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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 

PŘE LED DĚTÍ ZDARMA 2

KAPVERDY  2

SENE AL 2

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY 0

KATAR 10

TUNISKO 120

E YPT 1

V EOBECN  PODMÍNKY

Ú ASTI NA ZÁJEZDEC  2 2

KONTAKTNÍ INFORMACE 2

Obsah
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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 
Z  V  K P O 1. . 2019

sleva až  200 Kč*

až 36 %**

VLNA SLEV 
Z  V  K P O 1. . 2019

sleva až  00 Kč**

až 35 %**

VLNA SLEV 
Z  V  K P O 0. 9. 2019

sleva až 2 00 Kč**

až 33 %**

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 Rixos Saadiyat Island (SAE)
**) platí pro hotel Dukes The Palm a Royal Hideaway Hotel (SAE)

 vlny slev  kter  
si ůžete chytit
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Cestujete s d t i
1. LEDEJTE U OTEL  OZNA ENÍ DÍTĚ ZCELA ZDARMA.
Nabídku lze využít ve vybraných hotelech a ve vybraných termínech (bližší informace najdete v popisu hotelu nebo u vašeho prodejce).  
Platí pro 1 dítě ubytované na pokoji se 2 dospělými osobami cestujícími za základní katalogovou cenu. Neplatí pro časově zvýhodněné ceny.

2. LEDEJTE U OTEL  OZNA ENÍ 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 TRAVEL PLUS COMFORT
Platí pro držitele zákaznických karet do vyčerpání kapacity na vybraných letech na Kapverdy a do Senegalu.

ZMĚNA ZÁJEZDU ZCELA ZDARMA
Váš zájezd změníme zcela zdarma do 10 dnů před odletem. Podrobné informace ve Všeobecných podmínkách účasti na zájezdech, bod 6.

PRIORITNÍ MÍSTO ZDARMA
Platí pro držitele zákaznických karet na vybraných charterových letech do vyčerpání kapacity – viz. informace v úvodu destinace.

PARKOVÁNÍ ZA 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. 

2 3

4

5

6

9

7 8

10

 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. 

2 3

4

5

6

9

7 8
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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
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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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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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Prodej letenek
NABÍZÍME VÁM PRODEJ LETENEK DO VYBRAN C  DESTINACÍ  KAM EXIM TOURS A.S. OPERUJE SV  LETY.

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

Makety letadel
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Maketa letadla 
Boeing B737-800 
v úpravě pro středně dlou-
hé lety a místa se službou 
Travel Plus Comfort.

KAPVERDY  BOA VISTA  SAL  SENE AL

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), FlyDubai (FZ), Qatar Airways (QR)

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 bezpeč-
nosti letecké přepravy a přísná pravidla pro dodržování všech technických 
a organizačních postupů předepsaných v letecké přepravě způsobují, že změ-
ny letových řádů (někdy i na poslední chvíli) jsou stále běžnější. O jakýchkoliv 
případných 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 rezerva-
ce“ (nutno zadat rezervační číslo, uvedené na smlouvě o zájezdu). Předběžné 
časy odletu a příletu naleznete již nyní na www.exim.czu konkrétního termínu 
zájezdu.

Změna typu letadla je vyhrazena. 
*Podrobnější informace o letech naleznete u jednotlivých destinací v katalogu, na www.eximtours.cz nebo u vašeho prodejce.
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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 aktivní 
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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Aby vás nic nepřekvapilo
S RNULI JSME NĚKTERÁ SPECIFIKA V LAVNÍC  DESTINACÍC  ZE KTER C  M ETE 
V NABÍDCE CESTOVNÍ KANCELÁŘE EXIM TOURS A. S. VYBÍRAT.

nemělo by se tak zapomínat na ochranné opalovací pro-
středky a dodržování pitného režimu, zejména v letních 
měsících by měl být omezen pobyt na přímém slunci.
V emirátech Dubaj a Ras Al Khaimah se platí povinná po-
bytová taxa dle kategorie hotelu, v emirátu Abú Dhabi je 
povinná pobytová taxa jednotná pro všechny kategorie 
hotelů. Hotely v  SAE požadují před ubytováním složení 
vratné kauce v hotovosti či autorizaci platební karty.

KATAR

Katar je nazýván novodobou Dubají, poloostrov se neu-
stále rozvíjí, vznikají zde luxusní komplexy, nová zábavní 
centra. Centrum tvoří dějiště mnoha kulturních a spole-
čenských událostí. V roce 2022 získal Katar pořadatelství 
fotbalového mistrovství, s čímž souvisí výstavby fotbalo-
vých stadionů, metra i další modernizace zdejších míst.
Poloostrov tvoří ideální prostředí pro celoroční dovole-
nou s nabídkou služeb na vysoké úrovni a luxusu.
Celoročně je zde vysoká intenzita slunečního záření 
a vysoká vlhkost vzduchu, nemělo by se tak zapomínat 
na ochranné opalovací prostředky a dodržování pitného 
režimu, zejména v letních měsících by měl být omezen 
pobyt na přímém slunci.
Katar je muslimskou zemí, kde je třeba respektovat 
místní zvyklosti a zejména dodržovat: 
•  zásady oblékání (u žen není vhodný vyzývavý oděv, 

vše co je úzké, krátké nebo dokonce průhledné, holá 
ramena; u mužů jsou vhodné dlouhé kalhoty)

• zákaz konzumace alkoholu na veřejnosti
• dnem pracovního klidu je v Kataru pátek
V Kataru je nejširší nabídka hotelů od 2* až po nejluxus-
nější 5* se stravováním formou snídaně, polopenze nebo 
plné penze, koncept all inclusive není v Kataru rozšířen, 
u pláže jsou postaveny luxusní 5* hotely, případný vstup 
veřejnosti je zpoplatněn. Některé hotely v Kataru poža-
dují před ubytováním složení vratné kauce v hotovosti či 
autorizaci platební karty.

TUNISKO

Do Tuniska se dostanete za pár hodin, přesto budete 
mít dojem, že jste přistáli ve zcela jiném světě. Exoticky 
působí hlavně zdejší architektura s  maurskými prvky, 
ploché střechy, typické omítnuté domy, jasné světlo 
a neobvyklá vůně koření a mátového čaje. Je to země 
plná historie a  památek z  dob římských, křesťanských 
i  islámských. Nádherný je výlet na Saharu, při kterém 
budete mít možnost poznat i několik typů oáz.
Hotely jsou většinou rozlehlé hotelové komplexy, které 
klientům poskytují možnosti využití různých sportovních 
aktivit, animačních programů i  relaxování. Kvalita uby-
tování i stravovacích služeb může být ve stejné katego-
rii velmi rozdílná, jako určité vodítko se lze orientovat 
podle ceny zájezdu. Zvláště v  období po Ramadánu je 
zvýšený počet arabských klientů v hotelích, což vyžaduje 
toleranci jiné kultury stravování.
Tuniská kuchyně je pikantní, často se užívá Harissa – 
směs chilli papriček, česneku, koriandru, papriky, soli, 
olivového oleje a  římského kmínu. Typickým jídlem je 
kuskus na mnoho způsobů. Na stole se často objevuje 
skopové, jehněčí, kozí a drůbeží maso.
Teploty jsou zejména během hlavní sezony vysoké, je 
třeba dodržovat pitný režim, používat opalovací krémy 
a  nevystavovat se dlouhodobě slunečním paprskům. 
V Tunisku jsou velmi přísná bezpečností opatření, ať už 
na letišti, v  hotelích i  mimo letoviska. Tunisko leží ve 
stejném časovém pásmu jako Česká republika, ale ne-
zavádějí tam letní čas, tudíž v období listopad až březen 
mají stejný čas jako u nás a v období duben až říjen je 
tam o hodinu méně. 

Cestovní kancelář EXIM TOURS a. s. věnuje výběru 
destinací a hotelů vysokou pozornost. Všechny ho-
tely pečlivě vybíráme ve spolupráci se zahraniční-
mi partnery a na základě znalosti místních pomě-
rů. Klasifi kace hotelů podléhá místním normám, 
a  kategorizace hotelů a  jejich standard se může 
v jednotlivých zemích výrazně lišit. Stejně tak stra-
vování je ovlivněno místními zvyklostmi – ve stejné 
kategorii hotelu se můžete setkat v různých desti-
nacích se zcela odlišným standardem a  nabídkou 
stravování. 

KAPVERDY

Jen 6,5 hodin letu vzdálená exotika. Ostrovy Sal a a Boa 
Vista patří mezi návětrné – bývá zde větrno a místní oce-
án má větší vlny, které jsou hojně využívány pro vodní 
sporty. Vánek příjemně zmírňuje zdejší jinak velice teplé 
počasí. Hotely na ostrově Sal leží v okolí letoviska San-
ta Maria, kde jsou možnosti zábavy a setkání s životem 
místních obyvatel. Oproti tomu hotely na ostrově Boa 
Vista jsou určené spíše pro klienty hledající odpočinek 
a relax na dlouhých plážích. Cestovní ruch se na Kapver-
dách teprve rozvíjí a vše je závislé na zásobování z pev-
niny. Vzhledem k poloze ostrovů nedaleko afrického po-
břeží nelze očekávat evropský standard služeb a kvality 
ubytování. Díky místnímu klimatu a krásným hotelovým 
zahradám se zde můžete setkat s větším výskytem hmy-
zu, který je však přirozenou součástí místní přírody.
Kapverdská kuchyně je zdravá, voňavá a  chutná. Hlav-
ními surovinami jsou ryby a  plody moře, doplňované 
zejména luštěninami, kukuřicí a sladkými bramborami.
Kapverďané nejsou příliš majetní. Chcete-li jim pomoci, 
budou velice vděční za dětské oblečení, kreslící, psací 
a školní potřeby, s  jejichž předáním vám rádi pomohou 
naši místní delegáti. Pří výletech mimo hotelový areál 
a turistická střediska doporučujeme chovat se nevyzýva-
vě a cennosti ponechat v hotelovém trezoru. Před cestou 
na Kapverdy je striktně kontrolována i platnost cestov-
ních pasů – minimálně 6 měsíců po návratu z destina-
ce. Doporučujeme přibalit běžný odpuzovač hmyzu do 
elektrické zásuvky a na místě pak preventivně používat 
repelenty na bázi DEET. 

SENE AL

Při běžných turistických cestách do Senegalu není vy-
žadováno žádné očkování. Pokud najdete jiné informa-
ce ohledně povinného očkování, tak se většinou jedná 
o  informace neaktuální. Pro cesty do Senegalu stačí 
občanům EU cestovní pas s platností alespoň tři měsíce 
po návratu. V Senegalu se nahradí žádná víza ani poby-
tové taxy. V  letním a podzimním období doporučujeme 
přibalit běžný odpuzovač hmyzu do elektrické zásuvky 
a na místě pak preventivně používat repelenty na bázi 
DEET. Informací o období dešťů, které bývá v období sr-
pen – září, se nemusíte nijak obávat.  Jedná se krátké 
přeháňky a  bouřky hlavně v  nočních hodinách. Místní 
obyvatelé mají toto období nejraději. Jinak velice horké 
letní počasí tyto občasné přeháňky zpříjemní. Pročistí 
se vzduch a místní fl ora se krásně zazelená a rozkvete. 
Varování, s kterými se v této souvislosti můžete setkat, 
jsou určena samostatně cestujícím dobrodruhům, kteří 
se při cestování místní dopravou vystavují většímu riziku 
bakteriálních onemocnění, kvůli kalužím v ulicích. 
Cestující s CK však jedou vlastním spojem z letiště přímo 
do hotelu na pobřeží a tím pádem se jich to netýká. Stra-
va v hotelových rezortech je velice rozmanitá a bohatá. 
Hojně zde servírují ryby a mořské plody, které umí vý-
borně upravit. Pro komunikaci s místním obyvatelstvem 

se vám bude nejvíce hodit francouzština. Místní obyva-
telé jsou velmi přátelští a  v  horkém počasí se snadno 
nakazíte jejich lenivostí. Můžete se zde setkat s vesniča-
ny, kteří stále žijí stejným způsobem života, jako jejich 
předci před staletími a pokrok k nim přichází velmi po-
malu. Přesto, nebo možná právě proto, jsou velmi veselí 
a bezstarostní. Taková setkání Vám připomenou pravé ži-
votní hodnoty. Jakékoliv dárky jim udělají velkou radost, 
nicméně tužky, propisky, pastelky, vodovky, voskovky, 
tempery a podobné přispějí nejlépe k rozvoji  schopností 
a dovedností velkého množství všudypřítomných dětí. 

E YPT

Egypt je tradiční a  oblíbenou destinací, kde je možné 
trávit dovolenou celý rok, díky jeho poloze a  klimatu. 
Jedním z největších lákadel je Rudé moře, které kromě 
celoročního koupání nabízí fascinující podmořský život.
Hotely jsou většinou velmi rozlehlé komplexy, poskytu-
jící dostatek soukromí i v případě, že je hotel plně obsa-
zen. Kvalita ubytování i stravovacích služeb může být ve 
stejné kategorii velmi rozdílná, jako určité vodítko se lze 
orientovat podle ceny zájezdu.
Nabídka stravování bývá v  hotelech poměrně široká 
(opět záleží na cenové hladině hotelu). Mnozí cestova-
telé se setkají s tzv. faraonovou pomstou. Jako prevenci 
zažívacích problémů doporučujeme nekonzumovat le-
dové nápoje, příliš těžká jídla, majonézové saláty, ne-
vystavovat tělo velkým teplotním výkyvům a  alkohol 
konzumovat zodpovědně.
Teploty jsou zejména v  létě značně vysoké, je třeba 
dodržovat pitný režim, používat opalovací prostředky 
a  nevystavovat se dlouhodobě slunečním paprskům. 
V  Egyptě je obsluhující personál často velice závislý 
na tzv. bakšisném. Považuje se zde za běžné, že klien-
ti obdarují nosiče zavazadel, pokojské nebo barmany 
a  číšníky drobnou částkou. V  Egyptě jsou velice přísná 
bezpečnostní opatření, ať už na letišti, v hotelích, nebo 
mimo letoviska při cestách na fakultativní výlety. Je 
třeba dodržovat pokyny delegátů, kteří bezpečnostní 
předpisy znají. Během postního měsíce ramadánu se vše 
zpomaluje, ve veřejných restauracích může být omezena 
či zcela vyloučena konzumace alkoholu a je třeba počítat 
i s určitou ležérností personálu hotelů.

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY

Spojené arabské emiráty nabízejí ideální podmínky pro 
celoroční dovolenou, kromě koupání a odpočinku na pís-
čitých plážích je zde široká nabídka výletů, sportovních 
aktivit (např. lyžování v  kryté hale Ski Dubai nebo na 
poušti), turistických atrakcí, nechybí prvky tradiční arab-
ské kultury a  výborná kuchyně. SAE patří mezi nejbo-
hatší a nejmodernější státy světa, vše je zde větší, roz-
lehlejší a luxusnější, služby jsou poskytovány na vysoké 
úrovni, staví se převážně 5* hotely a realizují nákladné 
stavební projekty jako např. nejvyšší budova světa, nej-
větší nákupní centrum a umělé ostrovy.
Arabská kuchyně je plná pestrých chutí a vůní a použí-
vá celou řadu koření, které činí jídlo nezaměnitelným. 
Základem pokrmů je rýže, jehněčí a kuřecí maso, ryby, 
datle, fíky, ječmen, fazole, mléčné výrobky a čerstvá ze-
lenina. K jídlu je podávána především voda.
SAE jsou muslimskou zemí, kde je třeba respektovat 
místní zvyklosti a  zejména mimo hotelový areál do-
držovat zásady oblékání (u  žen není vhodný vyzývavý 
oděv, a vše co je úzké, krátké nebo dokonce průhledné, 
holá ramena; u mužů jsou vhodné dlouhé kalhoty), zá-
kaz konzumace alkoholu na veřejnosti a  zákaz kouření 
a konzumace jídla a pití na veřejnosti přes den během 
postního měsíce ramadánu. Celoročně je zde vysoká 
intenzita slunečního záření a  vysoká vlhkost vzduchu, 
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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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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.
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EGYPT – MARSA ALAM
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky skluzavka větší rodina strana
Hilton Marsa Nubian ***** AI 2 – 12 let 8 990 Kč NE ANO 196
Albatros Sea World Resort ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 197
Radisson Blu El Quseir ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 198
Club Calimera Akassia ***** AI / UAI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 199
Concorde Moreen Beach & Spa ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 200
Novotel Marsa Alam ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 201
JAZ Grand Resort ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 202
Gemma Beach Resort ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 203
Future Dream Lagoon ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 204
Marina Beach **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 205
Sentido Oriental Dream **** AI 2 – 15 let 8 990 Kč NE ANO 206
Abu Dabbab Beach & Resort **** AI 2 – 13 let 8 990 Kč ANO ANO 208
Royal Tulip Beach Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 209
Royal Brayka Beach **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 210
Brayka Bay Reef **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 211
Three Corners Fayrouz **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 212
Three Corners Sea Beach **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 213
Three Corners Happy Life Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 214
Suneo Club Reef Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 215
Blue Reef Resort **** AI 2 – 15 let 8 990 Kč NE ANO 216
Flamenco Beach Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 217
Onatti Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 217

EGYPT – SHARM EL SHEIKH
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky skluzavka větší rodina strana
Monte Carlo Sharm Resort & Spa ***** UAI 2 – 12 let 8 990 Kč ANO ANO 221
Baron Resort ***** PAI 2 – 13 let 8 990 Kč NE NE 222
Coral Sea Sensatori ***** AI 2 – 12 let 8 990 Kč NE NE 224
Cleopatra Luxury Resort ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 225
Sentido Reef Oasis Senses Resort ***** AI 2 – 15 let 8 990 Kč ANO ANO 226
Reef Oasis Blue Bay Resort ***** AI 2 – 15 let 8 990 Kč ANO ANO 227
Stella Di Mare Beach & Spa ***** AI 2 – 12 let 8 990 Kč NE NE 228
Hilton Waterfalls ***** AI / UAI 2 – 7 let 8 990 Kč NE NE 229
Jolie Ville Golf & Resort ***** AI 2 – 12 let 8 990 Kč ANO NE 230
Barcelo Tiran Sharm Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 231
Jaz Fanara **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 232
Charmillion Club Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 233
Charmillion Club Aqua Park **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 234
Pickalbatros Royal Moderna **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 235
Pickalbatros Aqua Blu **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 236
Pickalbatros Aqua Park **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 237
Shores Amphoras **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 238
Reef Oasis Beach Resort **** AI 2 – 15 let 8 990 Kč ANO NE 239
Lido Sharm El Sheikh **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 240
Club El Faraana **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 241
Labranda Tower Bay **** UAI 2 – 12 let 8 990 Kč NE NE 242
Sultan Gardens **** AI 2 – 12 let 8 990 Kč ANO ANO 243
Coral Beach Tiran **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 244
Old Vic Sharm Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 245
Shores Aloha Resort ***+ AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 246
Faraana Heights *** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 247
Le Meridien Dahab Resort ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 249
Tropitel Dahab Oasis **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 250
Happy Life Village Dahab *** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 251

D ti zdar a

V následující tabulce naleznete přehled ubytovacích kapacit s nabídkou dětí zdarma nebo za letenku a další informace, které rodinám s dětmi ulehčí výběr jejich 
dovolené. Při objednávce zájezdu v termínu do 30. 9. 2019 můžete u vybraných zájezdů využít speciální nabídky, kdy vaše dítě může v doprovodu 2 dospělých osob 
platících základní cenu cestovat zcela zdarma (neplatí ani speciální cenu letenky, platí pouze pojištění a víza, jsou – li vyžadována). Na tuto nabídku lze provádět 
rezervaci na maximálně 24 hodin. Další služby (tj. ubytování, stravování a služby delegáta) poskytuje cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. zdarma v základním rozsahu, 
který je u každého hotelu uveden. Případné doplatky za polopenzi, plnou penzi, výhled na moře apod. hradí dítě ve stejném rozsahu jako dospělí, pokud není uvedeno 
jinak. Při zakoupení zájezdu po 30. 9. 2019 nebo v případě zájmu o využití zvýhodněných cen za včasný nákup hradí dítě v tabulce uvedenou cenu letenky.
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AI – All Inclusive | XAI – EXTRA All Inclusive | PP – polopenze | PAI – PREMIUM All Inclusive | UAI – ULTRA All Inclusive

EGYPT – HURGHADA
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky skluzavka větší rodina strana
Prima Life Makadi Resort & Spa ***** XAI 2 – 15 let 8 990 Kč ANO ANO 142
Baron Palace Sahl Hasheesh ***** PAI 2 – 13 let 8 990 Kč ANO ANO 144
Amarina Abu Soma Resort ***** AI 2 – 15 let 8 990 Kč ANO ANO 146
Marriott Hurghada ***** AI 2 - 12 let 8 990 Kč NE NE 147
Caribbean World ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 148
Titanic Royal ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 150
Titanic Palace ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 152
Hawaii Le Jardin ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 153
Pickalbatros Citadel Sahl Hasheesh ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 154
Pickalbatros Dana Beach ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 155
Pickalbatros White Beach Resort ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 156
Pickalbatros Albatros Palace ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 157
Stella di Mare Makadi Beach ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 158
Sentido Palm Royale Soma Bay ***** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 159
JAZ Aquamarine ***** AI 2 – 13 let 8 990 Kč ANO ANO 160
Mövenpick Soma Bay ***** AI 2 – 13 let 8 990 Kč NE NE 161
Hilton Resort ***** AI / UAI 2 – 12 let 8 990 Kč ANO NE 162
Serenity Makadi Beach ***** AI / UAI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 163
Serenity Fun City ***** AI / UAI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 164
Hawaii Caesar Palace **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 165
Hawaii Dreams **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 166
Hawaii Riviera **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 167
Hawaii Palm Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 168
Mirage Bay **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 169
Titanic Beach Spa & Aqua Park **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 170
Labranda Club Makadi **** AI 2 – 12 let 8 990 Kč NE NE 171
Long Beach **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 172
Mercure **** AI 2 – 13 let 8 990 Kč NE NE 173
Seagull Resort **** AI 2 – 13 let 8 990 Kč ANO ANO 174
Ali Baba **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 175
Pickalbatros Aqua Vista **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 176
Pickalbatros Beach Albatros Resort **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 177
Pickalbatros Aqua Park **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 178
Pickalbatros Jungle Aquapark **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 179
Pickalbatros Aqua Blu **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 180
Coral Beach **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 181
Desert Rose **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 182
Sunny Days Spa & Aqua Park **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 183
AMC Royal Hotel & Spa ***** AI 2 – 15 let 8 990 Kč NE NE 184
Sindbad Aqua Park **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 185
Imperial Shams **** AI 2 – 15 let 8 990 Kč NE ANO 186
Sphinx **** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 187
Magic Beach Hotel **** AI 2 – 13 let 8 990 Kč NE NE 188
Panorama Hurghada ***+ AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO NE 189
Aladdin Beach Resort *** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 190
Bella Vista *** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE ANO 191
Minamark *** AI 2 – 14 let 8 990 Kč NE NE 192
Le Pacha *** AI 2 – 14 let 8 990 Kč ANO ANO 193

TUNISKO – PEVNINA
hotel kategorie strava dítě zdarma cena letenky skluzavka větší rodina strana
Concorde Marco Polo **** AI 2 – 7 let 7 990 Kč NE NE 125
Iberostar Averroes **** AI 2 – 7 let 7 990 Kč NE NE 125
Houda Yasmine Hammamet **** AI 2 – 5 let 7 990 Kč NE ANO 126
Concorde Green Park Palace ***** AI 2 – 7 let 7 990 Kč NE NE 127
Riviera **** AI 2 – 12 let 7 990 Kč ANO ANO 127
Riadh Palms **** AI 2 – 12 let 7 990 Kč NE ANO 128
Marabout ***+ PP 2 – 6 let 7 990 Kč ANO ANO 128
Tej Marhaba **** PP 2 – 12 let 7 990 Kč ANO ANO 129
Sentido Rosa Beach **** AI 2 – 12 let 7 990 Kč NE ANO 130
Thapsus **** AI 2 – 12 let 7 990 Kč ANO NE 130
Iberostar Royal El Mansour & Thalasso ***** AI 2 – 7 let 7 990 Kč NE NE 131
Mahdia Palace ***** AI 2 – 12 let 7 990 Kč NE ANO 132
Nour Palace ***** AI 2 – 12 let 7 990 Kč ANO ANO 133
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KAPVERDY

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

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

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

OSTROV SAL 
Turistickým centrem Kapverdského souostroví je ostrov Sal. Díky mezinárodnímu letišti se stal 
snadněji dostupným nejen pro evropské turisty. Na ostrově Sal působí rezidentní delegát CK 
EXIM Tours, který klientům cestovní kanceláře poskytuje servis, obvyklý i v jiných destinacích. 
Na samém jihu ostrova leží u nádherné bělostné pláže v přívětivé zátoce původně rybářská 
vesnička, dnes spíše turistické městečko Santa Maria. Barva zdejšího moře a jeho přívětivost 
se mohou bezpochyby srovnávat s nejkrásnějšími plážemi Karibiku. Hotely v této oblasti jsou 
vyhledávány turisty z celého světa, kteří si Kapverdy pro jejich neopakovatelnou atmosfé-
ru většinou hned po první návštěvě zamilují a rádi se sem vracejí. Sal je rájem pro milov-
níky potápění, windsurfi ngu i rybaření. Velkou atrakcí jsou projížďky terénními vozítky 
či parasailing a kitesurfi ng. Ve zdejších restauracích a barech hraje večer živá hudba, 
ve vyhlášené diskotéce Pirata (dvojčeti proslulé diskotéky z  brazilské Fortalezy) je 
zážitkem strávit noc při karibských a latinskoamerických rytmech. Návštěva jezera ve 
zdejším solném dole má léčivé účinky, plně srovnatelné s návštěvou Mrtvého moře. 
Večeře v místních rybích restauracích nebo nákup tradič-
ních rukodělných suvenýrů je příjemným doplněním 
odpočinkové dovolené. 

