ké občerstvení formou snacku, neomezené množství nealkoholických nápojů 
(džusy – ne z čerstvého ovoce) a alkoholických rozlévaných nápojů místní vý-
roby. 1× denně doplnění minibaru dvěma soft drinky. Lze čerpat v  místech 
a časech určených hotelem. d h l o í u w x y z á

oliday Island Resort SPA ****

h l o w x y é á

h l o í v x é á

Maledivy_EXOTIKA 2020.indd   223 9.6.2019   12:00:41



224224224

V

V Z [

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 190 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

MALEDIVY  NORT  MAL  ATOLL

Oblíbený resort leží v oblasti Severního Atolu, cesta motorovou lodí trvá 
cca 50 minut. Ubytování je zajištěno v plážových vilkách s terasu s výhle-
dem na oceán nebo v prostornějších Wa terfront vilách s venkovní vířivkou. 
Hotel nabízí dostatek rekreačních aktivit, k dispo zici je rovněž SPA centrum 
s nabídkou masáží. Hotel je skvělou volbou pro strávení dovolené v od-
počinkovém prostředí s krásným koupáním a kvalitním servisem služeb.

OBSAZENOST POKOJŮ
Beach Villa: 1-11-112-111 
Waterfront Villa:: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, Wi-Fi (za poplatek), trezor (zdarma), lednička, set pro přípravu 
čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (kou pelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Waterfront Villa – navíc venkovní vířivka, dřevěná sluneční terasa s poseze-
ním. Je určeno jen pro klienty starší 18 let.
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 2 hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou, 5 barů, 
bazén na pláži, dětský bazén, internetová kavárna (připojení k  internetu za 
poplatek), miniklub, obchody se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, tenis, golf, fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Plná penze: snídaně, oběd a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 24 hodin. Více informací na www.eximtours.cz f h l m o n í v w y z é á

Meeru Island Resort SPA ****

MALEDIVY  L AVIYANI ATOLL

Rozlehlý hotelový komplex na atolu Lhaviyani (cesta hydroplánem trvá 
cca 35 minut), je obklopen průzračnou lagunou a lemován krásnými plá-
žemi s bílým pískem. Hostům je k dispozici fi tness s výhledem na oceán, 
SPA centrum, několik restaurací a barů. Na ostrově se nachází i 6 jamkové 
golfové hřiště. Část resortu je vymezena jen pro klienty starší 18 let (San-
gu Villas). Hotel je skvě lou volbou pro klienty všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Garden Bungalow: 1-11-112-111
Beach Bungalow: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 150 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, Wi-Fi (zdarma), trezor (zdarma), minibar, set pro přípravu čaje 
a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Beach Bungalov – s výhledem na lagunu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 4 hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou, 3 bary,  
vinný sklep, Wi-Fi zdarma (v  rámci lobby), internetový koutek s  počítačem 
(zdarma), 2 bazény ( jeden určen pouze pro dospělé), dětský bazén, obchod 
se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, fi tness, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, potápění (PADI certifi kace), tenis, vodní sporty na pláži, golf 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Plná penze: snídaně, oběd a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 9.00–24.00. Více informací na www.eximtours.cz f h l m o n í w x y z é á

Kuredu Island Resort SPA ****
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MALEDIVY  SOUT  MAL  ATOLL

Resort Embudu Village leží asi 10 km jižně od hlavní ho města Malé. Na-
bízí svým hostům ubytování v příjemných pokojích typu Superior smě-
rovaných k moři či v pokojích Economy s výhledem do zahrady. Hotel 
svým hostům nabízí koupání na plážích s bílým pískem, šnorchlování 
u korálového útesu. Ofi ciální kategorie je 3*. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Economy room: 1-11-112-111
Superior room: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 10 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, minibar (naplnění za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior room – navíc set pro přípravu čaje a kávy, trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi zdarma (v celém rezortu), 
coffeeshop, obchod se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
1× týdně večer s živou hudbou, badminton, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, potápění, kulečník, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Plná penze: snídaně, oběd a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All inclusive: 8.00–24.00, rozšířené kontinentální snídaně, obědy formou jedno-
duchého bufetu a večeře formou bufetu, odpoledne lehké občerstvení, čaj a fi l-
trovaná káva, neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů a míst-
ních alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. f h l o í x y

E budu Village ***+

MALEDIVY  NORT  MAL  ATOLL  NORD MAL  ATOLL

Nevelký čtyřhvězdičkový hotelový komplex Malahini Kuda Bandos 
náleží k Severnímu atolu, od letiště je vzdálen zhruba sedm kilome-
trů. Ubytování je zajištěno v  příjemných klimatizovaných zahradních 
vilkách. Hostům je k dispozici restaurace, plážový bar a také malé SPA 
centrum, kde si mohou vychutnat masáže. Na pláži jsou nepravidelně 
pořádány diskotéky nebo promítání fi lmů.

OBSAZENOST POKOJŮ
Garden Room: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 7 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, minibar, set pro přípravu čaje 
a kávy, telefon, Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), venkovní sezení
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, plážový bar, bazén (lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma), obchod se suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy v  hlavním baru a  na pláži, fi tness, plážový 
volejbal, šipky, stolní tenis, nemotorizované vodní sporty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, potápěčské centrum (PADI certifi kace), šnorchlování
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Plná penze: obědy formou bufetu; All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, odpolední čaj. 
Neome zené množství rozlévaných nealkoholických a  vybraných alkoholických 
nápojů a koktejlů místní výroby. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. d f h l o í x y é á

Malahini Kuda Bandos ***+

f h l m o n í v w y z é á

f h l m o n í w x y z é á
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BALI

Indický oceán

Balijské moře

BALI

NUSA 
PENIDA

JÁVA Denpasar

BALI INDONÉSIE

Měna: rupie (IDR) 
Časový posun: +6 hodiny, v době platnosti letního času +5 hod. 
Hlavní město: Jakarta 
Telefonní předvolba: +62
Velvyslanectví České republiky: Jl. Gereja Theresia 20, Menteng, Jakarta 10 350

Navštivte jeden z nejkrásnějších ostrovů na světě a buďte svědky mnoha náboženských obřadů 
a folklorních i kulturních slavností. Bali má délku necelých 150 km a vnitrozemí je tvořeno dvěma 
sopečnými krátery – Gunung Agung a Batur. Na jihu je krajina rovinatá, s množstvím sezónních 
řek. Místní krajina je typická nádhernými rýžovými políčky, terasovitě položenými nad sebou. Celé 
pobřeží ostrova Bali omývá Indický oceán. Pláže jsou bílé nebo šedočerné, vulkanického původu. 
Velkým lákadlem pro turisty přicházející na Bali jsou hinduistické chrámy, obklopené vodními jezery, 
exotické pláže a krásná příroda. Na severu ostrova je několik sopek a ta nejvyšší — Agung (3 031 m) 
je zároveň i nejvyšším vrcholem Bali. Díky vulkanické činnosti jsou v této části pláže s černým pís-
kem, zatímco na jihu je písek bílý. Kolem celého ostrova je korálový útes a podmořský svět kolem 
Bali je jedním z nejbohatších na světě. Proto je Bali rájem pro potápěče a milovníky šnorchlování.
Poloostrov South Kuta se nachází jižně od mezinárodního letiště v Denpasaru a tvoří nejjižnější část 
ostrova Bali. Za návštěvu určitě stojí hlavní město oblasti – Kuta. Noční život, množství obchůdků 
i stánků, kde zakoupíte dekorativní výrobky, šperky i módní doplňky a nejvyhledávanější a nejruš-
nější pláž se skvělými vlnami na surfování. Hotelové resorty se pak nachází na východním pobřeží 
u pláží Tanjung Benoa a Nusa Dua. 