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

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
Kapverdská vláda zavedla turistickou taxu ve výši 220 CVE (cca 2  EUR) na noc a osobu nad 
16 let. Při pobytu v jednom hotelu na 14 dní je vybírána taxa jen za 10 nocí. Tento poplatek se 
hradí přímo na recepci ubytovacího zařízení.

VZ LEDEM KE SV  POLOZE V JI NÍC  PASÁTOV C  MOŘÍC  JSOU 
KAPVERDSK  OSTROVY IDEÁLNÍM MÍSTEM ODPO INKU. POLO A JI NĚJ Í 
NE  DOMINIKÁNSKÁ REPUBLIKA ZARU UJE TEPL  A STÁL  PO ASÍ. 

Kapverdy-V ZIME K  MORI-2020.indd   28 9.6.2019   12:51:31



KAPVERDY

Kapverdy-V ZIME K  MORI-2020.indd   29 9.6.2019   12:51:39



30

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
KAPVERDY

CESTOVNÍ DOKLADY
S platností od 1. ledna 2019 přistoupily Kapverdy ke zrušení 
vízové povinnosti pro občany zemí EU a vybraných dalších 
států při cestách s pobytem do 30 dní. Ke vstupu na Kap-
verdy je vyžadován cestovní pas platný nejméně 6 měsíců 
po ukončení pobytu a úhrada letištní bezpečnostní taxy (TSA 
- Taxa de Segurança Aeroportuária) ve výši 3 400 CVA, kterou 
lze uhradit jak prostřednictvím on-line registrace do 5 dnů 
před odletem na www.ease.gov.cv, tak prostřednictvím ces-
tovní kanceláře nebo při příletu na kapverdské letiště, kde 
však registrace a úhrada této taxy může trvat i několik hodin. 
Cestovní kancelář EXIM TOURS a.s. svým klientům nabízí 
zprostředkování úhrady kapverdské bezpečnostní taxy za 
poplatek 1 300 Kč/osoba. Děti do 2 let taxu neplatí. Pro 
zprostředkování úhrady kapverdské bezpečnostní taxy je 
třeba dodat číslo cestovního pasu a datum jeho expirace 
nejpozději tři pracovní dny před odletem.

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

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při cestách na Kapverdy není vyžadováno žádné očkování. Na 
případnou doporučovanou zdravotní prevenci a vhodný po-
stup při eventuálních zdravotních potížích doporučujeme se 
informovat u praktického lékaře. Rozsah zdravotního pojiště-
ní viz informace v úvodní části katalogu. V závislosti na počasí 
a ročním období doporučujeme přibalit s sebou i repelent.

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
Pláže jsou na Kapverdách velmi krásné a  relativně ještě 
málo turisticky využité. Budete zde mít pro sebe dostatek 
prostoru. Koupání na nejoblíbenější a nejpopulárnější pláži 
u městečka Santa Maria před hotelovou zónou je bezpečné 
(z hlediska mořských proudů). Vzhledem k silným podmoř-
ským proudům podél některých dalších pláží se nedopo-
ručuje plavat daleko do moře a  je třeba být opatrný při 
provozování vodních sportů, jako je např. plachtění nebo 
windsurfi ng. Na takových místech dbejte rad delegáta nebo 
místních poměrů znalého doprovodu. Na pláž si s sebou ne-
berte žádné šperky nebo cennosti: příležitost dělá zloděje!

PRONÁJEM AUTA – VÝLETY
Malý vůz na jeden den cca 60–70 EUR. Speciální vůz (mi-

krobus, vůz s odnímatelnou střechou apod.) od 80–100 
EUR/den. Uvedené ceny jsou pouze orientační a je v nich 
zahrnuto max. 80 km/den. Při půjčovném na letišti platí 
zvláštní zvýšené sazby. Ke sjednání pronájmu je nutné 
mít platný řidičský průkaz ČR, kreditní kartu a dosáhnout 
věku 21 let.
Poznávací programy a fakultativní výlety jsou ve všech 
místech organizovány v optimální podobě místním po-
skytovatelem služeb. Prosím, seznamte se vždy podrob-
ně s  podmínkami organizátora poznávacích zájezdů 
a  fakultativních programů. Při rozhodování o  účasti na 
těchto programech je třeba vzít v  úvahu zejména 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 je nutným předpokladem k tomu, 
aby bylo možné nabízený program co nejvíce vychutnat.

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Mobilní telefonické spojení v  oblastech, kde se turisté 
pohybují, funguje většinou bez větších závad. Na pře-
kážku může někdy být kolísající síla signálu. Přístup na 
internet zdarma nebo za poplatek umožněn v hotelech 
vyšších kategorií. Prověřte si, prosím, u popisu jednotli-
vých hotelů. V místě jsou i internetové kavárny. Veřejná 
místa jako jsou letiště, přístavy a náměstí jsou většinou 
zdarma pokryta Wi-Fi připojením k  internetu. Na místě 
lze vcelku výhodě pořídit SIM karty místních operátorů 
pro připojení k internetu. 

ELEKTŘINA
Střídavý proud o napětí 220 V. Evropská forma zásuvek 
se dvěma kolíky (lze do nich zapojit kabely v  Česku 
pořízených elektrospotřebičů, pokud mají jen 2 kolíky). 
Vzhledem k omezeným zdrojům výroby elektrické ener-
gie dochází občas k výpadkům dodávek elektřiny, které 
jsou nahrazovány výrobou místními generátory v ome-
zeném rozsahu.

PLACENÍ – SPROPITNÉ
K použití na místě jsou nejpraktičtější EURA. Běžný účet 
v hotelu lze obvykle hradit kreditními kartami, jako jsou 
VISA a MasterCard, karty Maestro nejsou obvykle akcep-
továny. Ofi ciální směnný kurs je všude stejný, protože 
místní escudo je pevně vázáno na EURO v poměru 1 EUR 
= 110,265 CVE. V jednotlivých hotelech nebo směnárnách 
se však může lišit servisní poplatek za výměnu. Spro-
pitné je naprosto běžné a  je považováno za samozřej-

mou součást poskytování služeb. Při obsluze v hotelech, 
v restauracích, u kadeřníka apod. je očekáváno spropitné 
ve výši 10 % účtu. Spropitné je ale očekáváno za všech-
ny, byť i drobné nebo běžné poskytnuté úsluhy, jako je 
odnesení zavazadel nebo úklid hotelového pokoje. Na 
poskytnutém spropitném často závisí i  ochota perso-
nálu. Samozřejmě je však rozhodnutí ohledně spropit-
ného naprosto ve vašich rukou. Kvalitnější hotely mají 
bankomat, který rovněž najdete na dalších turistických 
místech a na letišti.

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 v turistické třídě včetně letištních a bez-
pečnostních poplatků, ubytování (v případě 8denního zá-
jezdu na 7 nocí, v případě 11denního zájezdu na 10 nocí, 
v  případě 12denního zájezdu na 11 nocí a  v  případě 
15denního zájezdu na 14 nocí) stravování dle vybraného 
hotelu, služby česky nebo slovensky hovořícího průvod-
ce, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Lety 
na ostrov Boa Vista jsou realizovány po trase Praha – Boa 
Vista – (kapverdský ostrov Sal) nebo Dakar – Praha. Lety 
na ostrov Sal jsou realizovány po trase Praha – (Boa Vista) 
– Sal – Praha. 

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, fakultativní 
služby, vládní turistická taxa ve výši 220 CVE (cca 2 EUR) 
na noc a  osobu nad 16 let. Tento poplatek se hradí po 
příjezdu přímo na recepci ubytovacího zařízení.

IBEROSTAR CLUB BOA VISTA
ROYAL HORIZONS BOA VISTA

RIU KARAMBOA

SAL REI

RIU PALACE BOA VISTA

BOA VISTA

SANTA MARIA

SAL REI

SAL

RIU TOUAREG

 

SANTA MARIA

MELIA DUNAS BEACH RESORT
SOL DUNAS

VILA DO FAROL ODJO D´AGUA
OA BELORIZONTE

OA SALINAS SEA

MORABEZA

PONTAO DA LUZ
CENTRAL

PORTA DO VENTO

RIU PALACE CABO VERDE

RIU FUNANA

MELIA TORTUGA BEACH
MELIA LLANA

OSTROV SAL

UMÍSTĚNÍ OTEL

OSTROV BOA VISTA

BOA VISTA

SANTA MARIA

SAL REI

SAL

RIU TOUAREG
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VÍTEJTE 

NA DLOUHÝCH

PLÁŽÍCH 

STÁLE TEPLÉHO 

MOŘE

Odlet z Počet dní Letový den Letecká společnost Priority seat Travel Plus 
Comfort XL seat VIP Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace Mezipřistání z destinace

Praha 8/15 pátek Smartwings Ano Ano Ano Ano Ano ostrov Boa Vista x

Odlet z Počet dní Letový den Letecká společnost Priority seat Travel Plus 
Comfort XL seat VIP Salónek

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace Mezipřistání z destinace

Praha 8/15 úterý Smartwings Ano Ano Ano Ano Ano x Dakar
Praha 8/15 pátek Smartwings Ano Ano Ano Ano Ano x ostrov Sal
Praha 11/12 úterý/pátek Smartwings Ano Ano Ano Ano Ano x ostrov Sal nebo Dakar

LETY NA OSTROV BOA VISTA

LETY NA OSTROV SAL

INFORMACE O LETEC

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

SERVIS NA PALUBĚ: FULL MEAL
(bližší informace o možnostech servisu na palubě nalez-
nete v úvodních stránkách katalogu)
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Fakultativní v lety Boa Vista
KAPVERDY  OSTROV BOA VISTA

Čtyřhodinový výlet na čtyřkolkách Katamarán

Ostrov Boa Vista – poušť Viana

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.

LETECKÝ VÝLET NA OSTROV SANTIAGO
Vydejte se za poznáním na hlavní a  zároveň největší 
ostrov Kapverd – Santiago. Po krátkém letu vás na le-
tišti přivítá usměvavý místní průvodce, který vám ukáže 
nejzajímavější místa hlavního města Praia. V  nejstarší 
čtvrti zvané Plató se podíváte na prezidentský palác 
a dozvíte se více o slavné koloniální historii města. Ná-
vštěva barevného tržiště Sucupira je zážitkem, na který 
se nezapomíná. Při prohlídce Cidade Velha se podíváte 
do míst, kde začalo úplně první osidlování Kapverd. Po 
obědě v příjemné restauraci s výhledem na moře budete 
pokračovat autobusem směrem do zeleného a úrodného 
vnitrozemí ostrova, odkud pochází většina zdejší země-
dělské produkce. Návštěvou palírny grogu a  ochutnáv-
kou této tradiční pálenky zakončíte den plný zážitků 
a poznávání. S anglicky mluvícím průvodcem. Oběd včet-
ně nápojů je zahrnutý v  ceně výletu. Letenka a  služby 
průvodce v ceně.
Cena: 250 EUR

ČTYŘKOLKY
Čtyřhodinový výlet na čtyřkolkách k plážím Santa Mónica & 
Varandinha nebo k vraku lodi Cabo Santa Maria. Od 18 let, 
nutný řidičský průkaz. 
Cena: 80 EUR (za 2 osoby a 1 čtyřkolku).

ŠNORCHLOVÁNÍ
Půldenní výlet za rozmanitým podmořským světem do 
žraločí zátoky Bahia das Gatas. S doprovodem biologa.
Cena: 50 EUR, děti do 12 let -50 %.

FISH & GRILL
Celodenní výlet na lodi s  rybařením, šnorchlováním 
a obědem, který vám posádka připraví na liduprázdném 
ostrůvku Ilhéu de Sal Rei z Vašich úlovků, zatímco mů-
žete navštívit ruiny pevnosti Braganca, anebo se slunit 
a koupat na krásné pláži. Oběd včetně nápojů je zahrnu-
tý v ceně výletu.
Cena: 85 EUR, děti do 12 let -50 %.

POZOROVÁNÍ VELRYB
Vydejte se za největšími stvořeními této planety – za ke-
porkaky! Pozorování velryb z lodi za doprovodu biologů.
Cena: 65 EUR, děti do 12 let -50 % (min. počet účastníků 
je 8 osob).

POKLADY SEVERU
Poznejte divokou krásu severní části ostrova Boa Vista! 
Při celodenním výletě ostrovem budeme obdivovat mě-
nící se krajinu od písečných dun na pobřeží Dobré naděje 
až po poušť tvořenou navátým saharským pískem. Na 
začátku dne navštívíme symbol ostrova – vrak nákladní 
lodi Cabo Santa Maria, která zde na pláži odpočívá už od 
roku 1968. Odsud už je to kousek do nejmenší vesničky 
ostrova jménem Bofareira. Pak nás čeká cesta překrás-
nou hornatou krajinou severu až do malebné vesničky 
Fundo das Figueiras, kde se projdeme, nakoukneme 
do kostela a  povíme si více o  životě místních obyvatel. 
Následuje oběd v typické místní restauraci. Nedaleko se 
nachází farma, kde se v  doprovodu místního průvodce 
dozvíme o tom, jaké plodiny se zde pěstují a ochutnáme 
sezónní ovoce. Odpoledne přejedeme scénickou silnicí, 
přezdívanou „kapverdská Route 66“, až na poušť Viana, 
jejíž plocha zabírá více než 60 km². V příjemné restauraci 
uprostřed pouště ochutnáme kozí sýr a domácí limonádu 
a pobavíme se při sjíždění písečných dun na prknech, tzv. 
sand-boardingu. Nádhernými fotkami na dunách věčně se 
měnící pouště zakončíme tento zážitky nabitý den. S čes-
kým průvodcem. Oběd bez nápojů je zahrnutý v ceně.
Cena: 52 EUR, děti do 12 let -50 %

NEJKRÁSNĚJŠÍ PLÁŽE KAPVERD
Půldenní výlet za nejkrásnějšími plážemi ostrova za-
číná cestou do nejstaršího osídlení ostrova Boavista 
Povoação Velha. Následuje přejezd na pláž Santa Móni-
ca – nejkrásnější pláž Kapverd a  jedné z nejkrásnějších 
pláží světa, která svými 18 km délky, nádherným pískem 
a úchvatnými vlnami okouzlí všechny návštěvníky. Od-
tud se pak vydáme podél pobřeží až na pláž Varandinha, 
jejíž rozeklané útesy, jeskyně a skalní průrvy jsou vděč-
ným objektem každého fotoaparátu. Během zpáteční 
cesty po písečných dunách zažijete trochu adrenalinu 
a na závěr nafotíte úžasné fotky na dunách nad Praia de 
Chaves. S českým průvodcem.
Cena: 33 EUR, děti do 12 let -50 %.

SAL REI S DEGUSTACÍ
Půldenní výlet, při němž poznáte celé hlavní město os-
trova. Během návštěvy Sal Rei budete moci obdivovat 
koloniální architekturu, navštívíte přístav a seznámíte se 
s historií osídlení, stejně tak i  s  jeho obyvateli a  jejich 
současným životem. Nedílnou částí výletu je ochutnáv-
ka místních specialit: kozího sýra, papájové marmelády 
a destilátů grogue a ponche. Samozřejmě zbyde čas i na 
nákup suvenýrů a  vlastní poznávání města. S  českým 
průvodcem.
Cena: 23 EUR, děti do 12 let -50 %.

UPOZORNĚNÍ
Nabídka výletu i cen je pouze orientační a může se bě-
hem sezony změnit. Kapacita leteckých výletů je ome-
zená a  jejich konání závisí mimo jiné i  na konkrétních 
povětrnostních podmínkách. Fakultativní výlety nepořá-
dá CK EXIM TOURS a.s., ale místní poskytovatelé. Případ-
né stížnosti je nutné řešit neprodleně na místě. Výlety 
jsou pořádány v  doprovodu místního průvodce, není-li 
uvedeno jinak.
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 290 K

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 46 290 - 50 290 42 790 - 65 490 46 090 - 47 090 46 090 - 47 090 45 390 - 47 090 42 590 - 45 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 32 690 - 35 390 30 390 - 45 190 32 590 - 33 290 32 590 - 33 290 32 090 - 33 290 30 290 - 32 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 38 490 - 41 790 35 590 - 54 390 38 290 - 39 090 38 290 - 39 090 37 690 - 39 090 35 390 - 38 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 39 390 - 42 790 36 390 - 55 690 39 190 - 40 090 39 190 - 40 090 38 590 - 40 090 36 290 - 38 990

Zcela nový hotelový komplex otevřený 
v listopadu 2018 patří k nejluxusnějším hotelům 
na Kapverdách. Disponuje unikátní moderní 
architekturou, třemi bazény a  rozlehlou 
zahradou. Komplex leží přímo u krásné písčité 
pláže vedle již známého hotelu RIU Karamboa.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-111-1122
Pokoj s přímým vstupem do bazénu (nad 18 let): 11
Rodinný pokoj:
11-112-111-1122-1112-1111-11222-11122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 2 km
vzdálenost od centra: Sal Rei 9 km
vzdálenost od nákupních možností: Sal Rei 9 km
UBYTOVÁNÍ
cca 28 m2, centrálně ovládaná klimatizace, stropní 
ventilátor, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar (zdarma, pravidelně doplňován, včetně alko-
holu), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, set na žehlení prádla, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj (cca 52 m2) – 2 ložnice , druhé WC, 
2× balkon nebo terasa, Pokoj s přímým vstupem do 
bazénu (cca 28 m2) – pouze pro klienty starší 18 let
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s  obsluhou (např.japonská, steaková – rezervace 
nutná), bary včetně barů v hotelu RIU Karamboa, 
bar u bazénu, diskotéka, Wi-Fi (zdarma), sluneční 
terasa, boutique, obchod se suvenýry, kadeřnictví, 
3 bazény – v zimě přihřívané (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén – v zimě přihřívaný, 
dětské hřiště, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, vstup do 
nočního klubu "Pacha", fi tness, jacuzzi, parní lázeň, 
aqua gymnastika, plážový volejbal, tenis (2 kurty 
s  tvrdým povrchem, rakety a  míčky za zálohu), 
v  rámci potápěčského centra mají klienti zdarma 
jednu lekci potápěníza pobyt, kajaky, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických a  alkoholických nápojů místní výroby 
i importovaných. Klienti mohou využívat přes obědy 
a svačiny restaurace a bary v hotelu RIU Karamboa. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Užívání fi tness, jacuzzi, sauny a  vstup do nočního 
klubu je pro osoby starší 18 let. Pro vstup do fi tness 
je vyžadována sportovní obuv. Rodinný pokoj je pro-
dáván „na vyžádání“. Pokoj s přímým vstupem do 
bazénu je pouze pro osoby na 18 let.

a h l o í u v w x y é á

RIU Palace Boavista *****

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV BOA VISTA  PRAIA DE SALINES

U V Y Z [ HOT
BAZÉN

Kapverdy-V ZIME K  MORI-2020.indd   33 9.6.2019   12:52:07



34

PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a zábavní program, fi tness, aerobik, lukostřelba, 
aquafi t, aqua-gym, plážový volejbal, šipky, nordic walking, 
boccia, tenis, stolní tenis, vodní pólo
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum s vnitřním vyhřívaným bazénem, masáže, 
turecké lázně, jacuzzi, sauna, vodní sporty na pláži, 
půjčovna kol
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, během dne lehké občerstvení, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a  alkoholických 
nápojů místní výroby. Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem. Upozornění: v hlavní restauraci je po 
mužích vyžadováno nošení dlouhých kalhot.