TANJUNG BENOA – NUSA DUA
Lokalita s širokou nabídkou restaurací a obchodů. Dlouhá písečná pláž nabízí celou řadu vodních 
sportů, před velkými vlnami je chráněna mořským útesem. Pláž je vhodná i pro děti díky pozvolné-
mu vstupu s jemným pískem. Nusa Dua je spíše klidnější oblastí, naleznete zde luxusnější hotelové 
resorty. V oblasti Tanjung Benoa – Nusa Dua je výrazný odliv, takže ve chvílích odlivu budete využívat 
k ochlazení hotelové bazény.

UBUD
Městečko se nachází ve vnitrozemí ostrova. Je obklopeno svěží zelenou přírodou a především 
zde naleznete množství terasovitých rýžových polí, která jsou pro tuto oblast typická. Díky své 
poloze ve vyšší nadmořské výšce je zde příjemnější klima než na pobřeží. Původně malá vesnič-
ka se díky přítomnosti umělců postupně stala centrem kulturního a duchovního života na Bali 
a proměnila se v turisty vyhledávané městečko. Najdete zde chrámy, muzea i umělecké galerie 
a také spoustu restaurací a barů. Místo je známým centrem jogy na Bali a jedinečným místem, jak 
se seznámit s balijskou kulturou a zdejší proslulou řemeslnou výrobou. Přímo v centru města se 
nachází rozlehlý Královský palác a vedle něj pak turisty oblíbený tradiční trh, který je rozdělen na 
dvě části – západní umělecký a východní klasický trh. Můžeme zde shlédnout i tradiční taneční 
představení na jednom z mnoha míst – jak v samotném královském paláci, tak i v několika 
chrámech po celém městě. Oblíbeným cílem návštěvníků je lotosová zahrada v chrámu 
Pura Sarawati či posvátný park Monkey Forrest. V okolí Ubudu je mnoho zajímavých 
chrámů a posvátných hinduistických míst.

SANUR
Sanur patří mezi první luxusnější turistická letoviska na jihu Bali. Nachází 
se na jihovýchodní straně ostrova (na druhé straně oproti známé oblasti 
Kuta), jen zhruba 20 minut od mezinárodního letiště. Jedná se o  ideál-
ní místo pro místo pro relaxaci i odpočinek na pláži. Krásná písčitá pláž 
je přes 5 km dlouhá, na své si přijdou i milovníci vodních sportů. Je zde 
znatelný rozdíl mezi odlivem a přílivem. Podél hlavní kolonády u pláže se 
nachází množství restaurací či barů a  také spoustu obchůdků se suvenýry 
a butiky s módou, nachází se zde i velký počet muzeí a galerií. Oblíbeným cílem 
výletů je i návštěva tradičního Art Marketu, trhu s řemeslnými výrobky místních 
řezbářů a malířů. Sanur je vyhledáván i hráči golfu, nachází se zde 18 jamkové 
hřiště Bali Beach Golf Course.

KOUZELN  TROPICK  OSTROV BO , ZALIT  SLUNCEM, RADOSTÍ 
A PO ODOU. DÍKY ROVNÍKOV  POLOZE PŘEVLÁDÁ NA BALI PO CEL  
ROK TROPICK  PODNEBÍ S PR MĚRN MI TEPLOTAMI KOLEM 0 C. 

NÁŠ TIP
Indonésie je zemí svátků a slavností. Na Bali k těm nejzvláštnějším patří svátek Nyepi (Svátek ticha). Balijci věří, že tento den nad ostrovem 
krouží zlí duchové a pokud  nikoho nespatří, odletí pryč. Tento den se proto celý ostrov ztiší a ponoří na 24 hodin do tmy. Okna musí být zatažená 
závěsy, světla zhasnutá, obchody i úřady jsou zavřené, platí zákaz vycházení (a to i pro turisty), nelétají letadla. V podvečer tohoto svátku probí-
hají ve městech i vesnicích obrovské oslavy s nádhernými barevnými průvody. Příští rok svátek Nyepi připadne na 25.-26. 3. 2020.
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Pro příjemné a bezproblémové prožití vaší dovolené vám doporučujeme, abyste se seznámili s destinací, 
do které jedete. Věnujte pozornost informacím o místních zvyklostech, klimatu a o možnostech navštívené 
země. Přejeme vám krásnou dovolenou! 

Informace
BALI

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Indonésie do délky pobytu 
30 dnů není pro držitele cestovních pasů ČR vyžadováno 
vyřizování vstupního víza. Podmínkou je platnost cestov-
ních pasů minimálně 6 měsíců od data vstupu na území 
Indonésie a vstup/opuštění destinace prostřednictvím 
příletu/odletu na letiště Ngurah Rai/Denpasar.

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při cestách do míst, která jsou součástí této nabídky, 
není vyžadováno žádné očkování. Doporučené je očko-
vání proti žloutence. Jako ve všech tropických zemích, 
platí i  na Bali pravidlo nepít jinou vodu, než balenou, 
převařenou Místní vodou se nedoporučuje ani čistit si 
zuby. Též se vyplatí každé ovoce oloupat nebo omýt ba-
lenou vodou. Proti komárům se doporučuje používat re-
pelent, jelikož se komáří kousnutí v horkém klimatu hojí 
déle. Při lehčích zdravotních potížích si základní pomoc 
vyžádejte přímo v hotelu na recepci.

KLIMA – PLÁŽE – PLAVÁNÍ
Bali je rovníková země a podnebí je tedy po celý rok po-
měrně stabilní (teplota se zde celoročně pohybuje kolem 
27 °C), lze ovšem rozlišit suché a vlhké období. Období 
sucha je od května do poloviny října. Pláže s  jemným 
pískem mají pozvolný vstup do moře. Upozorňujeme, že 
koupání je ovlivněno režimem přílivu a odlivu.

TELEFONY – INTERNET – ELEKTŘINA
Telefony, pošta a  internet jsou na Bali dostupné, pře-

devším ve velkých městech a  turistických lokalitách. 
Elektrické napětí je stejné jako v  České republice 
(220 V/50 Hz), a dokonce i zásuvky jsou shodné, takže 
není potřeba redukce.

GASTRONOMIE
Základem indonéské kuchyně je vždy vařená rýže, po-
dávaná nejčastěji s pálivou omáčkou (sambal). Dále jsou 
velmi oblíbené ryby a  mořské plody, kořeněné maso 
a omáčky. To vše doplňuje široká nabídka ovoce, včetně 
méně běžných druhů, jako je karambola, mangostan, plo-
dy chlebovníku, durian, rambutan atd. Indonéská kuchyně 
je jednou z nejproslulejších na světě. 

PLACENÍ
Na Bali se platí rupiemi (1 000 IDR = 2,07 Kč). Bez problému 
lze směnit eura a dolary, a to už na letišti nebo ve větších 
hotelech. Banky a bankomaty jsou k dispozici téměř v kaž-
dém městě. Akceptovány jsou kreditní karty American 
Express, Diners, MasterCard a  Visa. Neofi ciálně se dá 
platit také americkými dolary, nicméně počítejte pouze 
s menšími transakcemi bez stvrzenky. Banky jsou ote-
vřeny od 9.00 do 15.00 hodin od pondělí do pátku. V pá-
tek je pracovní doba zkrácena do 13.00 hodin.

SPROPITNÉ
Spropitné je důležitou součástí příjmu místních obyvatel. 
V restauracích a barech se pohybuje standardně ve výši 
10 %, dává se řidičům autobusů při poznávacích okruzích 
či místním průvodcům.

UMÍSTĚNÍ OTEL

MÉLIA BALI

BALI REEF RESORT 

SADARA BOUTIQUE
BEACH RESORT

SOL BY MELIA BALI BENOA
BALI TROPIC RESORT

GRAND MIRAGE RESORT
THALASSO BALIBALIBALI

DENPASAR

UBUD

UBUD CENTRUM

AYODYA

RAMA PHALA RESORT

STHALA UBUD

CANDI BEACH RESORT

TJAMPUHAN HOTEL

PURI SANTRIAN

GRIYA SANTRIAN

TAKSU SANUR
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BALI – TO 

NEJKRÁSNĚJŠÍ 

Z INDONÉSIE! 

INFORMACE O CENÁC

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava Praha – Denpasar – Praha v turistické 
třídě včetně letišt ních a bezpečnostních poplatků, ubyto-
vání (v případě 13denního zájezdu na 10 nocí, v případě 
12denního zájezdu na 9 nocí, v případě 11denního zájezdu 
na 8 nocí, v případě 10denního zájezdu na 7 nocí), stravo-
vání dle programu a vybraného hotelu, služby česky nebo 
slovensky hovořícího delegáta v destinaci, 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 890 Kč/
pobyt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let 
(podrobnosti o pojištění naleznete na úvodních strán-
kách katalogu) a fakultativní služby.

INFORMACE O LETEC

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

10, 11, 12 A 13DENNÍ LETY Z PRAHY DO DENPASARU
Letecká společnost: Emirates nebo Qatar
Typ letadla: A320, A330, Boeing 777-300*
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne
Zvýhodněná záloha: ne

*) Změna typu letadla vyhrazena.

PRO LET S QATAR PLATÍ 
Po cestě do/z destinace přestup v Dauhá (DOH).

PRO LET S EMIRATES PLATÍ
Po cestě do/z destinace přestup v Dubaji (DBX).  

UPOZORNĚNÍ 
Let je realizován na pravidelné lince. Minimální počet osob 
nutných k realizaci zájezdů ve vypsaných termínech je 10 
osob. Dítě do dovršení dvou let platí pouze jednorázový 
manipulační poplatek 2 990 Kč/9 990 Kč (není-li v ceníku 
uvedeno jinak).

10, 11, 12 A 13DENNÍ LETY Z PRAHY DO DENPASARU

UPOZORNĚNÍ UPOZORNĚNÍ 
Let je realizován na pravidelné lince. Minimální počet osob Let je realizován na pravidelné lince. Minimální počet osob 
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Fakultativní výlety 
BALI

Chrám Taman Ayun Temple v MengwiChrám Tirta Empul Sloní jeskyně Goa Gajah

Chrám Pura Besakih

MAGICAL WORDL OF GODS AND ART 
(SVĚT BOHŮ A UMĚNÍ)
Během tohoto celodenního výletu navštívíte několik 
významných chrámů a také budete moci obdivovat zruč-
nost místních řemeslníků. Po snídani odjezd do Ubud, 
kde vás čeká procházka řemeslným trhem s množstvím 
ateliérů a  galerií. Cesta dále pokračuje podél vesniček 
a rýžových teras až k Tampaksiring a chrámovému kom-
plexu Tirta Empul. Užijete si i nádherné výhledy na vul-
kány Batura Lebuh, dále program pokračuje návštěvou 
známé Sloní jeskyně Goa Gajah. Výlet pak zakončíte 
v  řezbářské dílně místních řemeslníků v  Mas. Výlet je 
včetně oběda.
Orientační cena: 57 USD/osoba

MYSTERIOUS EAST (MYSTICKÝ VÝCHOD)
Tento oblíbený celodenní výlet nabízí návštěvu těch nej-
posvátnějších míst ostrova a  také seznámení se s vel-
mi různorodou zdejší krajinou. První část trasy vede do 
města Klungkung, kde navštívíte historický soudní dvůr 
Kerta Gosa. Dále pokračujete podél  východního pobřeží 
až do netopýří jeskyně Goa Lawah. Po málo frekventova-
ných silničkách přejedete přes místo Selat, kde můžete 
obdivovat rýžové terasy a plantáže salaků. Vyvrcholením 

V  průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena 
bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou 
nabídkou fakultativních výletů se seznámíte v mís-
tě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v opti-
mální podobě místním poskytovatelem služeb.

BALIJSKÁ VESNICE & KUCHYNĚ
Pokud jste chtěli vyzkoušet, jak vypadá skutečný všední 
den na balijské vesnici (a dobře se potom najíst), je ten-
to celodenní výlet pro vás to pravé! 
Navštívíte vesnici v provincii Tabanan v nadmořské výšce 
kolem 600 m n. m., projdete si tržiště a  seznámíte se 
s neobvyklými druhy ovoce, zeleniny a koření. Následuje 
návštěva v typické balijské domácnosti a také v rodinné 
svatyni. Následně budete mít možnost se účastnit kur-
zu vaření místních specialit  nebo se  rozhodnout pro 
procházku zahradami k  očistnému chrámu PURA  BEJI, 
můžete vyzkoušet zasadit pár sazenic rýže či orat s vod-
ním buvolem. Po dopoledním programu vás čeká pozdní 
společný oběd s místní rodinou. Cestou zpět do hotelu 
je ještě zastávka v  řezbářské dílně. Návrat do hotelu 
v pozdním odpoledni. 
Orientační cena: 62 USD/osoba