Top hotel řetězce Iberostar je situován přímo nad fascinující, širokou a několik kilometrů dlouhou pláží 
Chaves, v exotické krajině na břehu Atlantiku. Hotel nabízí vše pro pohodlí hostů pro chvíle odpočinku 
i zábavy – dospělým i dětem. Hotelová kuchyně připravuje velmi bohatou nabídku místní i mezinárodní 
kuchyně, množství nápojů i lahodných koktejlů.

Iberostar Club Boa Vista *****

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV BOA VISTA  BOA VISTA

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Pokoj s výhledem do zahrady: 11-112-111
Pokoj s přímým nebo bočním výhledem na moře:
11-112-111
Rodinný pokoj, rodinný pokoj s výhledem na moře:
11-112-1122-111-1112
Suita s výhledem na moře:
112-111-1122-1112-1111-11112-11222-112222-
11122-111222-111122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 3 km
vzdálenost od centra: Sal Rei 10 km
vzdálenost od nákupních možností: Sal Rei 10 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi (zdar-
ma), minibar (voda pravidelně doplňována zdarma), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(za poplatek), velikost pokoje cca 28 m2 + balkon nebo 
terasa, standardní pokoj má nespecifi kovaný výhled
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem do zahrady, pokoj s bočním nebo pří-
mým výhledem na moře - všechny cca 33 m2, Rodinný 
pokoj – cca 38 m2, obytná část s rozkládací pohovkou, Su-
ita s výhledem na moře – cca 61 m2, 2 pokoje, 2 koupelny, 
šatna, obytná část s rozkládací pohovkou, 2 velké terasy
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, klimatizace, hlavní restaurace, re-
staurace s obsluhou, minibar, bar, bar u bazénu, Wi-Fi (zdar-
ma), minidiskotéka, prádelna (za poplatek), směnárna, ob-
chod, bankomat, konferenční sál, 2× bazén a dětský bazén 
se slanou vodou (lehátka a osušky zdarma), miniklub (4–7 
let), maxiklub (8–12 let)

Kapverdy-V ZIME K  MORI-2020.indd   34 9.6.2019   12:52:15



35

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce T U V Y [ 4+2

h l m o í r u v w x é á

OBLÍBENÝ 

HOTEL NAD 

FASCINUJÍCÍ

PLÁŽÍ
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV BOA VISTA  LACACAO BEAC

Club hotel světově známého řetězce RIU patří 
k nejluxusnějším a nejlépe vybaveným hotelům 
na celém kapverdském souostroví. Komplex leží 
přímo u krásné písčité pláže a svými službami na 
vysoké úrovni jistě uspokojí veškerou klientelu. 
Areál je rozdělen na dvě ubytovací části – část 
pouze pro dospělé (nad 18 let) a standardní část 
pro běžné klienty a rodiny s dětmi. Část „pouze 
pro dospělé“ nabízí nadstandardní služby 
a zařízení, kterých mohou využívat pouze hosté 
zde ubytovaní (např. samostatná restaurace 
s obsluhou či velký bazén – cca 250 m² s barem). 
Rodinné pokoje jsou pak nejblíže dětskému 
hřišti, areálu pro děti a dětským bazénům, které 
jsou v zimě přihřívané.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Standardní pokoj - Large: 11-112-111-1122
Pokoj s bočním výhledem na moře: 11
Rodinný pokoj: 111-1122-1112
Suita: 11-112-111-1122
Suita s výhledem na moře (část pouze pro dosp.): 11 
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: Sal Rei 32 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v místě / Sal Rei 32 km
UBYTOVÁNÍ
cca 26 m², centrálně ovládaná klimatizace, stropní 
větrák, telefon, wifi , TV se satelitním příjmem, 
malá lednička, varná konvice, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s  bočním výhledem na moře – stejný jako 
standardní, navíc boční výhled na moře, Pokoj 
Large (cca 29 m²) – stejný jako standardní pokoj, ale 
umožňuje ubytovat i  osoby na přistýlkách, Rodinný 
pokoj (cca 41 m²) – přistýlky v  oddělené místnosti, 
Pokoj v  části pro dospělé – navíc minibar (zdarma, 
pravidelně doplňován, včetně alkoholu), pokoje blíže 
pláži + další služby v  hotelové části pro dospělé: 
Kulinarium restaurace s  obsluhou (1× týdně, nutná 
rezervace), bar u  bazénu s  Wi-Fi (zdarma), bazén 
s  whirlpool (v  zimě přihřívaný), Suita ve standardní 
části hotelu (cca 41 m²) – samostatná ložnice a obytná 
část s pohovkou, Suita v části pro dospělé (cca 41 m²) – 
navíc výhled na moře, obytná část s pohovkou, šatna, 
koupelna s hydromasážní vanou, sprchový kout a bidet
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou (kapverdská, italská, asijská a gril – re-
zervace nutná), 5 barů, Wi-Fi (zdarma), obchod se 
suvenýry, diskotéka, karaoke, velký bazén se slad-
kou vodou – v zimě přihřívaný, 3 bazény se slanou 
vodou (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), bazén 
v části pro dospělé v zimě přihřívaný, dětské hřiště, 
dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
posilovna, parní lázeň, vířivka (vše od 18 let), animační 
a zábavní programy, tenis (rakety a míčky za zálohu), 
hřiště na různé druhy sportů, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, salon krásy, vodní sporty mimo prostory 
hotelu – scuba diving, parasailing atd. h l o í u v w x y é á

RIU Touareg *****

U V Y Z [ HOT
BAZÉN

STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře podávané formou bufetu, v průběhu dne 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických a alkoholických nápojů místní výro-
by i importovaných. Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Služby delegáta CK v  tomto hotelu jsou vzhledem 
k hotelové poloze omezené. Užívání fi tness, jacuzzi, 
sauny a vstup do nočního klubu je pro osoby starší 
18 let. Pro vstup do fi tness je vyžadována sportovní 
obuv. Pokoje s bočním výhledem na moře, rodinné 
pokoje a Suity jsou prodávány „na vyžádání“.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 37 790 - 40 790 35 290 - 51 690 37 690 - 38 490 37 690 - 38 490 37 190 - 38 490 35 190 - 37 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 27 190 - 29 190 25 590 - 36 290 27 090 - 27 690 27 090 - 27 690 26 790 - 27 690 25 490 - 27 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 31 390 - 33 890 29 290 - 42 990 31 290 - 31 990 31 290 - 31 990 30 890 - 31 990 29 290 - 31 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 32 190 - 34 690 30 090 - 43 990 32 090 - 32 790 32 090 - 32 790 31 690 - 32 790 29 990 - 31 890
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV BOA VISTA  PRAIA DE SALINES

Club hotel světově známého řetězce RIU patří 
k  nejluxusnějším a  nejlépe vybaveným hote-
lům na celém kapverdském souostroví. Kom-
plex leží přímo u krásné písčité pláže a svými 
službami na vysoké úrovni jistě uspokojí veš-
kerou klientelu. Areál se skládá z dvoupatrové 
hlavní budovy a  několika dalších třípatrových 
budov umístěných v rozlehlé udržované zahra-
dě s bazény. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 2 km
vzdálenost od centra: Sal Rei 9 km
vzdálenost od nákupních možností: Sal Rei 9 km
UBYTOVÁNÍ
cca 26 m², centrálně ovládaná klimatizace, stropní 
ventilátor, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minilednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj Large (cca 30 m²) – prostornější 
s  možností přistýlky, Rodinný pokoj (cca 33 m²) – 
ložnice a oddělený obývací pokoj s pohovkou, Junior 
Suite (cca 37 m²) oddělená ložnice a obytná část
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou (kapverdská, asijská a africká – rezervace 
nutná), bary, bar u bazénu, noční klub, Wi-Fi (zdarma), 
sluneční terasa, boutique, obchod se suvenýry, 
bankomat, kadeřnictví, bazén s  vířivkou (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén – v zimě 
přihřívaný, dětské hřiště, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, vstup do 
nočního klubu "Pacha", fi tness, aqua gymnastika, 
plážový volejbal, tenis (2 kurty s  tvrdým povrchem, 
rakety a míčky za zálohu), v rámci potápěčského centra 
mají klienti zdarma jednu lekci potápění v bazénu za 
pobyt, kajaking, šnorchlování, jacuzzi, sauna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických a  alkoholických nápojů místní výroby 
i  importovaných. Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Užívání fi tness, jacuzzi, sauny a vstup do nočního 
klubu je pro osoby starší 18 let. Pro vstup do fi t-
ness je vyžadována sportovní obuv. Junior Suite je 
prodáván „na vyžádání“.

h l o í u v w x y é á

RIU Kara boa *****

U V Y Z [ HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 38 190 - 41 290 35 690 - 52 290 38 090 - 38 890 38 090 - 38 890 37 590 - 38 890 35 490 - 37 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 27 490 - 29 490 25 790 - 36 590 27 390 - 27 990 27 390 - 27 990 27 090 - 27 990 25 690 - 27 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 31 790 - 34 290 29 690 - 43 490 31 690 - 32 290 31 690 - 32 290 31 290 - 32 290 29 490 - 31 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 32 490 - 35 190 30 390 - 44 490 32 390 - 33 090 32 390 - 33 090 31 990 - 33 090 30 190 - 32 290
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Příjemný hotel, vystavěný v  italském stylu, leží 
přímo u  krásné a  široké písčité pláže Praia de 
Chaves a  svým klientům zaručuje bezstarostnou 
a  klidnou dovolenou plnou odpočinku a  relaxace. 
Hotel nabízí ubytování v několika zděných nízkých 
budovách, které obklopuje krásná udržovaná 
zahrada a několik bazénů. Tento hotel (s původním 
názvem Royal Decameron) je mezi klienty 
velice oblíbený a  vyhledávaný hlavně díky svým 
perfektním službám, ideální poloze a  vynikající 
gastronomii. Ofi ciální kategorie hotelu je 4*, ale 
díky řadě pozitivních ohlasů hotel a jeho služby, dle 
našeho názoru, odpovídají kategorii 4*plus. Hotel 
má i unikátní klidovou zónu (u pláže i bazénu), kde 
neprobíhají animace a nehraje hlasitá hudba.

Royal orizons Boavista ****+

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV BOA VISTA  PRAIA DE C AVES

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-1112-1111
Suite s výhledem na moře: 11-112-1122-111-
1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 3 km
vzdálenost od centra: Sal Rei 10 km
vzdálenost od nákupních možností: Sal Rei 10 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), trezor (za poplatek), malá chladnička, balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Suite – navíc oddělený obývací pokoj s ledničkou, kuchyň-
kou a balkonem/terasou
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s  obsluhou, snack bar, disko bar, bar u  bazénu, bar na 
pláži, Wi-Fi ZDARMA na recepci a v lobby baru, 2 bazény 
( jeden s  vířivkou, jeden v  zimě přihřívaný, lehátka 
a osušky zdarma), ošetřovna
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

22 990 K T U V Z [ HOT
BAZÉN

h l m í r u v w é á

SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, noční programy, 2 tenisové 
kurty, sportovní hřiště, fi tness, disko, dětský klub
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, během dne lehké 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

VYNIKAJÍCÍ

KUCHYNĚ

A VYHŘÍVANÝ

BAZÉN!!!

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 28 290 - 28 890 28 290 - 39 390 29 590 - 30 290 29 590 - 30 290 28 490 - 30 290 28 290 - 28 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 22 990 - 23 490 22 990 - 31 990 23 990 - 24 590 23 990 - 24 590 23 090 - 24 590 22 990 - 23 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 23 490 - 23 990 23 490 - 32 790 24 590 - 25 190 24 590 - 25 190 23 690 - 25 190 23 490 - 23 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 24 090 - 24 590 24 090 - 33 490 25 190 - 25 790 25 190 - 25 790 24 290 - 25 790 24 090 - 24 590
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Fakultativní v lety Sal
KAPVERDY  OSTROV SAL

 Solné jezera – těžba soli Kapverdský karneval

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.

POZNÁVACÍ OKRUH OSTROVEM SAL
Celodenní nebo půldenní výlet s  českým průvodcem 
Výlet vás zavede do nejzajímavějších míst ostrova. Do 
nejluxusnější vesničky Murdeira v romantické zátoce pod 
Lví horou, rybářské vesnice Palmeira, i k mořskému lá-
vovému jezírku Buracona, kde se nachází přírodní rarita 
„magické oko“. Na poušti v severní části ostrova můžete 
pozorovat fata morgánu. Součástí okruhu je i návštěva 
hlavního města Espargos, kde je ochutnávka místních 
likérů, rumů a  kávy. Vyjedeme i  na radarovou stanici, 
odkud je krásný výhled na celý ostrov a vrcholem okruž-
ní cesty je návštěva solného dolu v rozsáhlém vyhaslém 
sopečném kráteru. Voda ve zdejších solných jezerech 
má spolu s mikroklimatem v kráteru stejné účinky jako 
Mrtvé moře. V ceně celodenního výletu je oběd o něko-
lika chodech v typické místní restauraci včetně nápoje, 
i vstupné do solných dolů.
Cena za celodenní výlet:
43 EUR + 3 EUR vstupné na Buraconu, děti od 2 do 12 
let 25 EUR. V ceně je zahrnut oběd. Vstupné do Salinas 
je 5 EUR.
Cena za půldenní výlet:
25 EUR, děti od 2 do 12 let 12,5 EUR.

DOBRODRUŽNÝ PŮLDENNÍ VÝLET JEEPEM
S českým průvodcem. Dobrodružná výprava s otevřený-
mi pick-upy 4× 4 po východní části ostrova, kde uvidíte 
panenské části ostrova, hlavní zastávka je ve žraločí 
zátoce – pozorování žraloků z blízkosti až 3 metrů – za-
stávka na Kite Beach; Salinas, kde je k vidění těžba soli 
a  nejkrásnější pohoří Serra negra. Projedeme celé vý-
chodní pobřeží, kde je naváto spousty písku ze Sahary, 
tudíž jsou k  vidění ty nejkrásnější panenské pláže na 
ostrově Sal.
Cena: 30 EUR, děti od 2 do 12 let 15 EUR.

SURFING A KITESURFING
S českým instruktorem. Vaše první lekce surfování. Písči-
té dno, mělká voda a malé hodné vlny na městské pláži 
Santa Marie, to vše vám umožní bezpečnou ochutnávku 
tohoto adrenalinového sportu. Vhodné pro všechny roč-
níky od 7 let.
Cena: Surfi ng 35 EUR za osobu/1 hod. Kitesurfi ng na nej-
známější pláži Kite Beach 30 EUR osobu/1 hod.

KATAMARÁN 
(PŮLDENNÍ VÝLET – 3,5 HOD.)
Odpočinková plavba podél jižního pobřeží, plavání, šnor-
chlování. Pivo, nealko, snack – bez omezení v ceně.
Cena: 53 EUR, děti od 2 do 12 let 26,5 EUR.

PONORKA NEPTUNUS 
(CCA 1,5 HOD.)
Poznejte podmořský svět v okolí ostrova, kde se kromě 
pestré fauny pod mořem skrývají i vraky lodí.
Cena: 33 EUR, děti od 2 do 12 let 15 EUR.

VÝLET NA BUGINÁCH
Akční projížďka jižní částí ostrova nebo možnost pro-
jížďky po celém ostrově za pouhé 4 hodiny s návštěvou 
žraločí zátoky.
Cena: 2 hodiny/95 EUR (1–2 osoby) nebo 4 hodiny/180 
EUR (1–2 osoby).

RYBAŘENÍ
Lov velkých ryb (tuňáků, barakud atd.) – cena za loď:
300–400 EUR (max. 4 osoby). 
Lov menších ryb – cena za loď: 250 EUR (max. 4 osoby).
Lov žraloků – 3 hodiny večer, lov ze břehu – cena: 
35 EUR/osobu.

POTÁPĚNÍ
Jeden ponor: 40 EUR, dva ponory: 75 EUR + 15 EUR za 
pronájem potápěčské výstroje/den, kurzy potápění pro 
začátečníky i děti za 60–85 EUR.

OSTROVY SAO VICENTE + SANTO ANTAO
S ČESKÝM PRŮVODCEM
(2DENNÍ INDIVIDUÁLNÍ KOMBINOVANÝ VÝLET)
2denní výlet letadlem a lodí (přelet cca 45 min. + 1 hod. 
přejezd lodí) + okružní prohlídka ostrova. Výlet začíná 
přeletem na ostrov São Vicente. Pro mnoho lidí São Vi-
cente znamená Mindelo – jedno z nepůvabnějších měst 
západní Afriky. Prohlídka tohoto ostrova by měla začít 
jak jinak – než právě zde. Mindelo, hlavní město ostrova, 
se pyšní starou anglickou architekturou a  nádherným 
přístavem. Mindelo je také rodištěm mnoha místních 
umělců, hlavně Cesárie Évory, dnes již legendární svě-
toznámé zpěvačky. Druhý den v brzkých hodinách je pře-
sun lodí na ostrov Santo Antão, který je často považován 
za nejkrásnější a  zároveň nejzelenější ostrov Kapverd-
ského souostroví. Krajina je zde určitě nejdramatičtěj-
ší – vysoké vulkanické skály, hory a  hluboká údolí, na 
něž se vám z krkolomných cest naskytnou dech beroucí 
výhledy. Ostrov je velmi oblíbený milovníky trekkingu. 
Během výletu vás čeká cesta na sever ostrova do Ribeira 

Torra a následně do Ponta do Sol, nejaromatičtější ves-
ničky ostrova. Poté přejedete do Paúl – zdejší vegetace 
je fascinující. Místní zde pěstují cukrovou třtinu, papáju, 
banány a další tropické ovoce a zeleninu, ostrov je díky 
tomu často nazýván rájem. Je zde množství sladké vody, 
v údolích se nachází četná jezírka a vodopády. Z přístavu 
v Porto Novo se pak vracíte lodí na ostrov São Vicente, 
odtud pak letadlem zpátky na ostrov Sal.
Cena: cca 400 EUR/osoba. 
V ceně je zahrnuto: letenky, ubytování se snídaní, tra-
jekt, celodenní výlet Santo Antao s obědem, český prů-
vodce, všechny transfery (letiště–hotel–letiště) jak na 
Salu tak na Sao Vicente. V ceně není zahrnuta turistická 
taxa 2 EUR za 1 noc/osoba nad 16 let.

UPOZORNĚNÍ
Nabídka výletu i cen je pouze orientační a může se bě-
hem sezony změnit. Kapacita leteckých výletů je ome-
zená a  jejich konání závisí mimo jiné i  na konkrétních 
povětrnostních podmínkách. Fakultativní výlety nepořá-
dá CK EXIM TOURS a.s., ale místní poskytovatelé. Případ-
né stížnosti je nutné řešit neprodleně na místě. Výlety 
jsou pořádány v  doprovodu místního průvodce, není-li 
uvedeno jinak.
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K T V Y [ 4+2

Melia Tortuga Beach je oázou klidu a  luxusu 
na prosluněném ostrově Sal. Krásná lokalita, 
dokonalý servis a vynikající vybavení resortu, 
vytváří ideální podmínky pro páry i pro rodiny. 
Tento 5* resort nabízí mimo jiné skvělé restau-
race pro labužníky, několik barů s příjemnou at-
mosférou a také plážový bar a Grill bar, odkud 
lze pozorovat západ slunce. Doprava do Santa 
Marie zdarma.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Suite – 2 ložnice: 11-112-1122-111-1112-1111
Villa – 3 ložnice: 1122-1112-1111-11222-
11122-11112-11111-112222-111222-
111122-111112-111111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
pokoje formou suity, velikost pokoje cca 55 m², 
individuálně ovladatelná klimatizace, ložnice 
a  obývací pokoj s  kuchyňským koutem, základní 
kuchyňské vybavení pro nenáročné vaření, telefon, 
TV se satelitním příjmem, připojení k internetu (za 
poplatek), minibar (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Suita – cca 60 m², dvě oddělené ložnice, Villa – 
cca 115 m², dvoupatrová se třemi samostatnými 
ložnicemi, zahrádkou/terasou s privátním bazénem, 
3 koupelny
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s  obsluhou, Grill bar a  restaurant, restaurace na 
pláži, 2 bary, noční klub, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
minimarket, obchodní arkáda, 2 konferenční 
místnosti, 2 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 
2 dětské bazény, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, při vstupu do moře kamenná plata, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, živá hudba, fi tness, volejbal, 
aqua aerobik
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, solárium, vodní sporty (vodní lyže, 
surf, windsurf, kite, kajak), rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 9.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Villa – 3 ložnice – prodej „na vyžádání“.

h l o n í r u v y é á

Melia Tortuga Beach *****

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  PONTA PRETA

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 35 790 35 790 - 53 490 36 290 - 39 090 39 490 38 590 - 39 490 36 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 890 25 890 - 37 390 26 290 - 28 090 28 290 27 790 - 28 290 26 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 590 26 590 - 38 290 26 890 - 28 790 28 990 28 390 - 28 990 26 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 27 190 27 190 - 39 290 27 590 - 29 490 29 690 29 090 - 29 690 27 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  PONTA PRETA

Hotel Melia Dunas Beach Resort nabízí 
nejvyšší komfort ubytování a služeb. Hotel se 
nachází v  klidné a  krásné lokalitě 10 minut 
od turistického centra ostrova Santa Marie 
(doprava do Santa Marie je zdarma) a jako All 
Inclusive Resort nabízí luxus, který uspokojí 
i tu nejnáročnější klientelu. Pro dospělé osoby 
nabízí hotel za příplatek speciální služby pod 
názvem „Level Service“.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112
Standardní pokoj – Level (nad 16 let): 11
Suite – 2 ložnice: 11-112-111-1122-1112-1111
Villa – 3 ložnice: 1122-1112-1111-11222-
11122-11112-11111-112222-111222-
111122-111112-111111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
velikost pokoje cca 40 m², nachází se v  hlavní 
budově nebo v  přilehlých blocích, individuálně 
ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním 
příjmem, zdarma Wi-Fi připojení k  internetu, 
malá lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Suita – cca 75 m², 2 samostatné ložnice a 2 kou-
pelny, Villa – cca 110 m², dvoupatrová se třemi 
samostatnými ložnicemi, zahrádkou/terasou (cca 
34 m²) s  privátním bazénem, 2 koupelny. Pokoj 
v  části Level – velikost pokoje cca 45 m², pouze 
pro osoby nad 16 let v oddělené části hotelu. Level 
Service – tato exkluzivní služba zahrnuje: prioritní 
rezervace v hotelových restauracích, samostatnou 
recepci, expresní ubytování, dárek na uvítanou, na-
bídku různých polštářů, župan a pantofl e, kávovar 
Dolce Gusto na pokoji (4 kapsle na pobyt v ceně), 
možnost využívat privátní snídaně v restauraci At-
lantis, privátní bazén, oddělenou část pláže – Gabi 
Beach, 20 % slevu v restauraci s obsluhou Atlantis 
a Rancho a na SPA procedury, vstup do uzavřených 
prostor s Wi-Fi (zdarma), knihovnou, stolními hrami 
a barem s prémiovými míchanými nápoji a občer-
stvením 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou (indická, gril, mořské plody), 8 barů, Wi-
Fi (zdarma), butik, obchod se suvenýry, divadlo pro 
zábavní a noční programy, 2 konferenční místnosti, 
2 tenisové kurty, 2 bazény, dětský bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětské vodní centrum, dětské 
hřiště, miniklub, klub pro dospívající (videohry, 
kulečník, mini kino atd.)
PLÁŽ
písčitá, při vstupu do moře kamenná plata, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, fi tness, plážový volejbal, 
pétanque
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum (vnitřní bazén, vířivka, masáže, sauna, 
zdravotní a kosmetické procedury), vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 6.30–3.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne občerstvení, h l o í r u v w y é á

Melia Dunas Beach Resort *****

T V Y [ 4+2

neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Villa – 3 ložnice – prodej „na vyžádání“.