ROYAL BALI 
Pěkný odpolední  výlet  na západní část ostrova. Nejprve 
návštěva slavného chrámu Pura Taman Ayun v Mengwi, 
známého svým překrásným komplexem terasovitých 
zahrad obklopených vodním příkopem. Další zastávkou 
je opičí rezervace Kedaton a výlet zakončíte sledováním 
úchvatného západu slunce nad chrámem Tanah Lot.
Orientační cena: 47 USD/osoba

výletu je pak návštěva chrámu Besakih, nejdůležitěj-
ší hinduistické svatyně, který je Balijci taktéž nazýván 
„Mateřský chrám“. Cestou zpátky je návštěva dílny na 
výrobu stříbrných výrobků ve vesničce Celuk. Výlet je 
včetně oběda.
Orientační cena: 57 USD/osoba

VÝSTUP NA SOPKU GUNUNG BATUR 
Pro milovníky hor a východů slunce je určen výstup na 
nejaktivnější sopku ostrova Gunung Batur (1 717 m n. m.). 
Odjezd z hotelu již po půlnoci, ještě za tmy pak začíná 
samotný výstup s horským vůdcem po úpatí sopky. Od-
měnou za namáhavou cestu je neopakovatelný východ 
slunce. Následuje jednoduchá snídaně v místím stylu na 
okraji kráteru (pokud čas dovolí, lze si v některé ze so-
pečných fumerol uvařit i vejce). Sestup dolů je veden po 
opačné straně Baturu a následuje převoz automobilem 
k horkým pramenům na břehu jezera Batur. Návrat do 
hotelu v odpoledních hodinách.
Upozornění: výlet je určen jen pro fyzicky zdatné jedin-
ce. Nutností jsou pevné sportovní boty, s  sebou košile 
s dlouhým rukávem, čepice, triko  na převlečení,  sandá-
ly na zpáteční cestu.
Orientační cena: 90 USD/osoba
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 190 K

Orientační cenové rozmezí pro 10/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 39 990 40 690 39 990 - 42 790 43 590 47 890 44 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 31 190 31 790 31 190 - 33 290 34 090 37 290 34 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 31 990 32 590 31 990 - 34 190 34 990 38 190 35 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 32 790 33 390 32 790 - 34 990 35 790 39 090 36 090

BALI  NUSA DUA

Oblíbený rozlehlý pětihvězdičkový hotelový 
komplex známého hotelového řetězce se na-
chází ve vyhledávaném letovisku Nusa Dua, 
přímo u široké písečné pláže. Vzdušný areál je 
plný tropické zeleně a nabízí příjemné prostředí 
ke strávení odpočinkové relaxační dovolené. 
Hotel je vystavěn v  typickém balijském stylu 
a  nabízí svým hostům veškeré zázemí a  ser-
vis. K dispozici je celkem pět restaurací, pěkné 
SPA s nabídkou lázeňských procedur a masáží. 
Ubytování je zajištěno v  pokojích typu Guest 
room, umístěných v přízemí či v pokojích Pre-
mium ve vyšších patrech, vše obklopené svěží 
udržovanou zahradou. V docházkové vzdálenos-
ti od hotelu se nachází známé nákupní centrum 
Bali Collection se značkovými i místními obcho-
dy, restauracemi a bary.

OBSAZENOST POKOJŮ
Garden View: 1-11-112-111
Premium Garden View: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, telefon, 
Wi-Fi zdarma, trezor (zdarma), minibar (naplnění za 
poplatek, v rámci All Inclusive zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), terasa, 
Pokoje Guest room jsou umístěny v přízemí.
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Premium Garden View – prostornější pokoj situovaný 
ve vyšších patrech s výhledem do zahrady.
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace (otevřená 
24 hodin denně), 2 tematické restaurace s obsluhou 
( japonská, asijská), restaurace na pláži, lobby bar, 
plážový bar, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), 
dětské hřiště, dětský klub, konferenční místnost (až 
350 osob), Wi-Fi zdarma v celém resortu, obchod se 
suvenýry
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, tenis, půjčení kol (v rámci All 
Inclusive zdarma 1 hod./den), golf (300 m od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře servírovaná nebo formou bufetu; 
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně formou bufe-
tu, obědy formou výběru z menu v restauraci El Patio 
nebo v plážové restauraci Sateria, večeře formou bu-
fetu v hlavní restauraci či v jedné z restaurací s obslu-
hou (výběr z menu). Během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  místních alkoholických nápojů. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Na vyžádání lze zajistit ubytování se servisem slu-
žeb THE LEVEL (určeno pouze pro klienty starší 13 let)

c d h l o í v w z é á

Melia Bali *****

V Y [
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

Orientační cenové rozmezí pro 10/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 35 990 36 690 35 990 - 38 190 39 590 42 690 39 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 28 290 28 890 28 290 - 29 990 31 190 33 490 30 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 28 990 29 590 28 990 - 30 690 31 990 34 290 31 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 29 690 30 290 29 690 - 31 490 32 790 35 090 32 190

BALI  TANJUN  BENOA

Rozlehlý luxusní resort Grand Mirage Resort 
& Thalasso se nachází přímo u soukromého úse-
ku písčité pláže Tanjung Benoa. Je obklopen ze-
lení a nabízí svým hostům úchvatné výhledy na 
Indický oceán. Klimatizované hotelové pokoje 
jsou zařízeny moderně a přesto v balijském sty-
lu, vždy s terasou či balkonem. Hostům je k dis-
pozici druhé největší SPA centrum na ostrově 
s širokou nabídkou relaxačních procedur a ma-
sáží, rodiny s dětmi ocení možnost prostorných 
rodinných pokojů umístěných v nově otevřené 
části "Family Paradise", kde je i  dětský klub, 
malý aquapark a  mnoho aktivit zaměřených 
na rodiny s dětmi. Resort je vhodný pro klienty 
všech věkových kategorií hledající kvalitní služ-
by a relaxaci, a rovněž pro hráče golfu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Premiere Garden: 1-11-112-111
Premiere Ocean / výhled na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 112-1122-111-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (konzumace za po-
platek), set pro přípravu čaje a kávy, župan a pan-
tofl e, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), trezor (zdarma), balkon 
nebo terasa s výhledem do zahrady
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s  výhledem na moře = Premiere Ocean, 
Rodinné pokoje (prostornější, s možností 2 přistýlek 
pro děti formou palandy, místnost lze rozdělit 
posuvnými dveřmi)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 7 restaura-
cí s obsluhou, lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi (zdar-
ma), připojení k  internetu (zdarma 30 minut den-
ně), obchodní arkáda, 5 konferenčních sálů (až pro 
250 osob), 2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 
dětský bazén, dětský klub (10.00–17.00). V části Fa-
mily Paradise vnitřní herna, venkovní hřiště a aqua-
park pro děti.
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a  večerní programy, fi tness, stolní tenis, 
kulečník, tenis (během dne), minigolf, nemotorizo-
vané vodní sporty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, motorizované vodní sporty na 
pláži, potápěčské centrum, půjčovna kol, kulečník, 
golf (v blízkosti hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: rozšířená, formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu; All 
Inclusive: 11.00–24.00, zahrnuje snídaně a  večeře 
formou bufetu, servírované obědy, odpolední lehké 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) 
a  alkoholických nápojů místní výroby, náplň mini-
baru na pokoji nealkoholickými nápoji a pivem. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. U ve-
čeře je vyžadováno formální oblečení. c d h l m o n í v w x y z é / á

rand Mirage Resort  Thalasso Bali *****

V Y [ \ 4
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

Orientační cenové rozmezí pro 10/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 35 990 36 690 35 990 - 38 190 39 590 42 690 39 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 27 890 28 390 27 890 - 29 490 30 790 32 890 30 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 28 490 29 090 28 490 - 30 190 31 490 33 690 30 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 29 690 30 290 29 690 - 31 490 32 790 35 090 32 190