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 35 790 35 790 - 53 490 36 290 - 39 090 39 490 38 590 - 39 490 36 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 890 25 890 - 37 390 26 290 - 28 090 28 290 27 790 - 28 290 26 290
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 590 26 590 - 38 290 26 890 - 28 790 28 990 28 390 - 28 990 26 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 27 190 27 190 - 39 290 27 590 - 29 490 29 690 29 090 - 29 690 27 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  PONTA PRETA

Melia Llana je komplex určený výhradně pro 
dospělé osoby (nad 18 let), umístěný mezi 
hotely Melia Tortuga a  Melia Dunas. Nabízí 
nejvyšší komfort ubytování a služeb. Hotel se 
nachází v  klidné a  krásné lokalitě 10 minut 
od turistického centra ostrova Santa Marie 
(doprava do Santa Marie je zdarma).

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní deluxe pokoj: 1-11
Pokoj se zahrádkou/terasou: 11
Pokoj s přímým vstupem do bazénu: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
velikost pokoje cca 40 m², individuálně ovladatelná 
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-
Fi (zdarma), minibar (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj se zahrádkou – stejný jako standardní, navíc 
terasa s  privátní zahrádkou cca 20 m², Pokoj 
s přímým vstupem do bazénu – přízemní pokoj, cca 
48 m², přímý vstup do bazénu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 4 restaurace, 4 bary, butik, 
obchod se suvenýry, 2 bazény (lehátka a slunečníky 
zdarma), wifi  zdarma, kosmetický salón
PLÁŽ
písčitá, při vstupu do moře kamenná plata, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, živá hudba, fi tness, plážový 
volejbal, pétanque, vodní pólo, aqua aerobik
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum (vnitřní bazén, vířivka, masáže, 
sauna, zdravotní a  kosmetické procedury), vodní 
sporty, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 6.30–3.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Pokoje se vstupem do bazénu jsou prodávány „na 
vyžádání“. Hotel je určen pouze pro osoby na 18 let.

h l m o í v x y é á

Melia Llana *****

V Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 40 390 40 390 - 60 290 40 690 - 43 590 44 090 43 090 - 44 090 40 690
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 28 890 28 890 - 41 790 29 090 - 30 990 31 290 30 690 - 31 290 29 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 29 590 29 590 - 42 790 29 790 - 31 790 32 090 31 390 - 32 090 29 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 30 290 30 290 - 43 890 30 590 - 32 490 32 890 32 190 - 32 890 30 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  PONTA PRETA

Jeden z nejžádanějších hotelů na Kapverdských 
ostrovech patří prestižní hotelové síti RIU, 
vlastněné cestovní kanceláří TUI. Leží poblíž 
městečka Santa Maria u krásné dlouhé písečné 
pláže. V létě 2016 prošel celý hotel částečnou 
rekonstrukcí a modernizací. Areál tvoří hlavní 
budova, několik dalších dvoupatrových budov 
a rozlehlá zahrada s bazény.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Standardní pokoj – Large: 11-112-111-1122
Suita: 11-112-111-1122
Superior: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, stropní venti-
látor, telefon, TV se satelitním příjmem, wifi  zdarma, 
malá lednička, varná konvice, vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa, na vyžádání lze bez příplatku zajistit 
dva dveřmi propojené standardní pokoje
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj – Large (cca 30 m²) – stejný jako 
standardní, ale prostornější, Suita (cca 41 m²) – 
navíc rozkládací pohovka v obytné části oddělené 
od ložnice dveřmi, Superior pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, diskotéka, 
několik tematických restaurací s  obsluhou (nutná 
rezervace předem), bary, snack bar, Wi-Fi (zdarma), 
minimarket, obchod se suvenýry, kadeřnictví, ban-
komat, dva bazény – z toho jeden v zimě přihřívaný 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský ba-
zén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a večerní programy, živá hudba, diskotéka, 
plážový volejbal, šnorchlování, kajaky, Pouze pro do-
spělé – fi tness, parní sauna a vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, vybrané vodní sporty, SPA centrum, 
wellness, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin denně, zahrnuje snída-
ně, obědy a večeře formou bufetu, večeře možná 
po předchozí rezervaci v  restauracích s  obsluhou 
(asijská, gril a  kulinářská); během dne lehké ob-
čerstvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických a  alkoholických nápojů místní výroby 
i  importovaných. Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Užívání fi tness, jacuzzi, sauny a vstup do nočního 
klubu je pro osoby starší 18 let. Pro vstup do fi tness 
je vyžadována sportovní obuv. Mimo standardního 
pokoje pro 2 osoby jsou ostatní prodávány „na 
vyžádání“.

h l o í u v x y é á

RIU Funana *****

V Y [ HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 38 590 - 40 790 35 590 - 51 790 38 490 38 490 38 490 35 890 - 37 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 28 290 - 29 790 26 290 - 37 190 28 190 28 190 28 190 26 490 - 27 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 32 090 - 33 890 29 590 - 43 090 31 990 31 990 31 990 29 790 - 31 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 32 890 - 34 690 30 290 - 44 090 32 790 32 790 32 790 30 590 - 31 890
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

0 190 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  PONTA PRETA

Jeden z  nejžádanějších a  nejkvalitnějších 
hotelů na Kapverdských ostrovech patří 
prestižní hotelové síti RIU, vlastněné cestovní 
kanceláří TUI. Leží poblíž městečka Santa Maria 
u krásné dlouhé písečné pláže. Vysoká úroveň 
služeb je zárukou spokojené dovolené. V  létě 
2016 prošel celý hotel kompletní rekonstrukcí 
a  modernizací. Areál tvoří hlavní budova, 
několik dalších dvoupatrových budov a rozlehlá 
zahrada s bazény. Původní název hotelu byl RIU 
Garopa. Klienti mohou využívat zázemí a služby 
v sousedním hotelu RIU Funana.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-111
Standardní pokoj – Large: 11-112-111-1122
Rodinný pokoj: 11-112-111-1122
Suita: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
cca 28 m², individuálně ovladatelná klimatizace, 
stropní ventilátor, telefon, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (zdarma), minibar (pravidelně doplňovaný 
včetně alkoholických nápojů), varná konvice, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor, balkon nebo terasa, na vyžádání lze bez příplatku 
zajistit dva dveřmi propojené standardní pokoje
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj – Large (cca 32 m²) – stejný jako 
standardní pokoj, ale prostornější, Suita (cca 42 m²) 
– navíc obytná část, Rodinný pokoj (cca 42 m²) – na-
víc rozkládací pohovka v obytné části
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, noční 
klub, několik tematických restaurací s  obsluhou 
(nutná rezervace předem), několik barů, snack bar, 
minimarket, Wi-Fi (zdarma), obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, bankomat, dva bazény – z toho jeden 
v  zimě přihřívaný (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a  večerní programy, živá hudba, 
diskotéka, plážový volejbal, šnorchlování, kajaky, 
Pouze pro dospělé – fi tness, parní sauna a vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, vybrané vodní sporty, SPA centrum, 
wellness, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin denně, zahrnuje snídaně, 
obědy a  večeře formou bufetu, večeře možná po 
předchozí rezervaci v  restauracích s  obsluhou, bě-
hem dne lehké občerstvení, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů 
místní výroby i importovaných. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Užívání fi tness, jacuzzi, sauny a vstup do nočního 
klubu je pro osoby starší 18 let. Pro vstup do fi tness 
je vyžadována sportovní obuv. Mimo standardního 
pokoje pro 2 osoby jsou ostatní prodávány „na 
vyžádání“. h l o í r u v x y é á

RIU Palace Cabo Verde *****

T V Y [ HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 45 290 - 48 090 41 390 - 62 390 45 090 45 090 45 090 41 690 - 43 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 32 790 - 34 690 30 190 - 44 290 32 690 32 690 32 690 30 390 - 31 890
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 37 690 - 39 990 34 390 - 51 790 37 490 37 490 37 490 34 690 - 36 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 38 590 - 40 890 35 190 - 53 090 38 390 38 390 38 390 35 490 - 37 390
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Moderní hotel, určený pro náročnější klienty, leží 
přímo u krásné písečné pláže jen 5 minut příjemné 
procházky po promenádě od vesničky Santa Maria. 
Byl uveden do provozu v roce 2013 a je umístěn přímo 
vedle již dobře známého hotelu OA Belorizonte. 

OA Salinas Sea *****

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  SANTA MARIA

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s výhledem do zahrady:
11-12-112-1122-111-1112-1111
Pokoj s částečným výhledem na moře:
11-12-112-1122-111-1112-1111
Suita s výhledem na moře:
11-12-112-1122-111-1112-1111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minibar (balená voda zdarma), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoje s výhledem do zahrady nebo s částečným výhle-
dem na moře jsou prostornější s možností až dvou přistý-
lek (formou rozkládací pohovky), Suita – přímý výhled na 
moře, samostatná ložnice, oddělená obytná část s rozklá-
dací pohovkou a malou kuchyňkou
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s  obsluhou, italská restaurace a  snack bar, 3 bary (vč. 
plážového), Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, vířivka, 
herna, směnárna, prádelna
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, venkovní hřiště, 
posilovna
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K T U V Y Z [
h l m o í r u v x y é á

SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, wellness
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.

OBLÍBENÝ
HOTEL
S WI-FI
ZDARMA

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 33 990 33 990 - 44 590 34 990 - 37 690 34 990 34 990 34 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 490 25 490 - 32 790 26 190 - 27 990 26 190 26 190 26 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 090 26 090 - 33 590 26 790 - 28 690 26 790 26 790 26 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 26 690 26 690 - 34 390 27 490 - 29 390 27 490 27 490 27 490
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  PONTA PRETA

Sol Dunas je komplex, nabízející nejvyšší kom-
fort ubytování a služeb. Hotel se nachází v klid-
né a krásné lokalitě 10 minut od turistického 
centra ostrova – Santa Marie (doprava do Santa 
Marie je zdarma) – a  jako All Inclusive Resort 
nabízí pohodlí. Je zaměřený hlavně pro rodiny 
s  dětmi, které zde mají řadu možností vyžití. 
Hotel je od pláže oddělen sesterským hotelem 
Melia Dunas.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní premium pokoj: 1-11-112
Rodinný pokoj (2 ložnice):
 11-112-111-1122-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 800 m
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
velikost pokoje cca 40 m², nachází se hotelových 
blocích, individuálně ovladatelná klimatizace, tele-
fon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), připo-
jení k internetu (za poplatek), malá lednička, trezor, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – velikost pokoje cca 75 m², dvě 
oddělené ložnice, terasa nebo balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace „Spices“, 
restaurace „SOL Grille“ (zaměřená na grilování 
a italskou kuchyni a s koutkem pro děti), hlavní bar 
a 3 bazénové bary, Wi-Fi (zdarma), obchody v  části 
Melia Dunas, 3 bazény (lehátka a slunečníky zdarma) 
pro dospělé a  jeden dětský bazén včetně atrakcí, 
tematické dětské hřiště, dětský klub (s řadou různých 
aktivit rozdělených dle věku dětí), 1 konferenční 
místnost, fi tness, kadeřnictví, 2 tenisové kurty
PLÁŽ
písčitá, při vstupu do moře kamenná plata, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
dětské animační programy, živá hudba, plážový 
volejbal, pétanque, stolní tenis, vodní pólo
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum (vnitřní bazén, vířivka, masáže, sauna, 
zdravotní a  kosmetické procedury), vodní sporty 
(vodní lyžování, surf, šnorchlování, kite, windsurf, 
kajak), rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 6.30–2.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

h o n í r u v w y é /

Sol Dunas *****

T U V Y [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 32 290 32 290 - 47 690 32 790 - 35 190 35 690 34 790 - 35 690 32 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 23 690 23 690 - 33 690 23 990 - 25 490 25 890 25 290 - 25 890 23 990
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 24 290 24 290 - 34 490 24 590 - 26 190 26 490 25 890 - 26 490 24 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 24 790 24 790 - 35 290 25 190 - 26 790 27 190 26 490 - 27 190 25 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  990 K

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  SANTA MARIA BEAC

Oblíbený hotel střední úrovně leží přímo na 
nejkrásnější pláži u městečka Santa Maria. Je 
vedený jako italský klubový hotel a  na Ape-
ninském poloostrově se těší skvělé pověsti. 
Hotel nabízí pohodlnou, příjemnou a  bezpro-
blémovou dovolenou na pláži s výběrem aktivit 
a zábavy. Ubytování je zajištěno v bungalovech 
v zahradě.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor
ZAŘÍZENÍ HOTELU
recepce, 2 restaurace, bar, snack bar, bar u bazénu, 
připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi na recepci 
(zdarma), obchůdek, společenská místnost, konfe-
renční místnost, bazén se slanou vodou a dětskou 
částí (lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky formou přístřešku 
zdarma, osušky za zálohu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenisové kurty (vybavení a osvětlení za poplatek), 
lukostřelba, plážový volejbal, fotbal, aquagym, 
aerobik, šipky, stolní tenis, bowls, animační 
programy, nepravidelné večerní programy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, potápěčské centrum, vodní sporty
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 a alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l n í w x y é

VOI Vila Do Farol ****

V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 34 990 33 190 - 44 090 35 790 - 39 290 35 790 35 790 32 390 - 35 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 26 890 25 590 - 33 590 27 490 - 29 990 27 490 27 490 24 990 - 27 490
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 27 590 26 190 - 34 390 28 190 - 30 790 28 190 28 190 25 590 - 28 190
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 28 190 26 890 - 35 190 28 890 - 31 490 28 890 28 890 26 190 - 28 890
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Velmi příjemný, rozlehlý, komplex dřevěných 
bungalovů v typickém místním stylu a jedné zděné 
dvoupodlažní budovy leží v  nejkrásnějším místě 
úžasné dlouhé písečné pláže, přímo u  městečka 
Santa Maria. Krásné koupání a  slunění, rozlehlá 
zahrada je ideální pro rodinnou dovolenou. Hotel je 
součástí portugalské hotelové sítě, známé pečlivostí 
poskytovaných služeb. V  posledních letech prošel 
hotel modernizací bungalovů, restaurací, bazénů 
a  recepce a  došlo také k  výstavbě dalších pokojů 
v  podobě patrových domků. Jde o  dlouhodobě 
prověřenou značku kvality na Kapverdských 
ostrovech. Výborná poloha je skvělou kompenzací za 
jednodušší ubytování. Lze si připlatit za komfortnější 
Superior Bungalov nebo pokoj v hlavní budově.

OA Belorizonte ****

KAPVERDSK  OSTROVY  OSTROV SAL  SANTA MARIA BEAC

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111-1122-1112
Superior pokoj: 11-112-111
Pokoj v hlavní budově: 11-112-111-1122-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, minilednička (doplňována, láhev vody zdarma), 
vlastní sociální zařízení (kupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek), přistýlka pro děti formou palandy
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior pokoj – moderněji zařízený, pokoj v hlavní budově 
– prostornější a moderněji zařízený.
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, grill restaurace 
s  obsluhou, herna, bar, snack bar, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, noční bar (placené nápoje), wifi  (za poplatek), 
3 bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén, 
miniklub, dětské hřiště
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

21 90 K T U V Z
h l n í q r v w x y é á

PLÁŽ
krásná, písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní programy, 
vířivka, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní 
tenis, plážový fotbal a volejbal, lekce tradičních tanců 
(coladeira, San Joao, funana, kuduro), posilovna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, windsurfi ng, kulečník, masáže, salon krásy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. VELICE

OBLÍBENÝ HOTEL

V ROZLEHLÉ

ZAHRADĚ

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 28 490 28 490 - 38 590 29 790 - 32 290 29 790 29 790 29 790
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 21 690 21 690 - 28 590 22 590 - 24 290 22 590 22 590 22 590
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 22 190 22 190 - 29 290 23 090 - 24 890 23 090 23 090 23 090
DO v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 22 790 22 790 - 30 090 23 690 - 25 490 23 690 23 690 23 690
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MAURETÁNIE

MALI

GUINEAGUINEA-BISSAU

GAMBIE

Atlantický 
oceán

Dakar

La Somone

Blaise Diagne

SENEGAL

SENEGAL

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

Většina návštěvníků sem míří za krásnými plážemi, a to zcela oprávněně. Spatřete Růžové jeze-
ro s vodami připomínajícími jahodový koktejl, poznejte domorodé obyvatele i život a historické 
památky Dakaru, včetně památek UNESCO. 

V současné době je Senegal považován za jednu z politicky nejstabilnějších zemí Afriky. Panuje 
zde velmi příjemné tropické klima s mnoha slunečnými dny. Zemí protékají tři veletoky, podél 
nichž se rozprostírá úrodná země, tvořící labyrint lagun a vodních kanálů. Sever Senegalu je 
součástí oblasti Sahelu se savanami, kde rostou trávy a keře. V jižní části země je vegetace již 
hustší a podnebí je vlhčí, s mangrovovými bažinami a hustými palmovými, bambusovými, ma-
hagonovými i teakovými lesy. V řídce osídlené východní části země žijí lvi, antilopy a šimpanzi. 
Z vodních zvířat lze v místních řekách potkat hrochy a krokodýly nebo hady, jako je kobra.
Senegal se nazývá zemí terangy – tedy pohostinnosti, která tu má mimořádný význam a větší 
důležitost než v Evropě. Teranga je styl života a je hluboko zakořeněná v senegalské kultuře. 
Pro některé lidi je fascinující právě její kultura, která se vyvíjela vlivem senegalských kmenů 
a nájezdů Francouzů. Všechny vlivy se odrážejí v místním stylu oblékání, hudby, kuchyně a ar-
chitektury. Přátelské přivítání je zde zárukou, protože Senegalci lpějí na tradičních hodnotách 
a úctě k ostatním.
Senegalská kuchyně je jednou z nejchutnějších v celé Africe. Převážně je tvořená rybami a ku-
řecím masem. Vynikající jsou i nápoje jako mátový čaj, palmové víno či doma pražená káva.

DAKAR
Hlavní město Dakar leží na vrcholu poloostrova, lemovaného plážemi. Okouzlí vás na jedné 
straně svou elegancí a na straně druhé svou domorodou atmosférou. Jeho rušné ulice, živé 
trhy a bohatý noční život vás jednoduše vtáhnou do svého neúnavného rytmu. Město nabízí 
zajímavé kulturní památky, divadla, muzea a umělecké výstavy. Dakarské muzeum IFAN je jed-
ním z nejvýznamnějších afrických muzeí umění. Ve městě můžete vidět také typickou africkou 
medinu, prezidentský palác, katedrálu, vily v koloniálním stylu i moderní budovy. Mnohé trhy 
v centru města nabízí místní produkty pro Senegalce i suvenýry pro turisty. 
Na plážích Dakaru si lze užít vodní sporty jako surfování, zejména kitesurfi ng, plachtění, jízdu 
na kanoi, ale v blízkosti najdete i tenisové kurty a golfové hřiště. V okolí Dakaru můžete nalézt 
klid na historickém ostrově Gori se zachovalou pevností a koloniální čtvrtí z dob Portugalců, 
Britů a Francouzů nebo na zlatých plážích ostrovů Yoff a N‘Gor. Odpočinout si od víru velkoměs-
ta můžete v architektonicky krásném Saint-Louis, které je prvním francouz-
ským osídlením v západní Africe. 
U širokých delt řek Saloum a Casamance je rovné pobřeží roztříště-
no do bludiště mangrovů, drobných potůčků a  širokých lagun se 
třpytivými pláněmi. Plavba pirogou touto oblastí vám odhalí stovky 
ptačích druhů, od malých ledňáčků až po růžové plameňáky s hr-
dým držením těla. 

VYC UTEJTE SI DOVOLENOU PLÁ I POSET  STOVKAMI 
BAREVN C  PIRO  DOMOROD C  KÁNOÍ  VYDLABAN C  
Z JEDIN O KMENE STROMU. 

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! 

však disponují vlastními generátory. Drobné výpadky 
mohou ovlivnit funkci klimatizace a  dodávku teplé 
vody.

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

UMÍSTĚNÍ OTELU

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách do Senegalu je od držitelů ces-
tovních pasů ČR vyžadován pas platný minimálně 3 mě-
síce po datu ukončení zájezdu. Limit na dovoz tabáku 
(10 balíčků cigaret, 50 ks cigár, či 250 g tabáku), alko-
holu (1 láhev tvrdého alkoholu, 1 láhev vína) a parfémů 
(1 balení toaletní vody, 1 balení parfému). Při vývozu by 
neměla být vyvážena místní měna a vývoz deviz by měl 
být deklarován.

PLACENÍ
Nejpoužívanější cizí měnou je euro (fi xní kurz 1 EUR = 
656 XOF západoafrický frank). Platební karty jsou akcep-
továny ve většině hotelů a restaurací, ale upozorňujeme 
na to, že spolu s platbou je strhávána i přirážka. Cestovní 
šeky nejsou většinou přijímány.

ZDRAVÍ – OČKOVÁNÍ
Při běžných cestách s cestovní kanceláří do Senegalu 
není aktuálně vyžadováno žádné očkování. Individuál-
ním cestovatelům doporučujeme běžné očkování pro 
země západní Afriky. Na další případnou doporučo-
vanou zdravotní prevenci a vhodný postup při even-
tuálních zdravotních potížích se informujte u vašeho 
praktického lékaře nebo epidemiologa. Při cestách do 
Senegalu dále doporučujeme dodržování základních 

Letoviska
SENE AL

hygienických pravidel – zejména pití nezávadné (ba-
lené) vody.

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

KLIMA – OBLEČENÍ
V  tropickém klimatu je nejvhodnější lehké, zejména 
bavlněné oblečení. Při večerním ochlazení, stejně jako 
v klimatizovaných prostorách, můžete využít i lehké pu-
lovry, bundy nebo svetříky.