BALI  TANJUN  BENOA

Příjemný klidnější hotel s přátelskou atmosfé-
rou se nachází na rozhraní lokalit Tanjung Be-
noa a Nusa Dua. Resort je plný tropické zeleně 
a leží přímo u široké písčité pláže. V hotelu je 
hostům k dispozici lázeňské centrum s nabíd-
kou masáží i  procedur. Ubytování je zajištěno 
v dvoupatrových budovách umístěných kolem 
členitého bazénu. Prostorné pokoje jsou zaříze-
né v balijském stylu a mají vlastní balkon nebo 
terasu. Gurmánský zážitek na vás čeká ve třech 
restauracích hotelu. V okolí resortu Sol Beach 
House se pak nachází obchůdky i restaurace.

OBSAZENOST POKOJŮ
Beach House::1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, kabelová TV, set pro přípra-
vu čaje a  kávy, minibar (obsah není v  rámci All 
Inclusive), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), WI-FI (zdarma), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s obsluhou nebo formou bufetu, lobby bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi (zdarma), obchod se suvenýry, ob-
chodní arkáda, 3 konferenční místnosti, bazén (le-
hátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, miniklub
PLÁŽA
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní program, stolní tenis, nemotorizované vodní 
sporty na pláži, posilovna, volejbal, půjčovna kol
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, motorizované vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 00.00–24.00, zahrnuje snídaně for-
mou bufetu, obědy a  večeře formou bufetu nebo 
s  obsluhou, během dne lehké občerstvení, neo-
mezené množství rozlévaných nealkoholických (fi l-
trovaná káva, postmixové nápoje) a  alkoholických 
nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem. U večeře je vyžadováno formální 
oblečení.

c h l o n í v y é á

Sol by Melia Bali Benoa *****

V Z [
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

Orientační cenové rozmezí pro 10/12denní zájezd se snídaní listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 34 590 35 190 34 590 - 36 490 37 990 40 790 37 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 27 290 27 790 27 290 - 28 690 29 990 32 090 29 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 27 990 28 490 27 990 - 29 390 30 790 32 890 29 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 29 490 29 990 29 490 - 31 090 32 290 34 690 31 790

BALI  TANJUN  BENOA

Oblíbený prázdninový resort známého 
řetězce COOEE leží u vyhlášené pláže Tanjung 
Benoa. Menší komplex s  velmi příjemnou, 
přátelskou atmosférou je plný tropické zeleně. 
Ubytování je zajištěno v bungalovech De luxe 
umístěných v  krásné zahradě, v  pokojích 
v  typickém balijském stylu s pěknou terasou. 
Klientům je k dispozici SPA centrum s nabídkou 
masáží a  odpočinkových procedur. Hotel má 
dostatečnou nabídku sportovních a rekreačních 
aktivit, velmi oblíbené jsou zejména zdejší kurzy 
vaření. Hotel nabízí zdarma odvoz autobusem 
do oblasti Nusa Dua (ve stanovených časech).

OBSAZENOST POKOJŮ
De luxe Bungalov: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar, set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma na 
recepci), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, hlavní bar 
a bar u bazénu, Wi-Fi v  lobby (zdarma), připojení 
k  internetu (zdarma), obchod se suvenýry, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: servírovaná
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře servírované

c d l o n í y é

Bali Ree  Resort ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 10/12denní zájezd s All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 48 690 49 290 48 690 - 52 590 52 190 58 890 55 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 37 590 38 090 37 590 - 40 490 40 390 45 290 42 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 38 490 38 990 38 490 - 41 490 41 390 46 390 43 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 41 390 41 990 41 390 - 44 790 44 390 50 090 47 090

BALI  NUSA DUA

Oblíbený prázdninový resort leží v  atraktivní 
lokalitě přímo u široké písečné pláže Nusa Dua. 
Jednotlivé budovy komplexu jsou umístěny 
v krásné udržované tropické zahradě, prostorné 
klimatizované pokoje jsou zařízené v tradičním 
balijském stylu a mají vždy balkon nebo terasu. 
Hostům jsou k dispozici tři restaurace, kvalitní 
SPA centrum s širokou nabídkou masáží i dosta-
tečný výběr rekreačních aktivit. Hotel je vhod-
ný pro strávení aktivní i relaxační dovolené a je 
vyhledáván především páry.

OBSAZENOST POKOJŮ
De luxe Bungalov: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (konzumace za popla-
tek), trezor (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), žehlící prkno a žehlička, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s  obsluhou, 5 barů, konferenční sál, WI-FI 
zdarma (v rámci recepce a lobby), bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), miniklub, nákupní arkáda
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, vo-
lejbal, stolní tenis, plážový fotbal, nemotorizované 
vodní sporty na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
motorizované vodní sporty, SPA centrum, půjčovna 
kol 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 00.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, odpolední čaj a zákusky. 
Neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  vybraných alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l o í v x y é á

Bali Tropic Resort  Spa ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  190 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

29 90 K

BALI  UBUD

Příjemný čtyřhvězdičkový hotel Tjampuhan se nachází nedaleko od 
centra vyhledávaného městečka Ubud. Klientům jsou k dispozici dva 
bazény či pěkné SPA centrum s výhledem na řeku. Pokoje jsou zařízeny 
v tradičním balijském stylu s dřevěným nábytkem. Hotel nabízí něko-
likrát denně zdarma dopravu do centra Ubudu. Poloha tohoto hotelu 
je ideálním výchozím bodem k poznávání ostrova, nedaleko hotelu se 
nachází známé rýžové terasy.

OBSAZENOST POKOJŮ
Deluxe Room: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 30 km
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 900 m
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, telefon, Wi-Fi zdarma, trezor, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar u  bazénu, konferenční místnost, PC 
koutek, Wi-Fi zdarma, hlavní bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), přírodní 
bazén, obchod se suvenýry
PLÁŽ
Nejbližší pláž zhruba 30 km, 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum (masáže, sauna, pára, vířivka), půjčovna aut, půjčovna kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře formou bufetu nebo servírované

c d o í é

Tja puhan otel SPA ****

BALI  CANDIDASA

Krásný, vzdušný resort hotelu Candi Beach Resort se nachází v oblasti 
Candidasa na jihovýchodním pobřeží ostrova. Leží přímo u pěkné pí-
sečné pláže (na pláž je nutno sejít po několika schůdcích). Hostům jsou 
k dispozici dva bazény, jeden z nich je situován v těsné blízkosti pláže, 
dvě restraurace a dobře vybavené SPA centrum. Pokoje De Luxe Garden 
jsou umístěny v dvoupatrových budovách vždy s balkonem či terasou 
a jsou zařízeny v balijském moderním stylu. Hotel je výbornou volbou 
pro klienty hledající odpočinek a relaxaci. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Deluxe Garden: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: 1,5 km / vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, DVD přehrávač, telefon, trezor, 
Wi-Fi (zdarma), minibar (naplnění za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), terasa nebo balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, dvě restaurace, bar, konferenční místnost, Wi-Fi (zdarma), 
PC koutek v lobby (zdarma), dva bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
ranní procházky s doprovodem rýžovými poli, večerní programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, potápění, šnorchlování, půjčovna kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře formou bufetu nebo servírované 
All Inclusive: Bližší informace naleznete na www.eximtours.cz c d h l o í x é

Candi Beach Resort  Spa ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  990 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

BALI  SANUR

Rozlehlý resort Grya Santrian je umístěn přímo u pěkné písečné pláže 
a zároveň v centru letoviska Sanur. Je vystavěn v typickém balijském sty-
lu, uprostřed krásné tropické zahrady plné soch a tekoucí vody. Příjemně 
vybavené pokoje jsou umístěny v jedno a dvoupatrových budovách, roz-
místěných po areálu. Klientům jsou k dispozici tři bazény, v jednom z nich 
se nachází bar. V okolí hotelu je široký výběr obchodů, restaurací a barů, 
což z něj činí ideální volbu pro klienty hledající zábavu i pěkné koupání 
v rámci vybaveného turistického letoviska.

OBSAZENOST POKOJŮ
Garden Wing: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: v centru / od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, satelitní TV, telefon, trezor, Wi-Fi (zdarma), 
minibar (naplnění za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, restaurace (pizzeria, mezinárodní), coffee shop, bar, 
bazén, Wi-Fi zdarma (v celém areálu), 3 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 
obchod se suvenýry, směnárna
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, živá hudba, půjčení kola (2 hodiny/den)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, kurzy vaření, vodní sporty na pláži, golf (1,2 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d l o í y z é

riya Santrian ***+

BALI  SANUR

Hotel s velmi příjemnou atmosférou se nachází jen pár metrů od centra 
letoviska s množstvím obchodů, restaurací a barů. Pro hosty je k dis-
pozici hotelová restaurace, bazén s lehátky zdarma nebo například SPA 
centrum s masážemi. Jedenkrát týdně se u bazénu koná hodina jógy 
zdarma. Hotel je ideální volbou pro klienty hledající příjemné ubytová-
ní za příznivou cenu a také blízkost živého centra letoviska.

OBSAZENOST POKOJŮ
Suite Taksu: 1-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, kabelová TV, telefon, Wi-Fi (zdarma), tre-
zor (zdarma), minibar, set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace, plážový bar, konferenční místnost (max 15 osob), 
Wi-Fi zdarma, PC koutek, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, slunečníky a lehátka za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
lekce jógy (1× týdně)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, SPA pro děti do 13 let, půjčovna kol, golf (1,5 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu

c o n í v z é

Taksu Sanur ***

c d o í é
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Všeobecn  pod ínky časti na zájezdu
 ZIMA 2019/20

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Tyto všeobecné podmínky účasti na zájezdech (dále jen „VOP“ 
nebo „Všeobecné podmínky“) jsou platné pro všechny zájezdy 
pořádané cestovní kanceláří EXIM TOURS a. s., IČO 453 12 974, 
se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, zapsané 
v  obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v  Praze, 
oddíl B, vložka 7557 (dále jen „EXIM TOURS“ nebo „cestovní 
kancelář EXIM TOURS“).
Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy 
o zájezdu uzavřené mezi zákazníkem a cestovní kanceláří EXIM 
TOURS a jsou platné a účinné od 1. 5. 2019.
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 for-
mě, cestovní kancelář EXIM TOURS vystaví zákazníkovi bezpro-
středně 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 fi nanční prostředky v plné 
výši. Zákazník souhlasí a bere na vědomí, že v takovém přípa-
dě nemá nad rámec vrácených fi nančních 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 

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  způ-
sob 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,

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 

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 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 «fi rst mi-
nute“  do 30. 9. 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. 10. 2019, případně 65 dnů před za-
hájením 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:
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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 ná-
klady, 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 „fi rst moment” do 
30. 9. 2019 může zákazník provést bezplatnou změnu zájezdu 
do 10 dnů před odletem za následujících podmínek (neplatí na 
lety na pravidelných linkách):
–   nesmí dojít ke změně počtu účastníků zájezdu ani ke změně 

osob účastníků zájezdu
–   odlet na nový zájezd musí být ve stejném termínu jako od-

let na zájezd původní s tolerancí +/– 10 dní
–   délka nového zájezdu musí být minimálně stejná jako délka 

zájezdu původního
–   nový zájezd musí být v  minimálně stejné ceně sjednané 

v původní smlouvě o zájezdu
–   na nový zájezd nelze uplatnit slevy za včasný nákup (toto 

ustanovení neplatí, pokud je změna prováděna v době plat-
nosti slevy za včasný nákup)

–   nový zájezd se účtuje v plné základní ceně (zákazník nemá 
nárok na jakoukoliv slevu)

7.  PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ ZÁJEZDU, POMOC 
V NESNÁZÍCH A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
7.1 EXIM TOURS odpovídá za řádné poskytnutí zájezdu a má po-
vinnost poskytnout zákazníkovi pomoc v nesnázích. Zákazník 
má možnost EXIM TOURS kontaktovat a účinně s ní komuniko-
vat (požádat o pomoc, ocitne-li se v nesnázích nebo vytknout 
vadu zájezdu) v sídle společnosti, tj. na adrese EXIM TOURS a. s.,
Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4, na e-mailové ad-
rese uvedené ve smlouvě o zájezdu a zejména na k tomuto 
účelu zřízené telefonní lince, která je v provozu 24 hodin denně 
a jejíž číslo je uvedeno ve smlouvě o zájezdu. 
7.2. Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb cestovního ru-
chu, zahrnutá do zájezdu, poskytována v souladu se smlouvou 
o zájezdu.
7.3. Má-li zájezd vadu, je zákazník povinen ji vytknout EXIM 
TOURS bez zbytečného odkladu. Zákazník zároveň určí přimě-
řenou lhůtu k odstranění vady, ledaže EXIM TOURS odmítne 
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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

ubytování. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany ho-
telu a cestovní kancelář EXIM TOURS na něj nemá vliv. Jedno-
lůžkové pokoje, i když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi 
malé a často bez balkonu a nemusí být zcela identické s dvou-
lůžkovými pokoji. Za třílůžkový pokoj je považován dvoulůžko-
vý 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.
11.6 Pláže
Cestovní kancelář neodpovídá za případné znečištění pláží 
z důvodů klimatických poruch nebo jiných nepředpokládaných 