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů 
GSM mobilních telefonů je v Senegalu obvykle bez pro-
blémů. Pokrytí a jeho kvalita však může kolísat, nicmé-
ně Senegal disponuje kvalitním telekomunikačním sys-
témem, jedním z nejrozvinutějších v Africe. Internetové 
kavárny jsou k dispozici v Dakaru, Saint Louis a dalších 
velkých městech.

ELEKTŘINA
Střídavý proud o napětí 220 V. Evropská forma zásuvek 
se dvěma kolíky (lze do nich zapojit kabely v česku po-
řízených elektrospotřebičů, pokud mají jen 2 kolíky). 
Mohou zde být problémy s  výpadky elektřiny, hotely 

SENEGAL

DAKAR ROYAL HORIZONS BAOBAB

Blaise Diagne
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POJEĎTE
S NÁMI 

NA POZNÁVACÍ 

OKRUH

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 v  turistické třídě včetně letištních 
a bezpečnostních poplatků, ubytování (v případě 8den-
ního zájezdu na 7 nocí, v případě 15denního zájezdu na 
14 nocí) stravování dle vybraného hotelu, služby česky 
nebo slovensky hovořícího průvodce, transfery z/na le-
tiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře 
ve smyslu zákona č. 159/99 Sb. Lety do Senegalu jsou 
realizovány po trase Praha – (kapverdský ostrov Boa Vis-
ta) – Dakar letiště Blaise Diagne – Praha. 

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 
Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/po-
byt/dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let a případ-
né další fakultativní služby. 

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

INFORMACE O LETEC

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

SERVIS NA PALUBĚ: FULL MEAL
(bližší informace o možnostech servisu na palubě nalez-
nete v úvodních stránkách katalogu)

Odlet z Počet 
dní

Letový 
den

Letecká 
společnost

Priority 
seat

Travel Plus 
Comfort XL seat VIP 

Salónek
Přednostní odbavení 

pro rodiny
Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání
 z destinace

Praha 8/15 úterý Smartwings Ano Ano Ano Ano Ano Boa Vista x
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V průběhu vašeho pobytu je pro vás připravena bohatá nabídka fakultativních výletů. S podrobnou na-
bídkou fakultativních výletů se seznámíte v místě pobytu. Fakultativní výlety jsou pořádány v optimální 
podobě místním poskytovatelem služeb.

kulturního dědictví UNESCO. Fadiouth je z nich největší 
a jeho návštěva je příjemná procházka, kde nejprve mu-
síme překonat 600 m dlouhý dřevěný most než nás oslní 
světlé škeble z nichž je ostrov tvořen. Procházka vede 
úzkými uličkami, kde člověk může nasát poklidný život 
místních obyvatel. Costou navštívíme trh nejen se su-
šenými rybami, kostel, posvátný baobab a vidíme další 
monumenty a místa k posezení, kde zdejší líně diskutují. 
Další most nás zavede na hřbitov navrstvený ze škeblí do 
značné výšky a skýtající pěkný rozhled na celou lagunu.
Cena: 25 EUR

REZERVACE BANDIA 
(půldenní safari výlet)
Vydejte se během vašeho pobytu v Senegalu na nezapo-
menutelné safari. Přírodní rezervace Bandia se nachází 
60 km od Dakaru (15 km od hotelu Baobab), nedaleko 
městečka Saly. Při její návštěvě budete ohromeni míst-
ní volně žijící faunou. Setkáte se s antilopami, zebrami, 
žirafami, buvoly, nosorožci a mnoha dalšími zvířaty. Pro-
hlédnete si také obří stromy baobaby, s nápadně tlustý-
mi kmeny, vyskytujícími se pouze na některých místech 
Afriky a Austrálie. Některé z těchto baobabů slouží jako 
živoucí mauzoleum pro ostatky místních slavných Griotů 
(potulných umělců).
Cena: 42 EUR

Fakultativní výlety 
SENE AL 

GORÉE – RŮŽOVÉ JEZERO (CELODENNÍ VÝLET)
Výlet nás zavede do centra Dakaru, kde z místního pří-
stavu bude dále pokračovat lodí, na 2 km vzdálený ost-
rov Gorée. Díky své bohaté historii je tato městská část 
Dakaru zapsána v Seznamu světového dědictví UNESCO. 
Ostrov se stal známým díky rozsáhlému obchodu s ot-
roky, který zde v  minulosti hojně probíhal. Navštívíte 
nejznámější stavbu ostrova – Dům otroků, ale také his-
torické muzeum nebo místní pevnost. Následuje oběd 
v restauraci a volný čas na individuální prohlídku dalších 
částí ostrova. Poté nás čeká návrat na pevninu a cesta 
k jezeru Retba. Toto jezero, s růžově zbarvenou vodou, se 
nachází severovýchodně od Dakaru. Zvláštní barvu vody 
vytvářejí mikroorganické bakterie, produkující růžový 
pigment. Pro lidský organismus nejsou nebezpečné, 
a proto je možné se zde vykoupat. Koncentrace soli v je-
zeře je dokonce o něco vyšší, než v Mrtvém moři. Proto ji 
zde místní sběrači neustále těží.  Součástí výletu je také 
jízda terénním vozidlem po trase legendární rallye Paříž 
– Dakar poté volný čas, možnost koupání a odpočinku.
Cena: 75 EUR

FADIOUTH 
(půldenní výlet)
Návštěva městečka rozkládajícího se na škeblovém ost-
rově v 50 km vzdálené laguně. Škeble zde byly vrstveny 
patrně již od sedmého století. Podobných ostrovů se 
nachází v Senegalu celá řada a jsou zapsány na seznam 

OSTROVY SALOUM 
(celodenní výlet)
Tento nezapomenutelný výlet ocení především milovníci 
přírody. Navštívíte oblast řeky Saloum, jejíž rozloha se 
rovná 12 % území Senegalu. Poputujete přes husté lesy, 
plné palem a baobabů, k vesnici Ndangane, do jednoho 
z míst, kde žije specifi cká skupina obyvatel Afriky – Sere-
rové. Zde se seznámíte s jejich životem i tradicemi, které 
dodržují. Dodnes se zde například pořádají místní wrest-
lerské zápasy. Dále budete pokračovat na motorové ká-
noi průzkumem okolní přírody, břehů porostlých vysoký-
mi mangrovníky, budete sledovat různé druhy exotické 
fauny a fl ory. Během dne si vychutnáte oběd z typických 
místních surovin – rýže, grilované ryby i čerstvé ovoce.
Cena: 54 EUR

UPOZORNĚNÍ

Minimální účast pro konání výletů je 6 osob. Nabídka vý-
letů i cen je pouze orientační a může se během sezony 
změnit. Fakultativní výlety nepořádá CK EXIM TOURS a.s., 
ale místní poskytovatelé. Případné stížnosti je nutné řešit 
neprodleně na místě. Uvedené výlety jsou pořádány v do-
provodu česky hovořícího průvodce. Děti do 12 let mají 
z fakultativních výletu slevu 50 %.

Rezervace Bandia – baobab

Rezervace Bandia – safari

Fadiouth – hřbitov navrstvený ze škeblí Růžové jezero Retba
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NÁDHERNÁ 

PŘÍRODA A TEPLÉ 

POČASÍ - TO JE 

SENEGAL

Gorée
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jsou v chladnějším období přihřívané), 2× bar u bazénu, 
lobby bar, disco bar, snack bar, Wi-Fi (zdarma na recepci 
a  u  bazénů), minimarket, diskotéka, konferenční míst-
nost, směnárna, bazény, dětské hřiště, zdarma non-stop 
zdravotnická služba
PLÁŽ
dlouhé písečné občas s většími kameny, lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma, sprchy, plážový bar (v provozu dle 
obsazenosti hotelu)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový kurt, 
stolní tenis, plážový volejbal, aerobic, fotbálek, nemo-
torizované vodní sporty – kajak, windsurfi ng atd., péta-
nque, vodní gymnastika, squash, fotbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
salon krásy, kadeřnictví, masáže, čtyřkolky, vodní skůtry, 
půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–02.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických a al-
koholických nápojů místní výroby. Možnost využít hote-
lovou restauraci s obsluhou na večeře (rezervace nutná). 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

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

Royal orizons Baobab ****

SENE AL  LA SOMONE

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111-1112
Standardní rodinný pokoj:
111-1122-1112-1111-11222-11122-11112
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111-1112
Pokoj v bungalovu v první řadě u pláže: 11-112
Suita s výhledem na moře::11
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Blaise Diagne 30 km
vzdálenost od centra: cca 1 km
vzdálenost od nákupních možností: cca 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, LCD TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna s  WC, vysoušeč vlasů), trezor 
(za poplatek), balkon nebo terasa, na vyžádání prostor-
nější rodinný pokoj, který má dvě prostorná dvoulůžka 
a přistýlku pro jedno dítě (bez příplatku)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře – stejný jako standardní po-
koj, ale výhled na moře, Pokoj v bungalovu v první řadě 
u pláže – vybavení pokoje stejné jako u standardního, ale 
s možností pouze jedné přistýlky pro děti, Suita s výhle-
dem na moře – prostorná ložnice s obytnou částí, samo-
statnou šatnou, toaletou a koupelnou se sprchou, balkón 
s výhledem na moře, Wi-fi  na pokoji zdarma
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurance 
s obsluhou (rezervace nutná), 2× velké bazény s dětskou 
částí (sluneční, lehátka a  osušky zdarma, oba bazény 
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  990 K

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 32 590 32 590 33 890 33 890 32 790 - 33 890 32 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 990 25 990 26 990 26 990 26 090 - 26 990 25 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 590 26 590 27 590 27 590 26 790 - 27 590 26 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 27 190 27 190 28 290 28 290 27 390 - 28 290 27 190

T U V Y Z [ 7
h l m í r u v w y é
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Perský záliv

Ománský záliv

SPOJENÉ ARABSKÉ
EMIRÁTY OMÁN

SAÚDSKÁ ARÁBIE

Al-Ain

Abu Dhabi

Dubaj
Sharjah

Ajman
Ras Al Khaimah

SAE SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

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

Pouštní země na březích Perského zálivu je stále častějším cílem cestovatelů. Až budete vzhlí-
žet k nejvyšším budovám světa, těžko uvěříte, že ještě před několika desítkami let se na 
stejném místě rozkládalo pár rybářských vesniček. Díky obrovským zásobám ropy patří dnes 
Spojené arabské emiráty k nejbohatším a nejmodernějším státům světa. Spojené arabské emi-
ráty vás budou vždy překvapovat moderní architekturou, umělými ostrovy, zábavními parky, 
ale i překrásnými písčitými plážemi. Poznejte zdejší kulturu, přírodu a vynikající kuchyni. Užijte 
si komfort místních hotelů, užijte si Emiráty! Ohromí vás supermoderní architektura, přepy-
chové stavby ve stylu sultánských paláců a nejluxusnější hotely. Zatímco Dubaj je známá pro 
své odvážné stavební projekty a výškové budovy, mezi které patří i nejvyšší budova světa 
Burj Khalifa, v emirátu Abú Dhabi jsou lákadlem závody rychlých aut. Na umělém ostrově Yas 
Island je postaven okruh F1, navíc zde můžete navštívit ojedinělý zábavní park Ferrari World 
s nejrychlejší horskou dráhou Formula Rossa. Nejsevernější emirát Ras Al Khaimah nabízí ideál-
ní podmínky pro aktivní rodinnou dovolenou se službami All Inclusive, naopak emirát Fujairah 
je synonymem klidnější dovolené u Indického oceánu a oblíbeným místem milovníků potápění. 

Emiráty jsou známé také jako nákupní ráj s mnoha přepychovými nákupními centry, mezi který-
mi najdete další nej – největší nákupní centrum na světě s obřím akváriem a ledovým kluzištěm 
Dubai Mall. Mezi další unikáty patří nákupní centrum Mall of the Emirates s lyžařským areálem 
Ski Dubai. Zároveň si však nenechte ujít procházku po starých orientálních bazarech, jejichž 
kouzlo je umocněno vůní koření a vodní dýmky. Relaxovat můžete na nádherných plážích či 
při golfu na jednom ze zdejších pěstěných hřišť. Zejména golfová hřiště v Dubaji vyhledávají 
ty největší světové sportovní hvězdy. Vynikající zážitky ze hry poskytnou profesionálním i 
rekreačním hráčům golfová hřiště v Ras Al Khaimah. Emiráty však nejsou jen nákupním 
rájem a zemí velkolepých stavebních projektů. 
Fascinující příroda s oázami, písečné duny, majestátní pohoří Hajar poskytují kulisu 
pro strávení volného času mimo areál hotelu. Ať se vydáte do pouště terénním 
vozem na dobrodružnou jízdu po písečných dunách, nebo na hřbetu velblouda, 
bude to pro vás nezapomenutelný zážitek. Čisté moře s krásnými plážemi, 
nezapomenutelné výlety do sluncem rozpálené pouště, lyžování na píseč-
ných dunách, luxusní obchody – to vše vám mohou Spojené arabské emiráty dopřát 
a prožijete tak dovolenouv zemi plné kontrastů, na kterou se nezapomíná.

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

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZAHRNUTO
Pobytová taxa splatná v hotovosti na recepci hotelu. Platná pro emiráty Dubaj, Abú Dhabi 
a Ras Al Khaimah (Dubaj: 3* hotely 10 AED/pokoj/noc, 4* hotely 15 AED/pokoj/noc, 
5* hotely 20 AED/pokoj/noc, Abú Dhabi a Ras Al Khaimah: 15 AED/pokoj/noc bez 
ohledu na kategorii hotelu). Výše pobytové taxy se může během sezony změnit. 
Některé hotely vyžadují složení vratné kauce v hotovosti či formou autorizace 
kreditní karty.

ZEMĚ  KTERÁ VÁS OKOUZLÍ  ZEMĚ  KDE SE SNY MĚNÍ VE SKUTE NOST.
POU TNÍ STÁT  KTER  NABÍZÍ IDEÁLNÍ PODMÍNKY PRO CELORO NÍ 
KOUPÁNÍ A ODPO INEK NA PROSLUNĚN C  PLÁ ÍC . 

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ KOMBINOVANÉ 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! 

Informace
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

CESTOVNÍ DOKLADY
Pro vstup do SAE je vyžadován cestovní pas s minimální 
zbývající platností v  délce 6 měsíců. Na základě Doho-
dy mezi Evropskou unií a  Spojenými arabskými emiráty 
o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty mohou 
držitelé cestovních, diplomatických i  služebních pasů ČR 
od pobývat na území SAE bez víza po dobu nejvýše 90 dnů 
během jakéhokoli období 180 dnů. Dohoda se nevztahuje 
na osoby cestující za účelem výdělečného pobytu. Překro-
čení povolené délky pobytu je penalizováno. 
Cestuje-li dítě do 18 let s rodičem jiného jména, je nutné 
doložit kopii rodného listu dítěte v  angličtině. Cestuje-li 
dítě do 18 let s prarodiči nebo jinými osobami, je nutné 
doložit podepsané prohlášení jednoho z rodičů, že s danou 
osobou může cestovat (souhlas rodiče v angličtině s uve-
dením telefonního čísla). Při cestách do SAE je dále vyža-
dováno cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu.

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

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

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

FOTOGRAFOVÁNÍ
Jednotlivé osoby můžete fotografovat jen tehdy, pokud 
to výslovně dovolí. Muslimské ženy nesmíte fotografo-
vat z náboženských důvodů. Dále je zakázáno fotografo-
vání policistů a členů armády a všech vojenských zaříze-
ní, policejních objektů, přístavů a letišť; u vládních budov 
a paláců vládců je vyžadován souhlas stráže.

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů 
GSM mobilních telefonů je v  SAE dostupné. O  rozsahu 
a možnostech vlastního roamingu se informujte u svého 
mobilního operátora. V  SAE existují 2 mobilní operátoři 
(Etisalat a DU), kteří mají víceméně monopol. K volání do 
ČR je také možné využít místní SIM kartu. Dobíjecí karty 
jsou dostupné v supermarketech a v mnoha restauracích 
či obchodech. Kromě nákladnějšího telefonního spojení 
přímo z  hotelového pokoje je možné zakoupit telefonní 

notlivých hotelech nebo směnárnách se však může lišit 
servisní poplatek za výměnu. Platební karty jsou přijímá-
ny i ve většině obchodů. Hotely v SAE vyžadují od klientů 
před ubytováním složení vratné kauce v hotovosti (EUR, 
USD nebo AED) či autorizaci platební karty. Kauce je klien-
tům vrácena při odjezdu z hotelu. V případě placení kauce 
v hotovosti je kauce vrácena vždy v AED (dle aktuálního 
kurzu), vrácení kauce na kartě trvá obvykle 5-10 pracov-
ních dní. 
Spropitné je v arabských zemích naprosto běžné a je po-
važováno za samozřejmou součást poskytování služeb. 
Není neobvyklé, že ochota poskytnout spropitné se odrazí 
na kvalitě obdržených služeb. Samozřejmě je však rozhod-
nutí ohledně spropitného naprosto ve vašich rukou. 

LETOVISKA

EMIRÁT DUBAJ
Dubaj je nejznámější z  emirátů, rozkládá se na ploše 
pouhých 4 114 km2  a v počtu obyvatel se řadí na druhé 
místo mezi sedmi emiráty. Ropa, známá jako černé zlato, 
dopomohla tomuto emirátu, skládajícímu se z  více než 
90 % pouště, proměnit se v místo s mnoha zahradami, 
parky, golfovými hřišti, moderními paláci a výškovými bu-
dovami. Extravagantní hospodářské a obchodní centrum, 
místo, kde se točí zboží, peníze a služby, oáza bohatství 
a  luxusu, megametropole – to vše jsou synonyma pro 
stejnojmenné centrum Dubaj, které splní téměř všechny 
sny. Turisté sem jezdí nejen kvůli koupání na bělostné 
pláži Jumeirah, u  které stojí ty nejluxusnější hotely, ale 
také za obrovskými nákupními možnostmi. Dubaj nabízí 
mnoho kulturních, společenských a  sportovních aktivit. 
Mezinárodní věhlas získaly významné veletrhy a festivaly 
(např. nákupní festivaly Dubai Shopping Festival a Dubai 
Summer Surprises), mezinárodní konference, velbloudí 
závody či pouštní safari. Milovníci golfu ocení zdejší špič-
ková golfová hřiště. Dubaj se v posledních letech prosla-
vila také impozantními stavebními projekty a najdete zde 
hned několik nej – jediný sedmihvězdičkový hotel na svě-
tě i nejvyšší stavbu světa, gigantický krytý lyžařský areál, 
největší nákupní centra či slavné umělé ostrovy. Dubaj 

kartu, která vám umožní telefonické pojení do meziná-
rodní sítě z  místních telefonních automatů. Bezdrátový 
(Wi-Fi) přístup na internet je umožněn téměř ve všech 
hotelech, možnosti přístupu jsou uvedeny u jednotlivých 
hotelů. Ve velkých městech se nacházejí také internetové 
kavárny. Přístup na některé stránky může být blokován, 
stejně tak mohou být blokované některé mobilní aplikace.

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

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

NÁPOJE – ALKOHOL
Tradičními nápoji Arabského poloostrova jsou čaj a káva, 
které se servírují do malých šálků a skleniček bez ouš-
ka. Čaj je většinou nabízen mimořádně sladký, zatímco 
káva se podává horká a neslazená, může být ochucena 
špetkou kardamomu nebo růžové vody. Mezi další oblí-
bené nápoje patří čerstvé šťávy z mnoha druhů ovoce. 
Nejčastěji servírovaným nápojem je voda, prodávaná ve 
velkých plastových lahvích. Voda z  kohoutku je nezá-
vadná, jedná se však o odsolenou mořskou vodu, která 
nemusí každému vyhovovat. Alkohol se v  SAE podává 
pouze v hotelech nebo licencovaných restauracích a ba-
rech. Neprodává se běžně v supermarketech, ale pouze 
ve specializovaných obchodech. Konzumace alkoholu na 
veřejnosti je přísně zakázána. V  emirátu Sharjah není 
alkohol dostupný ani v  hotelech, je zde absolutní pro-
hibice. Během postního měsíce Ramadánu bývá servíro-
vání alkoholických nápojů v hotelu či jeho prodej v ob-
chodech výrazně omezen. Některé hotely prosazují tzv. 
koncept alcohol-free, tj. nepodávají alkoholické nápoje.

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

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

PLACENÍ – VRATNÉ KAUCE – SPROPITNÉ 
Ke směně na místě jsou nejpraktičtější USD. Běžný účet 
v  hotelu lze obvykle hradit kreditními kartami. Ofi ciální 
směnný kurz je všude stejný, protože emirátský dirham je 
pevně vázán na USD v poměru 1 USD = 3,673 AED. V jed-
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nabízí pestrou nabídku ubytování v hotelech u pláže, ve 
stylových boutique hotelech či v  klasických městských 
hotelech, ze které si vybere opravdu každý. 

EMIRÁT SHARJAH 
Sharjah je považován za kulturní centrum SAE a díky své 
centrální poloze sousedí se všemi šesti emiráty, plochou 
i počtem obyvatel je na třetím místě. Stejnojmenné hlavní 
město je zaklíněno při pobřeží Perského zálivu a tvoří roz-
lehlou městskou aglomeraci s Dubají na jihu a Ajmanem 
na severu. I zde se však najdou pěkné písčité pláže, k nej-
vyhlášenějším patří oblast plážového parku Al Mamzar 
s  několika plážemi chráněnými kamennými moly. Pláž 
s hotely se nachází na západním břehu zátoky Khor Khalid, 
laguna se směrem do vnitrozemí rozšiřuje a vytváří jeze-
ro obklopené zelení, oblíbené místo k relaxaci. V emirátu 
Sharjah platí přísné dodržování islámských tradic, jako 
jediný emirát neumožňuje prodej alkoholu.

EMIRÁT AJMAN
Pouhých 8 km severně od Sharjah leží nejmenší z emirátů 
– Ajman. I přes jeho malou velikost disponuje pobřežím 
dlouhým 16 km, které z větší části tvoří krásná písečná 
pláž, napojující se na pláž emirátu Sharjah. V  minulosti 
se Ajman spoléhal zejména na příjmy z  rybolovu a  lovu 
perel, avšak dnes je díky bezcelní zóně třetím v  počtu 
průmyslových fi rem sídlících na jeho území. V tomto emi-
rátu se můžete stále setkat s tradičním způsobem života, 
navštívit typické trhy a pozorovat rybáře, jak brázdí svými 
bárkami moře. Návštěvníci zde ocení především klidné 
prostředí, krásné pláže a průzračné moře. Výhodou je také 
blízkost Dubaje.