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 
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důvodů. Režim plážového servisu je možné ze strany hotelů 
změnit i v průběhu sezóny. Kapacita lehátek a slunečníků ni-
kde neodpovídá plné kapacitě hotelu, neboť se předpokládá, 
že část hostů tráví svůj pobyt u bazénu či na výletech. Údaje 
o vzdálenostech od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen 
orientační, zejména u rozsáhlých hotelových komplexů. Větši-
na pláží je veřejná a přístupná i místnímu, pro naše představy 
často hlučnému, obyvatelstvu.
11.7 Bazény
Pokud je součástí hotelového zařízení bazén, je třeba vzít 
v úvahu, že ne vždy je bazén vyhříván, tato skutečnost závisí 
především na rozhodnutí vedení hotelu. Pokud je v popisu ho-
telu uvedeno, že je bazén vyhříván, bývá toto vyhřívání spuš-
těno pouze v určitém období – bazén nemusí být vyhříván po 
celé zimní období. Ne všechny hotely mají bazén s čistícím/fi l-
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 identifi kační 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 identifi kátorů (všech či 
některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nená-
vratně znemožněna jeho identifi kace. 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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Kontaktní in or ace – Značkov  prodejny
ZNA KOV  PRODEJNY

12x Praha

7 Arkády Pankrác – Na Pankráci 86, Praha 4 14000
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 241 093 250, 
eml.: arkady@exim.cz

7 OC DBK Budějovická – Budějovická 1667/64, 
Praha 4 14000, Po–Ne: 8.00–20.00, 
tel.: 241 093 278, eml.: budejovicka@exim.cz

Centrála Babákova – Babákova 2390/2, 
Praha 11 14800, Po–Pá: 9.00–18.00, 
tel.: 241 090 790, 
eml.: babakova@exim.cz

7 OC Galerie Butovice – Radlická 117, Praha 5 15000,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 241 093 247, 
eml.: butovice@exim.cz

7 Nákupní centrum Fénix – Freyova 945/35, 
Praha 9 19000, Po–Ne: 8.00–20.00, 
tel.: 241 093 295, eml.: fenix@exim.cz

Francouzská – Francouzská 30/172, Praha 2 12000, 
Po–Pá: 8.00–18.00,  tel.: 241 093 249, 
eml.: francouzska@exim.cz

7 OC Novodvorská Plaza – Novodvorská 1800, 
Praha 4 14200, Po–Ne: 9.00–21.00, 
tel.: 241 093 267, eml.: novodvorska@exim.cz

7 OC Nový Smíchov – Plzeňská 8, Praha 5 15000,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 241 093 245, 
eml.: andel@exim.cz

Palmovka – Zenklova 305/11, Praha 8 18000, 
Po–Pá: 8.30–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 241 093 285, eml.: palmovka@exim.cz

Revoluční – Revoluční 23, Praha 1 11000, 
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 241 093 244, eml.: revolucni@exim.cz

Václavské náměstí – Václavské nám. 64/807, 
Praha 1 11000, Po–Pá: 9.00–18.00, 
tel.: 241 093 246, eml.: vaclavak@exim.cz

7 OC Zličín – Homepark Zličín, 
Skandinávská 144/15a, Praha 5 15500, 
Po–Ne: 9.00–21.00, 
tel.: 241 093 248, eml.: zlicin@exim.cz

7 Centrum Krakov – Lodžská 850/6, Praha 8 18100
Po–Ne: 9.00–21.00, tel: 241 093 286, 
eml.: krakov@exim.cz

3x Brno

7 OC Avion Shopping Park – Skandinávská 2, 
Brno 61900, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 519 799 006, 
eml.: brno.avion@exim.cz

7 OC Campus – Netroufalky 770/14, Brno 62500,
Po–Ne: 8.00–20.00, tel.: 519 799 009, 
eml.: brno.campus@exim.cz

OC Vaňkovka – Ve Vaňkovce 1/462, Brno 60200, 
Po–So: 9.00–21.00, Ne: 10.00–20.00, 
tel.: 519 799 000, eml.: brno@exim.cz 

2x Ostrava

7 Forum Nová Karolina – Jantarová 3344/4, 
Ostrava 2 – Moravská Ostrava 70200,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 595 229 000, 
eml.: ostrava@exim.cz

7 AVION Shopping Park – Rudná 114, 
Ostrava – Zábřeh, 700 30, Po–Ne: 9.00–21.00, 
tel.: 595 229 044, eml.: ostrava.avion@exim.cz

7 Kolín OC Futurum – Rorejcova 906, 28002,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 311 909 093, 
eml.: kolin@exim.cz

Liberec – Soukenné náměstí 2a/669, 
46001, Po–Pá: 9.00–18.00, 
So: 9.00–12.00, tel.: 487 379 000, 
eml.: liberec@exim.cz

7 Liberec OC Nisa – České Mládeže 456, 46003,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 487 379 005, 
eml.: liberec.nisa@exim.cz

7 Mladá Boleslav Bondy centrum – Tř. Václava 
Klementa 1459, 29301, Po–Ne: 8.00–20.00,  
tel.: 311 909 096, eml.: boleslav@exim.cz

7 Olomouc OC Galerie Šantovka – Polská 1, 77900,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 581 580 380, 
eml.: olomouc@exim.cz

7 Opava OC Breda & Weinstein – U Fortny 49/10, 
74601, Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 595 229 070, 
eml.: opava@exim.cz

Pardubice – Třída Míru 97, 530 02,
Po–Pá: 8.30–17.30, So: 9.00–12.00, 
tel.: 467 774 000, eml.: pardubice@exim.cz

Tábor – 9. května 620, 39002, 
Po–Pá: 8.00–17.30, So: 9.00–12.00, 
tel.: 389 779 005, eml.: tabor@exim.cz

7 Teplice – OC GALERIE Teplice – Nám. Svobody 
3316, 415 01, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 477 759 004, 
eml.: teplice@exim.cz

Trutnov – Bulharská 59, 54101, 
Po–Pá: 8.30–17.00 So: 9.00–12.00, 
tel.: 499 979 975, eml.: trutnov@exim.cz

7 Zlín OC Čepkov – Tyršovo nábř. 5496, 76001, 
Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 572 779 000, 
eml.: zlin@exim.cz 

3x Plzeň
Plzeň – centrum – Jungmannova 6, 30101,
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 378 771 000, eml.: plzen@exim.cz

7 Hypermarket Globus – Chotíkov 385, 
Chotíkov u Plzně 33017,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 378 771 003, 
eml.: globus@exim.cz

7 OC Olympia – Písecká 972/1, Plzeň 32600,
Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 378 771 006, 
eml.: plzen.olympia@exim.cz

7 České Budějovice NC Géčko – České Vrbné 2360, 
37011, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 389 779 000, 
eml.: budejovice@exim.cz

Děčín – Čs. Legií 204/13, 40502, 
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 477 759 000, eml.: decin@exim.cz

Frýdek Místek – 8. Pěšího pluku 2450, 73801,
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 595 229 059, eml.: fm@exim.cz

Havířov – Nám. Republiky 1521/1B, 73601, 
Po–Pá: 9.00–18.00, tel.: 595 229 055, 
eml.: havirov@exim.cz

Hradec Králové – S.K. Neumanna 489/11, 50002, 
Po–Pá: 8.30–17.30 So: 9.00–12.00, 
tel.: 499 979 970, eml.: hradec@exim.cz

7 Chomutov Hypermarket Globus – Černovická 5430, 
43003, Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 477 759 007, 
eml.: chomutov@exim.cz

Jihlava – Matky Boží 9, 58601, Po–Pá: 8.00–17.30, 
tel.: 564 570 370, eml.: jihlava@exim.cz

Karlovy Vary – Zeyerova 13, 36001, 
Po–Pá: 9.00–18.00, So: 9.00–12.00, 
tel.: 354 779 000, eml.: vary@exim.cz

7 Kladno – Central Kladno – Petra Bezruče 3388, 
27201, Po–Ne: 9.00–20.00, tel.: 311 909 090, 
eml.: kladno@exim.cz
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Kontaktní in or ace – E i  partneři
EXIM PARTNEŘI

Aš – Hlavní 2747, 35201

Benešov – Masarykovo náměstí 102, 25601

Beroun – Palackého 94 (pod horní bránou), 26601

Blansko – Svitavská 1, 67801

Blatná – Náměstí Míru 202, 38801

Boskovice – Růžové náměstí 2238/3, 68001

Brandýs Nad Labem – Masarykovo náměstí 1766, 25001

Břeclav – ul. 17. listopadu 48/28, 69002

Bučovice – Smetanova 432, 68501

Čelákovice – Masarykova 780, 25088

Červený Kostelec – Havlíčkova 654, 54941

Česká Lípa – Moskevská 81, 47001

Česká Třebová – Hýblova 1221, 56002

Český Brod – Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 28201

Český Krumlov – Tovární 197, 38101

Český Krumlov – Urbinská 183, 38101

Dobříš – Mírové nám. 203, 26301

Domažlice – Náměstí Míru 129, 34401

Dvůr Králové nad Labem - Palackého 106, 54401

Frýdek Místek – Nádražní 1100, 73801

Havlíčkův Brod – Dolní 227, 58002

Hlinsko v Čechách – Dvořákovo nábřeží 292, 53901

Hlučín – Mírové náměstí 5/5, 74801

Hodonín – Dolní Valy 15, 69501

Holešov – E. Beneše 59, 76901

Humpolec – Nerudova 185, 39601

Cheb – Svobody 564/31, 35002

Chotěboř – nám. T. G. Masaryka 321, 58301

Chrudim – Filištínská 28, 53701

Jablonec nad Nisou – Jiráskova 9, 46601

Jičín – Židovská 68, 50601

Jeseník – Palackého 1333/1a, 79001

Jindřichův Hradec – Náměstí Míru 174, 37701

Kadaň – Kpt. Jaroše 510, 43201

Karviná – Karola Sliwky 128/14, 73301

Klášterec nad Ohří – Petlerská 416, 43151

Klatovy – Náměstí Míru 64, 33901

Kopřivnice – Štefánikova 570, 74221

Kostelec nad Orlicí – Dukelských hrdinů 900, 51741 

Kouřim – Mírové náměstí 10, 28161

Kralupy nad Vltavou – Jungmannova 89, 27801

Krnov – Hlavní náměstí 20, 79401

Kroměříž – Farní 95, 76701

Ledeč nad Sázavou – Husovo nám. 139, 58401

Lipník nad Bečvou – 28. října 602, 75131

Litoměřice – Na Valech 2232/13, 41201

Louny – Žatecká 146, 44001

Lysá nad Labem – Masarykova 209/14, 28922

Mariánské Lázně – Hlavní pošta, Poštovní 160, 35301

Milevsko – Riegrova 145, 39901

Most – Radniční 1/2 (Pasáž U Lva), 43401

Nové Město na Moravě – Vratislavovo náměstí 122, 59231

Nové Strašecí – Čsl. Armády 172, 27101

Nový Jičín – K Nemocnici 210/3, 74101

Nymburk – Nerudova 697, 28802

Opočno – Kupkovo náměstí 135, 51773

Orlová – Masarykova tř. 1325, 73514

Ostrov – Hlavní tř. 982, 36301

Pelhřimov – Solní 57, 39301

Písek – Žižkova třída 282/39, 39701

Písek – Budovcova 105/4, 39701

Podbořany – Přátelství 411, 44101

Poděbrady – Havlíčkova 53, 29001

Prachatice – Zvolenská 30, 38301

Prostějov – Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 79601

Přerov – Žerotínovo náměstí 253/25, 75002

Příbram – Václavské náměstí 144, 26101

Rokycany – J. Knihy 177/I., 33701

Roudnice nad Labem – Alej 17. listopadu 812, 41301

Rousínov – Sušilovo náměstí 48, 68301

Rožnov Pod Radhoštěm – Palackého 2192, 75661

Říčany – 17. listopadu 243/15, 25101 

Sedlčany – Náměstí T. G. Masaryka 165, 26401

Semily – Riegrovo náměstí 55, 51301

Soběslav – Náměstí Republiky 57, 39201

Sokolov – Náměstí Budovatelů 1407, 35601

Stará Boleslav – Brandýs n. Labem
– Třebízského 1733, 25002

Strakonice – U Svaté Markéty 58, 38601

Sušice – Náměstí Svobody 6, 34201

Svitavy – Náměstí Míru 89, 56802

Štětí – Krátká 64, 41108

Šumperk – Hlavní třída 18, 78701

Tachov – Obch. centrum Kaskády, 
Zámecká 2111, 34701

Tanvald – Krkonošská 90, 46841

Třebíč – Karlovo náměstí 16/22, Černý dům, 67401

Třinec – Náměstí TGM 386, 73961

Týnec nad Sázavou – Jílovská 504, 25741

Uherské Hradiště – OD Centrum 
– Velehradská 1206, 68601

Ústí nad Labem – Klíšská 8, 40001

Valašské Meziříčí – Mostní 98/8, 75701

Velký Týnec – Olomouc, OC Olympia 
– Olomoucká 90, 77777

Velvary – Náměstí Krále Vladislava 112, 27324

Veselí nad Moravou – Masarykova 114, 69801

Vlašim – Riegrova 1828, 25801

Vodňany – A. Křížka 141, 38901

Vrchlabí – Krkonošská 203, 54301

Vsetín – náměstí Svobody 1321, 75501

Vysoké Mýto – Jiřího z Poděbrad 113/2, 56601

Vyškov – Masarykovo náměstí 390/42, 68201

Znojmo – Horní náměstí 10 (pasáž DUKY), 66902
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Další nabídku destinací 
najdete v katalozích
V ZIMĚ K MOŘI a POZNÁVACÍ ZÁJEZDY 

Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.

sleva až

45 %*

Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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