EMIRÁT UMM AL QUWAIN
Emirát i  stejnojmenné hlavní město leží severně od Du-
baje, v oblasti, která má ze všech emirátů největší kouzlo 
– je zde velice klidná atmosféra a zachovaná příroda, mezi 
oblíbené aktivity patří pozorování ptáků v místních lagu-
nách. Tento převážně rovinatý emirát má velmi členité 
pobřeží a nízký počet obyvatel. V současné době se zde 
rozvíjí  turistický ruch, najdete zde veškerou infrastrukturu 
potřebnou ke strávení příjemné odpočinkové dovolené. 

Na okraji města byl vybudován aquapark Dreamland, je-
den z největších na světě.

EMIRÁT RAS AL KHAIMAH
Nejsevernější z  emirátů je mnohými považován za nej-
krásnější. Dramatické panorama vyprahlého pohoří Hajar 
přechází do dun červeného písku, které končí v tyrkysově 
modrém moři, najdete zde poušť, moře, hory i  úrodná 
údolí. Ras Al Khaimah sousedí s Ománem, který zabírá se-
verní poloostrov Musandam. V Ras Al Khaimah se nachází 
důležitý přístav Mina Saqr, ale i úrodná údolí, kde se dobře 
daří zemědělství a která zásobují okolní emiráty zeleninou 
a ovocem. Významnou roli hraje i rybolov. Ras Al Khaimah 
má díky strategické poloze u Harmúzského průlivu mno-
hem bohatší historii, než ostatní emiráty. 
Ve středověku se zde nacházel důležitý obchodní přístav 
Julfar, kde se narodil jeden z největších arabských moře-
plavců Ahmad ibn Majid. Na území emirátu se zachovalo 
75 starých strážních věží postavených z  hliněných cihel 
nebo kamene. V hlavním městě naleznete starou pevnost, 
která dnes slouží jako muzeum, za procházku stojí i starý 
souk, který žije stejným poklidným tempem již desítky 
let. Vedle Dubaje a Abú Dhabi má Ras Al Khaimah třetí 
nejdůležitější dostihové závodiště pro velbloudy – závodí 
se vždy v sobotu od poloviny září do konce dubna a ná-
vštěva velbloudího dostihu stojí určitě za to. Doporuču-
jeme pro strávení aktivní dovolené v prostředí luxusních 
hotelů.

EMIRÁT FUJAIRAH
Emirát zaujímá tzv. Východní pobřeží a omývají ho vody 
Ománského zálivu, patřící k Indickému oceánu. Od ostat-
ních emirátů jej odděluje pás majestátního pohoří Hajar. 
Společně s emirátem Ras Al Khaimah patří k nejkrásněj-
ším místům Spojených arabských emirátů. Naleznete zde 
zelené úrodné plochy, vodopády a prameny. Nejznáměj-
šími jsou minerální léčivé prameny Madhab a  Gamour 
Springs. Nenechte si ujít návštěvu stejnojmenného hlav-
ního města, které v sobě spojuje luxusní budovy pulzují-
cího moderního města s ospalou historickou částí, které 
vévodí stará pevnost. Tento emirát je ideální volbou pro 
romantickou dovolenou v pohádkovém prostředí.

INFORMACE O LETEC

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

8DENNÍ LETY Z PRAHY DO DUBAJE
každý čtvrtek a sobotu
9DENNÍ LETY Z PRAHY DO DUBAJE
každé úterý
Letecká společnost: Emirates
Typ letadla: Lety s Emirates do Dubaje jsou operovány 
letadly A380-800 a Boeing 777-300ER.*
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

6DENNÍ LETY Z PRAHY DO SHARJAH 
každou středu
8DENNÍ LETY Z PRAHY DO SHARJAH 
každé pondělí, středu a neděli
9DENNÍ LETY Z PRAHY DO SHARJAH 
každý pátek a neděli
12DENNÍ LETY Z PRAHY DO SHARJAH 
každou středu
15DENNÍ LETY Z PRAHY DO SHARJAH 
každé pondělí
Letecká společnost: Air Arabia
Typ letadla: Lety s Emirates do Dubaje jsou operovány 
letadly A320*
Rezervace vašeho prioritního místa: na vyžádání
Business Class: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

*) Změna typu letadla vyhrazena.

EMIRÁTY 

JE MOŽNÉ 

KOMBINOVAT 

S POBYTEM 

V OMÁNU 
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Informace o cenách
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY

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 v  turistické třídě včetně letištních 
a  bezpečnostních poplatků, ubytování (v  případě 
8denního zájezdu 7 nocí, v případě 11denního zájezdu 
10 nocí, v případě 12denního zájezdu 11 nocí, v případě 
15denního zájezdu 14 nocí), stravování dle vybraného 
hotelu, služby česky nebo slovensky hovořícího delegá-
ta, transfery z/na letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění 
cestovní kanceláře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ 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), 
fakultativní služby a pobytová taxa dle kategorie hotelu 
platná pro emiráty Dubaj, Abú Dhabi a Ras Al Khaimah, 
výše pobytové taxy se může během sezóny změnit, aktu-
ální informaci o její výši vám sdělí na požádání prodejce, 
popřípadě ji naleznete na www.exim.cz).

ŠARDŽÁ

ŠARDŽÁ
DUBAI

ABÚ DHABÍ

AL MIRFARUWAIS

RAS AL
KHAIMAH

AL–AIN

DIBAB
AL FUJAIRAH

FUDŽAJRA

SHERATON SHARJAH
BEACH RESORT & SPA

CITYMAX BUR DUBAI

ASIANA
IBIS DEIRA ALRIGGA

IBIS DEIRA CITY CENTRE

SHERATON ABU DHABI HOTEL & RESORT

NOVOTEL ABU DHABI
AL BUSTAN

AL RAHA BEACH HOTEL

BAB AL QASR HOTEL

MIRAGE BAB AL-BAHR

INTERCONTINENTAL 
FUJAIRAH RESORT

LE MERIDIEN AQAH 
BEACH RESORT

SANDY BEACH 
HOTEL & RESORT

OCEANIC KHORFAKKAN 
RESORT

MIRAMAR AL AQAH 
BEACH RESORT

RADISSON BLU RESORT

UMM AL QUWAIN BEACH HOTEL

CITYMAX HOTEL 
AL BARSHA

DUBAJ
WORLD ISLAND

LOU’LOU’A BEACH

CORAL BEACH RESORT SAJRAH
BAHI AJMAN PALACE

HILTON SHARJAH

RIXOS THE PALM

DUKES THE PALM
ATLANTIS THE PALM

RIXOS PREMIUM DUBAI

AJMAN SARAY LUXURY COLLECTON
AJMAN HOTEL  

SHERATON SHARJAH BEACH RESORT & SPA

RADISSON BLU RESORT SHARJAH

SHERATON JUMEIRAH

LAPITA DUBAI PARKS AND RESORTS

THE COVE ROTANA

THE RITZ CARLTON DUBAI

AL JAZIRAH

ŠARDŽÁ

UM AL 
QUWAIN

HILTON RAS AL KAIMAH RESORT & SPA
MANGROVE BY BIN MAJID

DOUBLE TREE
BY HILTON
RAS AL KHAIMAH

BIN MAJID BEACH HOTEL
THE COVE ROTANA

HILTON AL HAMRA 
BEACH & GOLF RESORT

CITY STAY BEACH HOTEL APARTMENT

FLAMINGO BYBIN MAJID

RIXOS BAB AL BAHR
SMARTLINE BIN MAJID BEACH RESORT

ACCACIA HOTEL BY BIN MAJID

DOUBLE TREE BY HILTON
RESORT & SPA

MARJAN ISLAND

RIXOS SAADIYAT ISLAND

SHERATON ABU DHABI
 HOTEL & SPA

SOFITEL ABU DHABI
 HOTEL & SPA

BAB AL QASR HOTEL

GRAND MILLENIUM 
ALWAHDA

NOVOTEL ABU DHABI
AL BUSTAN NOVOTEL ABU 

DHABI GATE

AL RAHA 
BEACH HOTEL

UMÍSTĚNÍ OTEL
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Abú Dhabi – v popředí Bab Al Qasr Hotel 

Safari terénními vozy do pouště

Abú Dhabi – Ferrari World

Dubai – Palm Jumeirah

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.

DUBAJ
Prohlídka nejznámějšího města SAE, při které uvidíte 
tradiční i moderní tvář tohoto emirátu. Projedete moder-
ní městskou třídou Sheikh Zayed Road, vyfotografujete 
si nejvyšší budovu světa Burj Khalifa (možnost vstupe-
nek) nebo nakoupíte v největším nákupním centru Dubai 
Mall. Cestou na palmový ostrov Palm Jumeirah si můžete 
vyfotografovat ikonu Dubaje – luxusní hotel Burj Al Arab, 
nazývaný také „plachetnice”, protože tvarem připomí-
ná lodní plachtu. Tradiční lodičkou abra přejedete záliv 
Dubai Creek a výlet zakončíte na světoznámém trhu se 
zlatem.
Cena od: dospělý 2 350 Kč, dítě do 12 let 1 650 Kč

ABÚ DHABI – HLAVNÍ MĚSTO SAE
Poznejte s námi nejkrásnější, nejzelenější a nejbohatší 
město SAE. Navštívíte architektonický skvost z bílého 
mramoru – mešitu šejka Zayeda, jednu z největších mešít 
na světě, která dokáže pojmout až 41 tisíc věřících, vyfo-
tografujete si jeden z nejdražších hotelů světa Emirates 
Palace a uvidíte palác prezidenta SAE. Tradiční způsob ži-
vota poznáte ve skanzenu Heritage Village. Moderní tvář 
města poznáte během projížďky přes uměle vytvořený 
ostrov Saadiyat a Yas Island. Upozornění: nutné dodržet 
předepsaný oděv pro návštěvu mešity – pánové dlouhé 
kalhoty, dámy dlouhé kalhoty/sukně, zakrytá ramena 
a šátek na hlavu, nevhodná je bílá barva oblečení.
Cena od: dospělý 3 580 Kč, dítě do 12 let 2 700 Kč

SAFARI
Vydejte se terénními vozy do pouště, kde si užijete dob-
rodružnou jízdu po písečných dunách. V pouštním kem-
pu si vychutnáte tradiční arabskou večeři a den můžete 
zakončit u  typické vodní dýmky či pozorováním umění 
břišní tanečnice. Nebude chybět ani malování hennou, 
zkouška tradičních oděvů a jízda na velbloudovi. Odjezd 
v odpoledních hodinách, návrat ve večerních hodinách. 
Anglicky mluvící řidič.
Cena od: dospělý 1 930 Kč, dítě do 7 let 1 650 Kč

LODNÍ VÝLET MUSANDAM 
Užijte si odpočinkový celodenní výlet na arabské pla-
chetnici dhow. V  ranních hodinách odjezd do Dibby na 
východním pobřeží, přejezd hranic do Ománu a nalodění 
v přístavu. Po cestě uvidíte dvě ománské beduínské ves-
nice Zaki a Hafa. Následovat bude zastávka na koupání 
a  šnorchlování (vybavení, osušky a  plovací vesty pro 
neplavce lze bezplatně zapůjčit na lodi). Na lodi je k dis-
pozici voda a nealkoholické nápoje, oběd podávaný na 
lodi je zahrnut v ceně. Upozornění: cestovní pas s sebou, 
bez českého průvodce.
Cena od: dospělý 3 030 Kč, dítě do 7 let 2 480 Kč

FERRARI WORLD – ABÚ DHABI 
Navštivte největší krytý Ferrari park na světě, který za-
hrnuje přes 20 unikátních atrakcí. Užijte si jízdu na nej-
rychlejší horské dráze, vyzkoušejte simulátor F1 či závo-
dy na horské dráze. V parku nechybí ani atrakce pro děti 
jako např. dětská autoškola. Cena zahrnuje transfer tam 
i zpět a vstupenku, bez českého průvodce.
Cena za osobu od: 2 890 Kč

UPOZORNĚNÍ
Minimální počet účastníků nutných k realizaci výletu jsou 
4 osoby. Nabídka výletů i cen je pouze orientační a může 
se během sezóny změnit. Fakultativní výlety nepořádá 
CK EXIM TOURS a.s., ale místní poskytovatelé. Případné 
stížnosti je nutné řešit neprodleně na místě. Výlety jsou 
pořádány v  doprovodu místního průvodce, není-li uve-
deno jinak.

Fakultativní výlety 
SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY
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Nejmodernější atrakce a nikdy nekončící zábava – to 
je  unikátní komplex zábavních parků Dubai Parks & 
Resorts. V zábavních parcích, mezi které patří MOTI-
ONGATE™, BOLLYWOOD PARKS™, LEGOLAND® Dubai 
a LEGOLAND® Water Park, máte možnost navštívit 
více než 100 atrakcí a show různého druhu, velké 
množství obchodů i restaurací. Samozřejmostí jsou 
moderní horské dráhy, interaktivní show, tematické 
herní zóny, hry na bázi virtuální reality i vystoupení 
pod širým nebem. Zažijte svět neomezených mož-
ností a zábavy pro celou rodinu na jedinečném mís-
tě, kde se dětské sny stávají skutečností.

RIVERLAND  DUBAI

Je vstupní branou do Dubajských zábavních parků, 
do které má každý přístup zdarma. Jedná se o unikát-
ní vesničku, ve které naleznete více než 50 restaurací 
a obchodů. Riverland je ideálním místem k odpočinku, 
relaxaci či posezení s přáteli. Skládá se ze čtyř tema-
tických zón, součástí komplexu je také umělá řeka. Na 
ulicích pod širým nebem se konají rozličná představení, 
show, festivaly a další. 

MOTION ATE  DUBAI

Vstupte do světa akcí v MOTIONGATE ™ Dubaj, největším 
zábavním parku inspirovaném Hollywoodem na Středním 
východě. Tři legendární fi lmová studia (Columbia Pictures 
včetně fi lmů Šmoulové, DreamWorks Animation a Lions-
gate) se zde setkávají a nabízejí hostům všech věkových 
kategorií skutečně nezapomenutelný zážitek. Pokud jste 
milovníky fi lmů, pak je pro vás park jako stvořený. Přiblíží 
vám svět fi lmu od klasických trháků až po nejoblíbenější 
animáky 21. století skrze horské dráhy, interaktivní show, 
divadelní představení, 4D kino a dalších nespočet atrakcí.

Dubai Parks  Resorts
SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAI

BOLLYWOOD PARKS

První zábavní park svého druhu na světě, který je vě-
novaný Bollywoodu, proslulému fi lmovému průmyslu 
v Bombaji. Čekají vás nezapomenutelné zážitky v pro-
středí nejznámějších bollywoodských fi lmů – projděte se 
po ulicích Bombaje, doprovázejte své oblíbené fi lmové 
hrdiny na cestě za dobrodružstvím, nenechte si ujít str-
hující divadelní představení v podobě bollywoodského 
muzikálu ve stylu newyorského Broadwaye.

LE OLAND  DUBAI

Prozkoumejte svět, ve kterém každá kostka lega ožívá. 
Místo jako stvořené pro nadšené malé stavitele, kteří 
mohou zažít lego svět na vlastní kůži. V parku najdete 
více než čtyři desítky nevšedních atrakcí a interaktivních 
show. Opomenout nemůžeme ani ikonický Miniland, kte-
rý je srdcem celého areálu. Dubajští lego architekti zde 
vystavili z 20 miliónů mini kostiček Panorama Dubaje 
a nejslavnější památky Blízkého východu.

LE OLAND WATER PARK

Jedinečné vodní atrakce a nezapomenutelné zážitky – 
přijďte se zchladit do vodního parku Legoland, ve kterém 
najdete více než 20 lego skluzavek, tobogánů a dalších 
atrakcí jako jsou jízda na raftech či vodní safari. Jediný 
vodní park ve Spojených arabských emirátech, který 
myslí i na ty nejmenší. Park je speciálně navržený pro 
rodiny s dětmi od 2-12 let.

LAPITA DUBAI
PARKS  RESORTS

Příjemný hotel, vybudovaný v polynéském stylu, je 
skvěle umístěný v bezprostřední blízkosti největšího 
komplexu tematických parků na Středním východě – Du-
bai Parks and Resorts. 

V naší nabídce najdete tento hotel na straně 82.
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NEJMODERNĚJŠÍ 

ATRAKCE A NIKDY 

NEKONČÍCÍ 

ZÁBAVA!

VÝHODNÉ POBYTY 
SE VSTUPENKAMI SI MŮŽETE VYBRAT V TĚCHTO HOTELECH
LAPITA DUBAI PARKS & RESORTS strana 82

CITYMAX AL BARSHA AT THE MALL strana 84

DUKES THE PALM, A ROYAL HIDEAWAY HOTEL strana 83

ASIANA HOTEL strana 83
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EXIM tipy aneb nenechte si ujít v Dubaji
SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAI 

Metropole Dubaj bývá ověnčena mnoha superlativy 
a není tomu tak nadarmo – fascinující umělé ostro-
vy, vzrušující architektura, luxusní nákupní centra 
i krásná pláž Jumeirah. To vše je důvodem, proč je 
Dubaj často nazývaná městem budoucnosti. Dubaj 
vás nadchne z mnoha různých důvodů a  jistě sto-
jí za to ji prozkoumat i  po vlastní ose. Na městě 
bohatém na multikulturní vlivy oceníte hned něko-
lik věcí – absolutní pocit bezpečí, kvalitní jídlo za 
dobrou cenu, optimistické a přátelské obyvatelstvo 
i snadný způsob dopravy, ať už místní hromadnou 
dopravou či zdejšími taxi. Město samotné přináší 
spousty nevšedních zážitků, které si dovolujeme 
krátce představit.

FONTÁNA U DUBAI MALL 
– ve večerních hodinách si nenechte ujít fascinující show 
u obchodního nákupního centra Dubai Mall. Světoznámá 
dubajská fontána patří k největším vůbec. Kouzlo hud-
by a skvělé vodní choreografi e si můžete vychutnat od 
19.30 hod. každých 30 minut, až do 23 hod. Ve volném 
čase si počkejte na fenomenální videomapping na nej-
vyšší budově světa Burj Khalifa.

DUBAI GARDEN GLOW 
je oblíbený rodinný park, který v sobě skrývá 3 úžasné 
areály – Glow Park, největší světelnou zahradu vyrobe-
nou z 10 miliónů úsporných žárovek a recyklované svě-
telné látky, Dino Park – největší dinosauří park na světě 
a  Ice Park, v němž můžete obdivovat ledové sochy vy-
tvořené z 5 000 tun ledu.

LA PERLE SHOW DUBAJ 
je největší vodní show na světě. Vodní artistická a diva-
delní show přivádí publikum do fascinujícího světa plné-
ho uměleckých čísel, při kterých se vám bude tajit dech.

NEKONEČNÝ URBAN ZIPLINE 
– pokud máte rádi adrenalin, pak se jistě vydejte na zi-
pline v Dubaji. Čeká vás dechberoucí zážitek v podobě 
1 km dlouhého letu, převýšení 170 metrů a rychlosti oko-
lo 60 km/h.

THE FRAME 
je novou atrakcí, která byla otevřena v lednu roku 2018. 
Stavba má na výšku 150 metrů a  na šířku 93 m. Dvě 
věže rámu jsou spojené mostem (100 m2), který v sobě 
skrývá skleněný panel o rozloze 25 m2, a zajišťuje tak ná-
vštěvníkům nevšední zážitek a úžasné výhledy na celou 
Dubaj. Součástí Rámu je také muzeum, které  zobrazuje 
transformaci města od rybářské vesnice až po světovou 
metropoli.

DALŠÍ TIPY V SAE 
Dubajské zimní radovány – užijte si lyžování v  Mall of 
Emirates a či lední bruslení na Dubai Mall Ice Ring, Dubai 
at the Top – navštivte nejvyšší budovu světa Burj Khalifa, 
adrenalin jak má být aneb Ras Al Khaimah a nejdelší zi-
pline na světě na nejvyšší hoře SAE Jebel Jais, Abú Dhabi 
– mešita šejka Zayeda, klenot Abú Dhabi, zábavní park 
Ferrari World a mnohé další.

The Frame

Zipline v Dubaji

Dubai Garden Glow

Dubai Mall
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Služby Marhaba na ezinárodní  letišti v Dubaji
SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAI

Vychutnejte si klidný a hladký průchod skrze Dubaj-
ské letiště při příletu do Spojených arabských emi-
rátů či na cestě zpět. Jste v časové tísni a potřebuje-
te mít při příletu vše rychle vyřízené? Neradi stojíte 
ve frontách na pasových kontrolách? Máte obavy 
z většího letiště a nejste si jisti hladkým průběhem 
při Vašem příletu nebo odletu? Chcete si odpočinout 
v luxusním salónku před odletem? Pak jsou služby 
Marhaba určené právě pro vás. Marhaba Services 
jsou klientům k dispozici již od roku 1991, může-
te tedy očekávat velkou profesionalitu a  vstřícný 
přístup personálu, který vychází z tradiční arabské 
pohostinnosti. Máte možnost volit z několika druhů 
asistence, která se liší rozsahem služeb.

BRONZE MEET & ASSIST 
– zahrnuje doprovod na letišti, fast track přes imigrační 
a bezpečnostní kontroly a asistenci při reklamaci zava-
zadel při příletu do destinace, doporučujeme klientům 
očekávajícím rychlý průběh při příletu z/odletu do desti-
nace.

SILVER MEET & ASSIST 
– zahrnuje doprovod na letišti, fast track přes imigrační 
a bezpečnostní kontroly, asistenci při reklamaci zavaza-
del při příletu do destinace a služby portýra, doporučuje-
me starším cestujícím, osobám cestujícím samostatně či 
poprvé, nebo handicapovaným osobám.

GOLD MEET & ASSIST 
– zahrnuje doprovod na letišti, fast track přes imigrační 
a bezpečnostní kontroly, asistenci při reklamaci zavaza-
del při příletu do destinace, služby portýra, vstup zdarma 
do salónku Marhaba při odletu z destinace, doporučuje-
me náročnější klientele.

FAMILY MEET & ASSIST 
– služba vytvořená speciálně pro rodiny s dětmi, která 
zahrnuje doprovod na letišti, fast track přes imigrační 
a bezpečnostní kontroly, asistenci při reklamaci zavaza-
del při příletu do destinace, služby portýra a dětský ko-
čárek. Službu mohou využít 2 až 4 osoby z jedné rodiny.

ELITE MEET & ASSIST 
– vysoce personalizovaná služba určená klientům, kteří 
touží po klidu a luxusu. Zahrnuje osobní přivítání vstup 
do exkluzivních salónků (při příletu či odletu) s  občer-
stvením zdarma, vyřízení všech imigračních procedur 
zaměstnancem Marhaba Services při příletu, dopravu 
po letišti (na místech, kde je to možné), služby portýra, 
služby osobního prodejce a  jeho asistenci v  Duty Free 
zóně.

*minimálně 2 osoby, maximálně 4 osoby ze stejné rodiny

Ceník služeb Marhaba (cena za osobu)

Při cestě Praha – Dubaj Při cestě Dubaj – Praha
Bronze Meet & Assist 690 Kč Bronze Meet & Assist 690 Kč
Silver Meet & Assist 1 090 Kč Silver Meet & Assist 1 090 Kč
Gold Meet & Assist 2 190 Kč Gold Meet & Assist 2 190 Kč
Family Meet & Assist* 2 290 Kč Family Meet & Assist* 2 290 Kč
Elite Meet & Assist 6 590 Kč Elite Meet & Assist 6 590 Kč
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Bin Majid Beach otel **** v kombinaci s kempem   The Longbeach Ca pground

KOMBINACE OTELU A KEMPU   NOCÍ V OTELU BIN MAJID OTEL A 2 NOCI V T E LON BEAC  CAMP ROUND

Ko binace Bin Majid Beach otel  zábavn  ke p
SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

Užijte si aktivní a  jedinečné 2 noci v The LongBeach Campground, který nabízí spoustu zábavy a neza-
pomenutelné zážitky. Poté budete pokračovat v dovolené v hotelu Bin Majid Beach Hotel, u kterého je 
kemp pořádán. Začněte den s jógou při východu slunce, zahrajte si tenis, volejbal, badminton, fotbal nebo se 
zúčastněte závodu na kajaku či paddle boardu. Naučte se umění keramiky, namalujte s dětmi obraz, postavte 
hrad z písku nebo asistujte při dětské hodině vaření. V dětské zoologické zahradě představte dětem zvířata 
a nechte je svézt se na poníkovi. Mnoho zábavy zažijete také s monopoly v životní velikosti, obrovskou Jen-
gou, venkovním bowlingem, šachy nebo šipkami. Dospělý si mohou užít odpočinku v nekonečném bazénu, 
venkovní vaně nebo sauně, zatímco pro děti je připravena zábava v dětském bazénu. Večer si užijete sledo-
váním fi lmu pod širým nebem s neomezeným popcornem v ruce. Nebude chybět ani opekání marshmallows!

NESKUTEČNÁ 

PORCE

AKTIVNÍ ZÁBAVY

A ZÁŽITKŮ

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

BIN MAJID BEAC  OTEL  ****

Příjemný čtyřpatrový hotel se nachází přímo u  jedné 
z nejkrásnějších písčitých pláží emirátu Ras Al Khaimah. 
Hotel střední kategorie nabízí komfortní ubytování, 
zrekonstruované pokoje typu Deluxe a  v  kombinaci 
s  tradiční arabskou pohostinností je ideálním místem 
pro strávení pohodové dovolené. V okolí hotelu najdete 
mnoho nákupních možností a různé restaurace. Je zde 
nová zábavní zóna pro děti, nové hřiště a  vylepšené 
zařízení Business Centra.

STANDARDNÍ POKOJ 
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar (za poplatek, pro klienty s All 
Inclusive naplněn jednou při příjezdu), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdar-
ma), Wi-Fi (zdarma), francouzské okno

T E LON BEAC  CAMP ROUND

The LongBeach Campground je unikátní, komfortní 
a luxusní zážitek moderního kempování. Kemp se na-
chází v blízkosti pláže u hotelu Bin Majid Beach Hotel. 
Kombinuje v  sobě krásu nové doby a  starých tradic 
kempování. Zažijte neuvěřitelný víkend plný pečlivě 
vybraných aktivit a nádherného výhledu na moře. 

STANDARDNÍ POKOJ 
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), terasa s pose-
zením
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V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v  turistické třídě včetně letištních 
a  bezpečnostních poplatků, ubytování dle programu 
(2 noci v The LongBeach Campground v Ras Al Khaimah, 
5 nocí v hotelu Bin Majid Beach Hotel 4* v Ras Al Khai-
mah), stravování All Inclusive, česky hovořící delegát, 
transfery z/na letiště v cíli zájezdu a transfery dle pro-
gramu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve smyslu 
zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a  490 Kč/pobyt/dítě do 18 let, pobytová 
taxa dle kategorie hotelu platná pro emirát Ras Al-Khai-
mah (taxa je splatná v hotovosti na recepci).

ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

a V Z

DENNÍ KOMBINOVAN  POBYT V BIN MAJID BEAC  OTEL A T E LON BEAC  CAMP ROUND
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s Ultra All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 84 790 - 109 090 78 490 - 142 690 81 490 - 115 390 83 090 - 92 590 87 790 - 89 390 87 790 - 113 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 55 290 - 69 990 51 390 - 92 890 53 190 - 75 090 54 490 - 60 290 57 090 - 58 390 57 090 - 73 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 70 390 - 90 590 65 190 - 118 490 67 690 - 95 790 68 990 - 76 890 72 890 - 74 290 72 890 - 94 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 72 090 - 92 790 66 790 - 121 290 69 290 - 98 090 70 690 - 78 790 74 690 - 75 990 74 690 - 96 490

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI  SAADIYAT ISLAND

Nový luxusní pětihvězdičkový hotel Rixos 
Saadiyat Island je inspirován tradiční arabskou 
architekturou s  mnoha nádvořími a  parky. 
Interiér hotelu připomíná palác místních šejků, 
pyšní se kvalitními službami, velkým prostorem, 
bazénem s  umělými vlnami, soukromou 
pláží a exkluzivní polohou. Hotel je určen pro 
náročné klienty i rodiny s dětmi. Díky širokému 
výběru restaurací s  mezinárodní gastronomií 
bude pobyt pro dospělé gastronomickým 
zážitkem a pro děti je připraven dětský koutek, 
bazén i aquapark.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 149 km
vzdálenost od centra: 16 km
vzdálenost od nákupních možností: 7 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, minibar, Wi-Fi, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, telefon, TV, 
balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 6 re-
staurací s obsluhou, 2 bary, dětský klub (pro děti 
od 2 do 12 let), dětský bazén, dětský aquapark, 
bazén s vlnami, obchody
PLÁŽ
soukromá pláž, písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, fi tness, tenisový kurt, SPA 
centrum (sauna, pára, bazén)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, masáže, salon krásy, 
půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–11.00 
snídaně formou studeného i  teplého bufetu, 
12.30–15.00 oběd formou bufetu, 19.00–22.30 ve-
čeře formou bohatého bufetu se širokým výběrem 
čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů, 
24.00–2.00 pozdní večeře; Tematické restaurace 
s obsluhou: 19.00–22.30 večeře formou menu (nut-
ná rezervace) k dispozici Asijská, Turecká, Italská, 
Orientální; Bar u bazénu: 9.00–2.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané) 12.00–16.30 odpolední snack; 
Lobby bar: 8.00–2.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané) 12.00–17.00 odpolední snack a sendviče. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určena hotelem a mohou se změnit
UPOZORNĚNÍ
Při obsazení pokoje 2 dospělými a 2 dětmi nemá 
druhé dítě nárok na přistýlku a sdílí lůžko s rodiči.

a j l m o n í v w x y é / á

Ri os Saadiyat Island *****

W Z \
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  990 K

Velice příjemný pětihvězdičkový resort se 
rozkládá u soukromé laguny s menší privátní 
písčitou pláží a vyniká svou skvělou polohou, 
příjemným personálem i pohodovou rodinnou 
atmosférou. Zahrada, rozprostírající se mezi 
soukromou pláží a samotnou budovou hotelu, 
je porostlá palmami a  svým klientům nabízí 
ideální prostor k  odpočinku. Na populární 
pobřežní promenádu Corniche se dostanete 
nedalekým podchodem, dva kilometry od 
hotelu se nachází Abu Dhabi Mall, známý 
Ferrari Wolrd je pak vzdálen cca 30 kilometrů. 
Hotel lze doporučit klientům všech věkových 
kategorií, zvláště ho pak doporučujeme 
rodinám s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, Wi-
Fi (zdarma), minibar (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), výhled na město
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem do zahrady – pokoje s výhledem 
do resortu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace 
(italská, mexická, španělská), 5 barů, noční klub, Wi-
Fi (zdarma), konferenční místnost, 2 venkovní bazény 
(lehátka a  slunečníky zdarma), dětský bazén se 
skluzavkou, miniklub, malé dětské hřiště
PLÁŽ
malá písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, pára
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, tenisový kurt, 
squash, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu; All 
Inclusive: Hlavní restaurace: 6.00–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.00–15.30 oběd formou bufetu, 
19.00–23.00 večeře formou bufetu, lehké občer-
stvení, nealkoholické nápoje a vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: 
výše uvedené časy i  místa podávání jsou určeny 
hotelem a mohou se změnit. Při obědu a večeři je 
vyžadováno formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel požaduje před ubytovaným od klientu složeni 
vratné kauce v  hotovosti či formou autorizace 
kreditní karty, orientační výše kauce je 500 AED/
pokoj/noc.

c d h l o í u v w y é á

Sheraton Abu Dhabi otel  Resort *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI

V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 31 590 - 33 190 31590 29 590 - 36 490 29 590 - 31 090 29 590 - 31 090 29590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 590 - 26 890 25 590 23 990 - 29 590 23 990 - 25 190 23 990 - 25 190 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 290 - 27 590 26 290 24 590 - 30 290 24 590 - 25 890 24 590 - 25 890 24 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 26 890 - 28 290 26 890 25 190 - 31 090 25 190 - 26 490 25 190 - 26 490 25 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

22 90 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI

Luxusní pětihvězdičkový hotel Bab Al Qasr 
okouzlí každého klienta už po příchodu 
do impozantního atria hotelu, jež je 
spojením moderní architektury a  tradičního 
arabského dekoru. Hotel se nachází nedaleko 
Prezidentského paláce, na okraji pobřežní 
promenády Corniche a disponuje 667 luxusně 
vybavenými prostornými pokoji, venkovním 
bazénem i  menší soukromou písčitou pláží. 
Hotel je ideálním místem k prožití odpočinkové 
dovolené ve spojení s  poznáním a  nákupy. 
Hotel lze doporučit i náročnějším klientům.

OBSAZENOST POKOJŮ
Superior: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV, Wi-
Fi (zdarma), minibar (za poplatek), set pro přípravu 
čaje a kávy, župan a pantofl e, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
výhled na město a Prezidentský palác
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 2 restaurace, 2 bary, 
Wi-Fi (zdarma), konferenční místnosti, obchod 
s místními delikatesami, venkovní bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, pára
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu 
All Inclusive LIGHT: Restaurace: 6.30–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.00–15.30 oběd formou bufetu, 
19.00–23.00 večeře formou bufetu, u snídaně káva, 
čaj a rozlévané nealkoholické nápoje, u oběda a ve-
čeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybrané al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), bě-
hem jídla je nárok pouze na jeden nápoj; Loop Bar:
12.00–15.30 oběd formou menu, 19.00–23.00 večeře 
formou menu, 12.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané), během jídla je nárok pouze na 
jeden nápoj. Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání jsou určeny hotelem a mohou se změnit
UPOZORNĚNÍ
V  případě ubytování 2 dospělých osob a  dítěte, 
nemá dítě nárok na přistýlku a sdílí lůžko s rodiči.

c d h l o í é á

Bab Al asr otel *****

V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 35 490 - 55 390 31 290 - 63 890 31 290 - 44 090 31 290 - 34 890 35 490 - 37 090 29 090 - 38 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 27 390 - 41 990 24 290 - 49 090 24 290 - 34 190 24 290 - 26 990 27 390 - 28 690 22 690 - 30 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 29 490 - 45 990 25 990 - 53 090 25 990 - 36 690 25 990 - 28 990 29 490 - 30 790 24 190 - 32 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 30 190 - 47 090 26 690 - 54 390 26 690 - 37 490 26 690 - 29 690 30 190 - 31 590 24 790 - 33 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI  AL RA A BEAC

Luxusní pětihvězdičkový hotel se nachází 
u krásné písčité pláže u zálivu Al Raha, záro-
veň v bezprostřední blízkosti obchodních cen-
ter a snadné dostupnosti do centra Abú Dhabi. 
Mnohé může také oslovit populární Ferrari 
World, do kterého se dostanete během 10 mi-
nut jízdy autem. Hotel disponuje prostornými 
pokoji a širokou škálou služeb, samozřejmostí 
je venkovní bazén i privátní písčitá pláž. Hotel 
je ideální pro strávení příjemné dovolené ve 
spojení se zábavou a nákupy.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 140 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (za poplatek)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na záliv
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, 3 bary, kavárna, 
Wi-Fi (zdarma), noční klub, konferenční místnost, 
salon krásy, kadeřnictví, obchod, kino, 2 venkovní 
bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), vnitřní 
bazén, dětský bazén, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, pára, vířivka, vnitřní bazén
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, golf (v blízkosti hotelu), salon krásy, 
vodní sporty na pláži, půjčovna aut, shuttle bus 
3× denně do Sheikh Zayed Mpsque, Abu Dhabi Mall, 
Marina Mall, Ferrari World, Yas Island, Yas Mall
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: Hlavní restaurace: 6.30–23.00 sní-
daně, oběd a večeře formou studeného i  teplého 
bufetu; La Piscine bar u  bazénu: 11.00–23.00 ne-
omezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  místních a  vybraných importovaných 
alkoholických nápojů; Black Pearl: 17.00–23.00 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a místních a vybraných importovaných al-
koholických nápojů. Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem. Během večeře je vyžadováno 
formální oblečení.
UPOZORNĚNÍ
Hotel požaduje před ubytováním od klientů složení 
vratné kauce v  hotovosti či formou autorizace 
kreditní karty, orientační výše kauce je 500 AED/
pokoj/noc.

d h l o í v y z é á

Al Raha Beach otel *****

V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 38 190 - 65 090 35 090 - 68 390 36 490 - 51 090 36 490 - 38 090 36 490 - 38 090 36 490 - 42 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 30 990 - 52 790 28 490 - 55 490 29 590 - 41 390 29 590 - 30 890 29 590 - 30 890 29 590 - 34 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 31 790 - 54 090 29 190 - 56 790 30 290 - 42 490 30 290 - 31 690 30 290 - 31 690 30 290 - 35 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 32 490 - 55 390 29 890 - 58 190 31 090 - 43 490 31 090 - 32 390 31 090 - 32 390 31 090 - 35 990

SAE-V ZIME K  MORI-2020.indd   75 11.6.2019   11:23:30



767676

[
CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI

Hotelová sít Sofi tel je vždy zárukou kvalitního zázemí a  služeb na 
vysoké úrovni. Luxusní hotel se nachází nedaleko pobřeží, v  jedné 
z  nejprestižnějších čtvrtí hlavního města Abú Dhabi – Corniche, svou 
polohou je předurčen k trávení aktivní dovolené v kombinaci s poznáním. 
V příjemné dojezdové vzdálenosti se nacházejí hlavní atraktivity města.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 4,5 km / vzdálenost od letiště: 165 km
vzdálenost od centra: 1 km / vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV, Wi-Fi (zdarma), minibar (za 
poplatek), set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Suite – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace Corniche, 3 restaurace, 4 bary, Wi-Fi 
(zdarma), konferenční místnost, bazén (lehátka zdarma), dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, v ceně shuttle na pláž, vstup na pláž, 1 ručník a 1 láhev vody na osobu/den
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, shuttle zdarma k: Ferrari World, Vodní Park Yas Waterworld, Marina Mall
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d o í é á

So itel Abu Dhabi Corniche *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI

Luxusní 5* hotel Grand Millennium Al Wahda se nachází v samém srdci 
hlavního města Spojených Arabských Emirátů. Najdete zde lázně s mnoha 
procedurami, fi tness centrum a  řadu restaurací a  barů doplněných 
dalšími skvělými službami. Hotel je spojen s jedním z nejoblíbenějších 
nákupních míst – Al Wahda Mall a snadno se dostanete do všech částí 
města, které okouzlí každého cestovatele.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 6 km / vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 100 m / vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi, minibar, trezor
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – výhled na město
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, restaurace, bar, lounge, anglický pub, fi tness, SPA 
centrum, bazén na střeše (lehátka a  slunečníky zdarma), Wi-Fi, zasedací 
místnost, business centrum, dětský klub
PLÁŽ
veřejná, písečná, shuttle na pláž, vstup za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, wellness, sauna
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK 
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu a c d o í x é á

rand Millenniu  Al Wahda *****
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21 190 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI  ABU D ABI ATE CITY 

Moderní čtyřhvězdičkový městský hotel Novotel Abu Dhabi Ghate 
se nachází v  oblasti Al Maqta na krásném místě na konci zátoky 
mezi městskou bránou Abu Dhabi a Bain Al Jessrain. Hotel disponuje 
3 restauracemi a 2 bary, z nichž se jeden nachází u bazénu, z kterého 
si můžete vychutnat krásné výhledy na okolí. K dispozici je také dětský 
bazén, SPA centrum či hotelové fi tness. Hotel je ideálním místem ke 
strávení příjemné dovolené ve spojení s poznáním a lze ho doporučit 
klientům všech věkových kategorií.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 21 km / vzdálenost od letiště: 140 km
vzdálenost od centra: 20 / vzdálenost od nákupních možností: 15 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, sat TV, telefon, minibar, set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace s  obsluhou, bar 
u  bazénu, kavárna, Wi-Fi (zdarma), konferenční místnosti, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén, dětský klub
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, stolní tenis, kulečník, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, turecké lázně, golf (do 3 km od hotelu), pára
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d o í é á

Novotel Abu Dhabi ate ****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  ABÚ D ABI

Oblíbený moderní hotel s  výhodnou polohou v  blízkosti obchodních 
a zábavních center Abú Dhabi nabízí komfortně zařízené pokoje, terasu 
s bazénem poskytující krásné výhledy na okolí a služby na velmi dobré 
úrovni. Ostrov Yas s vyhlášenými atrakcemi, jako je zábavní park Ferrari 
World, aquapark Yas a nákupní centrum Yas, je od hotelu vzdálený 20 
kilometrů. Golfový klub Abú Dhabi je ve vzdálenosti 10 kilometrů. Hotel 
doporučujeme klientům cestujícím za nákupy a aktivní dovolenou. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 15 km / vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 15 km / vzdálenost od nákupních možností: přímo u hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
minibar (za poplatek), trezor (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 2 restaurace (mezinárodní kuchyně, steak house), 
kavárna, bar u  bazénu, Wi-Fi (zdarma), zasedací místnost, konferenční 
místnost, bankomat, směnárna, salón krásy, venkovní bazén (lehátka zdarma)
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, pára
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, salon krásy, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d o n í v é á

Novotel Abu Dhabi Al Bustan ****

HOT
BAZÉN
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ  PALM JUMEIRA   DUBAJ

Luxusní hotelový komplex ve stylu ztracené 
Atlantidy na světoznámém poloostrově Palm 
Jumeirah. Výjimečný nejen díky velkému 
množství vodních atrakcí, ale také svou po-
lohou s  nádhernými výhledy na Perský záliv 
a  službami na špičkové úrovni. Děti uchvátí 
obrovská mořská akvária plná pestrobarev-
ných ryb a  zátoka s mořskými živočichy. Pro 
dospělé bude pobyt díky širokému výbě-
ru restaurací s  mezinárodními specialitami 
gastronomickým zážitkem. Aktivní klienti 
ocení především rozsáhlou nabídku motori-
zovaných a nemotorizovaných vodních sportů 
a možnost procházek po nádherné soukromé 
pláži dlouhé 1,4 kilometru. Dovolená v tomto 
resortu bude výjimečným zážitkem pro klienty 
všech věkových kategorií.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Mall of Emirates 15 km 
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (zdarma), minibar (za popla-
tek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s výhledem na moře 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 23 restau-
rací a barů, BBQ restaurace a bar u pláže, 2 rozlehlé 
bazény, butiky světových značek, noční kluby a dis-
kotéky, vodní park Aquaventure, labyrint akvárií Lost 
Chambers, zátoka delfínů, miniklub a dětský bazén, 
konferenční místnost, Wi-Fi (zdarma), miniklub, fi t-
ness, SPA centrum, dětská herna
PLÁŽ
písčitá s pozvolným vstupem, lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenisový kurt, běžecká dráha, stolní tenis, plážový 
volejbal, plážový fotbal, basketbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, zátoka 
Dolphin Bay
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

d l m o L n í u v w x y é / á

Atlantis The Pal  *****

Y Z [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 70 490 - 84 190 70 490 - 169 090 76 990 - 113 290 76 990 - 78 590 76 990 - 78 590 81 990 - 115 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 57 190 - 68 190 57 190 - 136 990 62 390 - 91 790 62 390 - 63 690 62 390 - 63 690 66 490 - 93 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 58 590 - 69 890 58 590 - 140 390 63 990 - 94 090 63 990 - 65 290 63 990 - 65 290 68 090 - 96 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 59 990 - 71 590 59 990 - 143 790 65 490 - 96 390 65 490 - 66 890 65 490 - 66 890 69 690 - 98 390
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ  JUMEIRA  EI TS

Moderní a stylový hotel, ležící v srdci rezidence 
Jumeirah Beach, ve kterém jste na dosah pul-
sujícímu městu, přesto přímo u krásné písčité 
pláže. Hotel nabízí fascinující panoramatické 
výhledy na pláž a  ruské kolo The Dubai Eye. 
V dostupné vzdálenosti od hotelu se nacházejí 
oblíbená nákupní centra Dubai Marina Mall či 
Mall of Emirates. Hotel disponuje širokým zá-
zemím v podobě 6 restaurací, 3 barů, venkov-
ního bazénu, fi tness a SPA centra. K dispozici 
je také rozličná nabídka vodních sportů.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 40 km
vzdálenost od centra: 25 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Dubai Marina Mall 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, sat TV, Wi-Fi (zdarma), 
minibar, varná konvice, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 5 restaurací 
(americká, steak house, evropská, středozemní, 
italská), 3 bary, Wi-Fi (zdarma), konferenční sály, 
směnárna, bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum a wellness, kulečník, vodní sporty na 
pláži, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

c d l o í x y é á

Ri os Pre iu  Dubai *****

[

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 64 790 - 72 690 57 790 - 147 990 67 290 - 98 090 68 790 - 78 290 73 590 - 75 090 76 790 - 89 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 43 090 - 47 590 38 490 - 95 790 44 290 - 64 290 45 490 - 51 290 48 090 - 49 290 50 090 - 58 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 53 790 - 60 390 47 990 - 122 890 55 890 - 81 490 57 190 - 64 990 61 090 - 62 390 63 790 - 74 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 55 090 - 61 790 49 190 - 125 790 57 290 - 83 390 58 490 - 66 590 62 590 - 63 890 65 290 - 76 390
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ  PALM JUMEIRA   PALM JUMEIRA

Luxusně pojatý plážový hotel, který se nachází na kultovním umělém 
ostrově Palm Jumeirah. Na pláži se vám nabízí fasci nující výhled na azurové 
vody Arabského zálivu, mrakodrapy a třpytivé panorama Dubai Mariny.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Deluxe: 1-11-112
Premium: 11-112-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 47 km
vzdálenost od centra: 39 km / vzdálenost od nákupních možností: 17 km 
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, interaktivní SAT TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou (výběr 
z menu), lobby lounge, Wi-Fi (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), 
bazén pro dospělé, business centrum, obchod se suvenýry, dětský klub
PLÁŽ
písčitá (lehátka a slunečníky zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, aerobic, tenis, jóga, vodní park, minigolf, stolní tenis, vodní 
gymnastika, tenis (osvětlení a vybavení za poplatek), plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, wellness, potápění, lekce tance, večerní programy, 
vodní sporty na pláži, tenisové vybavení
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje 
snídaně, pozdní snídaně, obědy a  večeře formou bohatého bufetu, během 
dne lehké občerstvení, odpolední káva/čaj se zákusky, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a  místních a  vybraných importovaných 
alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. c d j l o í u v w x y é á

Ri os The Pal  Dubai *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ  JUMEIRA  BEAC   JUMEIRA  BEAC

Luxusní hotel s pečlivě udržovanou palmovou zahradou se nachází pří-
mo u pláže Jumeirah Beach v turisticky oblíbené oblasti Dubai Marina. 
Hotel nabízí ubytování v komfortně zařízených pokojích a svým záze-
mím a ši rokou nabídkou služeb splňuje ideální podmínky ke strávení 
odpočinkové dovolené uprostřed městského ruchu. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 25 km / vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
minibar (za poplatek, voda zdarma), varná konvice (káva a čaj doplňovány zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
recepce, hlavní restaurace, 3 tematické restaurace (čínská, italská a libanonská) 
s obsluhou (výběr z menu), kavárna v lobby, bary, bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), 
bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, miniklub, 2 dětská 
hřiště, 2 konferenční místnosti, business centrum, kadeřnictví, půjčovna aut
PLÁŽ
písčitá Jumeirah Beach, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness centrum, sauna, pára, stolní tenis, plážový volejbal, squash (vybavení 
za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
lázeňské centrum Armonia SPA, vodní sporty na pláži, golfová hřiště Emirates 
Golf Club a The Montgometie (cca 15 min. od hotelu), potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře (nebo oběd) formou bufetu, nebo výběr z menu c d l m o í u v y z é á

Sheraton Jumeirah Beach *****
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The Ritz-Carlton se nachází u  soukromé plá-
že na slavné promenádě JBR Walk, pět minut 
pěšky od rušného dubajského přístavu, upro-
střed svěží zahrady s rozlohou téměř 400 000 
čtverečních stop a  nabízí překrásné výhledy 
na nedotčené části pláže. Hosté mohou využít 
jednu z tematických restaurací, připravujících 
jídla asijské, arabské a středomořské kuchyně 
a také plážovou restauraci Palm Grill s výhle-
dem na Arabský záliv.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Deluxe: 1-11
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 36 km
vzdálenost od centra: 26 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, set pro přípravu čaje 
a kávy, trezor, Wi-Fi, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, WC), 1.–3. patro, terasa nebo balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s výhledem na moře (5.–6. patro)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 4 restaurace, 5 barů, 5 ven-
kovních bazénů pro dospopělé i děti (lehátka a slu-
nečníky zdarma), SPA centrum, 4 tenisové kurty, 
fi tness, dětský klub, Wi-Fi
PLÁŽ
soukromá, písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
shuttle do Mall of Emirates
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, tenis, fi tness 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

a c d o í w é á

The Ritz Carlton Dubai *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ  JUMEIRA  BEAC   JUMEIRA  BEAC

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 66 890 - 90 090 52 190 - 159 490 66 090 - 97 590 80 890 - 123 690 92 490 - 109 390 79 290 - 125 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 54 190 - 72 990 42 290 - 129 290 45 590 - 79 090 55 390 - 83 090 62 690 - 73 590 54 090 - 84 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 55 590 - 74 790 43 390 - 132 390 46 690 - 81 090 56 790 - 85 190 64 190 - 75 390 55 490 - 86 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 56 890 - 76 590 44 390 - 135 590 47 790 - 82 990 58 190 - 87 290 65 790 - 77 190 56 790 - 88 890
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Příjemný hotel, vybudovaný v  polynéském 
stylu, je skvěle umístěný v  bezprostřední 
blízkosti největšího komplexu tematických 
parků na Středním východě – Dubai Parks 
and Resorts. Nejmodernější atrakce a  nikdy 
nekončící zábava, to charakterizuje unikátní 
komplex zábavních parků, mezi které 
patří MOTIONGATE™, BOLLYWOOD PARKS™, 
LEGOLAND® Dubai a LEGOLAND® Water Park, 
kde máte možnost navštívit více než 100 
atrakcí a show různého druhu, velké množství 
obchodů i restaurací. Po dni stráveném akční 
zábavou jistě oceníte prostorné a  pohodlné 
pokoje se soukromou terasou, načerpat síly 
můžete také u venkovního bazénu či v místní 
SPA centru.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11
Pokoj s výhledem do zahrady: 11
Pokoj s výhledem na bazén: 11
Pokoj Large: 1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 25 km
vzdálenost od letiště: 51,5 km
vzdálenost od centra: Dubai Parks And Resorts 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 0,5 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, TV se satelitním příjmem, 
minibar (za poplatek), Wi-Fi (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s  výhledem do zahrady – pokoj má výhled 
na řeku, Pokoj s výhledem na bazén, Pokoj Large – 
možnost ubytování dvou dětí bez přistýlky (twin bed)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restaurace 
s obsluhou, lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), 
bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský bazén, 
dětský klub
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness; celodenní vstupné do Dubai Parks and Re-
sorts – v ceně zájezdu je návštěva zábavních parků 
Motiongate, Bollywood Park, Legoland Water Park a 
Legoland Park (více informací na straně 66)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, wellness, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

c d o í u y é á

Lapita Dubai Parks  Resorts ****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ  DUBAI PARKS AND RESORTS

Z [HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 39 190 - 40 790 39 190 - 58 890 47 990 - 54 390 47 990 - 49 590 47 990 - 49 590 40 990 - 51 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 31 790 - 33 090 31 790 - 47 790 33 790 - 38 990 33 790 - 35 090 33 790 - 40 190 29 290 - 41 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 32 590 - 33 890 32 590 - 48 890 34 690 - 39 990 34 690 - 35 990 34 690 - 41 190 29 990 - 42 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 33 390 - 34 690 33 390 - 50 090 35 490 - 40 890 35 490 - 36 890 35 490 - 42 190 30 690 - 43 890
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Elegantní pětihvězdičkový hotel nabízí ubytování v komfortně zařízených 
pokojích, výběr z několika restaurací a moderně vybavené wellness 
centrum. Hostům je k dispozici také venkovní bazén a noční klub. Hotel lze 
doporučit především klientům, kteří chtějí strávit dovolenou v živé části 
Dubaje s využitím komfortu v rámci ubytování a služeb na vysoké úrovni.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 5 km / vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 2 km / vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, LCD se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi 
(zdarma), minibar (za poplatek), varná konvice, set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, japonská, korejská a  fi lipínská 
restaurace, asijský bar, lobby bar, noční klub, konferenční místnost, obchod se 
suvenýry, bazén, vnitřní bazén (lehátka a osušky zdarma)
PLÁŽ
veřejná, písčitá, hotelový transfer za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vířivka, sauna, karaoke, noční klub, golf, tenis a vodní sporty do 20 min., 
salon krásy, wellness centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu a večeře formou výběru restaurace 
(rezervace nutná)

Hotel Dukes The Palm se nachází v exkluzivní oblasti Palm Jumeirah, na 
pobřeží Perského zálivu a budete se zde cítit, jako byste se mohli do-
tknout mrakodrapů, které dominují panoramatu města. Vedle nádherné 
soukromé pláže nabízí hotel moderní vybavení a exkluzivní služby s pů-
sobivými restauracemi, kde si hosté mohou vychutnat speciální jídla, 
autentické chutě a zábavu. V hotelu je také krytý bazén, velkolepý neko-
nečný bazén a inovativní dětský klub pro nejmladší členy rodiny.

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

UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, telefon, minibar, trezor (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, 
Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, restaurace, britská a  indická restaurace, steakhouse, 
bar s širokým výběrem martini, Wi-Fi, kadeřnictví, salón krásy, vnitřní bazén 
(lehátka a osušky zdarma), venkovní nekonečný bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), lazy river, fi tness, dětský klub, dětské hřiště, Wi-Fi (zdarma)
PLÁŽ
soukromá, písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži
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 o n í y é á

a c d f o í x é á

Asiana Dubai *****

Dukes The Pal  a Royal idea ay otel *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ  PALM JUMEIRA   PALM JUMEIRA
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ

Oblíbený městský hotel se nachází v centru Dubaje, ve čtvrti Bur Dubai. 
Moderní hotel je vhodný především jako výchozí bod pro poznávání 
Dubaje a nákupy. Hostům je k dispozici střešní bazén s výhledem na 
město. Hotel doporučujeme především nenáročným klientům.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 6 km; transfer zdarma na pláž Al Mamzar (cca 20 min.)
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, LCD TV se satelitním příjmem, telefon, 
Wi-Fi (zdarma), lednička, varná konvice, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, indická a asijská restaurace, sport 
bar, bar u bazénu, střešní bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), Wi-Fi 
v lobby (zdarma), parkoviště (v ceně)
PLÁŽ
písčitá, veřejná, dostupná taxíkem, hotel zajišťuje zdarma transfer do 
plážového parku Al Mamzar (cca 20 min. jízdy) – k dispozici 5 písčitých pláží, 
bazén, dětský bazén, lehátka a  slunečníky za poplatek, možnost pronájmu 
klimatizovaných chatiček, dětská hřiště, občerstvení, vstupné do parku za 
poplatek dle otevírací doby
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře formou bufetu c d í é á

City a  Bur Dubai ***

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ

Městský hotel se nachází ve čtvrti Al Barsha, v  blízkosti známého 
nákupního centra Mall of the Emirates s  lyžařským areálem a  stej-
nojmenné stanice metra. Díky poloze hotelu jsou všechny atraktivity 
Dubaje v  dosahu. Veřejná pláž Jumeirah je od hotelu několik minut 
jízdy, hotel zajišťuje transfer zdarma. Hostům je k dispozici také střešní 
bazén s výhledem na město. Hotel doporučujeme především nenároč-
ným klientům.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 8 km
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 20 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, LCD TV se satelitním příjmem, telefon, 
Wi-Fi (zdarma), lednička, varná konvice, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 2 bary, Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
střešní bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, veřejná, hotel zajišťuje zdarma transfer
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře formou bufetu

c d í é á

City a  otel Al Barsha at the Mall ***
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1  990 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  990 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ

Moderní městský hotel v blízkosti letiště nabízí komfortní ubytování 
v obchodní čtvrti Port Said. Mrakodrap Wolrd Trade Center a pláž Jumei-
rah jsou vzdáleny přibližně 20 minut jízdy. Hotel je nedaleko klíčových 
turistických cílů, jako je historický Dubajský záliv, Jumeirah Beach Park 
a Dubajské muzeum. Hotel stojí přímo nad ikonou nákupního centra 
City Centre Deira. Stanice metra Ggico je v  docházkové vzdálenosti. 
Užijte si bezplatné Wi-Fi a kyvadlovou dopravu na pláž. Hotel můžeme 
doporučit turistům, kteří vyhledávají nákupy nebo milovníkům golfu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 10 km / vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 5 km / vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, LCD TV se satelitním příjmem, telefon, 
Wi-Fi (zdarma), mini lednička, set pro přípravu kávy a  čaje, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), trezor
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, terasa, Wi-Fi v lobby zdarma
PLÁŽ
písčitá, shuttle na pláž (zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
bazén a  fi tness v  hotelu Novotel Deira City Centre, golfová hřiště Emirates 
Gold Club a The Montgometie (cca 15 min. od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu)
UPOZORNĚNÍ
Hotel požaduje před ubytováním od klientů složení vratné kauce v hotovosti či 
formou autorizace kreditní karty, orientační výše kauce je 100 AED/pokoj/noc. c d í z á

Ibis Deira City Centre ***

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  DUBAJ

Menší městský hotel Ibis Deira Al Rigga vyniká příhodnou polohou 
ve čtvrti Al Rigga a  klienti ocení především možnost příjemného 
komfortního ubytování za výhodnou cenu. Hotel nabízí ubytování ve 
funkčně zařízených pokojích s Wi-Fi přípojením zdarma. Lze doporučit 
zejména nenáročným klientům, kteří chtějí strávit letní dovolenou 
v kombinaci s aktivním odpočinkem a poznáním.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 10 km
vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, LCD TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi 
(zdarma), minibar (za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, trezor na pokoji, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC) 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, Wi-Fi (zdarma)
PLÁŽ
písčitá, bezplatná kyvadlová doprava na Jumeirah Beach Park
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
fi tness, masáže, sauna, krytý bazén, aquapark, golf a tenis (vše cca 20 min. 
od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře servírovaná (výběr z menu)

c d n í x y z é á

Ibis Deira Al Rigga ***

c d í é á

c d í é á
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  190 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  S ARJA

Luxusní hotel postavený v tradičním stylu leží 
přímo u  písčité pláže Al Muntazah, na klid-
nějším místě v  emirátu Sharjah. Hotel nabízí 
elegantně zařízené pokoje a  svým zázemím 
a  širokou nabídkou služeb splní požadavky 
pro strávení odpočinkové dovolené nedaleko 
rušné Dubaje. V  docházkové vzdálenosti se 
nachází emirát Ajman, hotel zajišťuje zdarma 
pravidelnou dopravu do Dubaje. Doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií. V hotelu se 
nepodávají alkoholické nápoje.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 
Dubaj 28 km / Sharjah 17 km 
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, LCD TV se 
satelitním příjmem, varná konvice, minibar (za 
poplatek), trezor (zdarma), telefon, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi 
(zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s balkonem
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 3 te-
matické restaurace, kavárna, Wi-Fi v  lobby (zdar-
ma), bar u bazénu, 2 bazény (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén, lázeňské centrum 
Shine SPA, nákupní arkáda, konferenční a business 
centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
lázeňské centrum, sauna, masáže, vodní sporty, 
potápění, sauna
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře formou bufetu 
UPOZORNĚNÍ
Hotel požaduje před ubytováním od klientů složení 
vratné kauce v  hotovosti či formou autorizace 
kreditní karty, orientační výše kauce je 500 AED/
pokoj/noc. 

c d l m o í u é á

Sheraton Sharjah Beach Resort  Spa *****

Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 6denní 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 23 490 21 690 - 32 690 21 690 - 25 190 21 690 - 22 090 23 490 23 490 - 23 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 18 590 17 190 - 25 990 17 190 - 19 890 17 190 - 17 590 18 590 18 590 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 490 18 090 - 27 190 18 090 - 20 990 18 090 - 18 390 19 490 19 490 - 19 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 19 990 18 490 - 27 790 18 490 - 21 490 18 490 - 18 790 19 990 19 990 - 20 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  S ARJA

Luxusní hotel s  výhodnou polohou přímo 
u  pláže a  zároveň nedaleko rušné Dubaje je 
vyhledávaným cílem pro strávení dovolené. 
Hotel atriového typu s  originálně řešenou 
vnitřní zahradou nabízí komfortně zařízené 
pokoje s  výhledem na moře a  město, výběr 
z  restaurací, lázeňské centrum a  služby na 
vysoké úrovni. Nachází se v dosahu centra města 
Sharjah a  obchodního přístavu. Hotel zajišťuje 
zdarma dopravu do vybraných nákupních 
center v  Sharjah a  v  Dubaji. Doporučujeme 
klientům všech věkových kategorií. V hotelu se 
nepodávají alkoholické nápoje.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Dubaj 20 km / Sharjah 20 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, Wi-Fi (zdarma) minibar (za poplatek), varná 
konvice, trezor (zdarma), telefon, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, směnárna, hlavní 
restaurace, 2 tematické restaurace, kavárna, Wi-Fi 
v  lobby (zdarma), 2 bazény (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, 
lázeňské centrum, nákupní arkáda, konferenční 
a business centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, plážový volejbal a fotbal, 2 tenisové 
kurty (vybavení za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: večeře formou bufetu

c d l m o í u v w y é á

Radisson Blu Resort  Sharjah *****

Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 6denní 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 24 290 - 25 790 24 290 - 34 290 24 290 - 28 090 24290 24 290 - 26 190 24 290 - 26 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 18 890 - 19 990 18 890 - 27 790 18 890 - 22 790 18 890 18 890 - 20 290 18 890 - 20 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 390 - 20 490 19 390 - 28 490 19 390 - 23 390 19 390 19 390 - 20 790 19 390 - 20 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 19 790 - 20 990 19 790 - 29 190 19 790 - 23 890 19 790 19 790 - 21 290 19 790 - 21 290
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  S ARJA

Hotel Coral Beach je umístěný v  samém srdci 
Sharjah a  nabízí klidné zázemí v  příjemném 
prostředí u  soukromé písčité pláže. Moderně 
zařízené pokoje jsou ideálním místem 
k  odpočinku po náročném dni stráveném 
prohlídkou města nebo obchodními schůzkami. 
Hotel má tři restaurace a  dvě kavárny, které 
nabízejí lahodné pokrmy mezinárodní kuchyně. 
V  celém hotelu, včetně pláže, je k  dispozici 
připojení k  internetu, což vám pomůže zůstat 
v kontaktu s rodinou a přáteli, nebo obchodními 
partnery. Hotel je známý svou rodinnou 
atmosférou a službami na vysoké úrovni, které 
zajistí pohodový pobyt s mnoha aktivitami pro 
dospělé i děti.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Deluxe:
1-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-122-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 
Dubaj 14 km / Sharjah 18 km 
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdar-
ma), minibar (za poplatek), set pro přípravu čaje 
a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s obsluhou (italská, mořské plody), 2 kavárny, 
Wi-Fi (zdarma), 2 bazény (lehátka a  slunečníky 
zdarma), vířivka, 2 skluzavky, dětské hřiště, dětský 
klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, badminton, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži, tenis, 
kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu 
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu; ULTRA 
All Inclusive: Hlavní restaurace: 6.30–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.30–15.00 oběd formou bufetu, 
19.00–22.30 večeře formou bufetu, během dne lehké 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických nápojů, káva, čaj, džusy. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit

c d j l o í v w é á

Coral Beach Resort Sharjah ****

W [

Orientační cenové rozmezí pro 6denní 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 32 190 - 34 990 36 390 - 42 190 31 190 - 45 090 45090 31 190 - 45 090 31 190 - 32 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 26 090 - 28 390 29 490 - 34 190 25 290 - 36 590 36 590 25 290 - 36 590 25 290 - 26 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 790 - 29 090 30 290 - 35 090 25 890 - 37 490 37 490 25 890 - 37 490 25 890 - 26 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 27 390 - 29 790 30 990 - 35 890 26 590 - 38 390 38 390 26 590 - 38 390 26 590 - 27 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

19 90 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  S ARJA

Lou Lou Beach Resort se nachází na okraji po-
břeží Al Khan na dlouhé písečné pláži v emi-
rátu Sharjah s výhledem na průzračné modré 
vody Arabského zálivu. Hotel je situován tři 
kilometry od centra města, kde se nachází 
slavný trh Souk Sharjah, který nabízí suvenýry, 
textil či zlaté šperky, a je tak ideálním místem 
pro nákupy a volný čas. V hotelovém wellness 
centru si můžete dopřávat aromaterapeutická 
ošetření a  během svého pobytu se můžete 
věnovat také různým vodním sportům, plážo-
vému volejbalu, nebo si udělat výlet do neda-
lekého Sharjah akvária.

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: 
Dubaj 20 km / Sharjah 20 km
vzdálenost od centra: Sharjah 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 6 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, TV se satelitním příjmem, 
Wi-Fi (za poplatek), minibar (za poplatek, bez 
alkoholu), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
na pláži, restaurace s  obsluhou (výběr z  menu), 
bar, snack bar, Wi-Fi v lobby (zdarma), konferenční 
místnost, bazén (lehátka zdarma), dětský bazén, 
obchody
PLÁŽ
písčitá 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
plážový volejbal, šipky, stolní tenis, tělocvična, 
Jaccuzi, sauna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, kulečník, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře (nebo oběd) formou 
bufetu
UPOZORNĚNÍ
Hotel požaduje před ubytovaným od klientu složeni 
vratné kauce v  hotovosti či formou autorizace 
kreditní karty, orientační výše kauce je 200 AED/
pobyt.

a c d l o í y é á

Lou Lou Beach Resort Sharjah ***

[HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 6denní 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 24 290 24 190 - 31 990 24 190 - 24 290 24 390 24 190 24 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 19 690 19 690 - 25 990 19 690 19 790 19 690 19 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 20 190 20 090 - 26 590 20 090 - 20 190 20 290 20 090 20 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 690 20 590 - 27 290 20 590 - 20 690 20 790 20 590 20 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  190 K

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > AJMAN

Luxusní hotel Ajman Saray je prvním resor-
tem Luxury Collection na Blízkém východě. 
Leží u písčité pláže s pozvolným vstupem do 
moře, na klidnějším místě v  emirátu Ajman. 
Hotel s tradiční arabskou pohostinností nabízí 
elegantně zařízené pokoje Deluxe, které mají 
výhled buď na moře, nebo na záliv. Svým zá-
zemím a nabídkou služeb hotel splňuje ideální 
podmínky ke strávení odpočinkové dovolené 
nedaleko rušné Dubaje. Pro hosty hotelu je 
zdarma zajišťována doprava k vybraným ná-
kupním centrům v Dubaji.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar (za po-
platek), varná konvice a  kávovar (čaj doplňován 
zdarma, kávové kapsle za poplatek), vlastní sociál-
ní zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon 
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematic-
ké restaurace (arabská a steak house), BBQ restau-
race a bar u pláže, lobby bar, bazén (lehátka, slu-
nečníky a  osušky zdarma), konferenční centrum, 
Wi-Fi v lobby (zdarma), miniklub a dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, squash
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
lázeňské centrum GOCO SPA, sauna, masáže, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu. All 
Inclusive: 11.00–23.00, 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.

c d h l m o í v y é á

Aj an Saray Lu ury Collection *****

V Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 35 290 - 37 590 30 990 - 64 890 30 990 - 46 790 36 090 - 37 590 36 090 - 37 590 39 490 - 47 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 28 590 - 30 490 25 190 - 52 590 25 190 - 37 990 29 290 - 30 490 29 290 - 30 490 31 990 - 38 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 29 290 - 31 290 25 790 - 53 890 25 790 - 38 890 29 990 - 31 290 29 990 - 31 290 32 790 - 39 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 30 090 - 31 990 26 390 - 55 190 26 390 - 39 790 30 690 - 31 990 30 690 - 31 990 33 590 - 40 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  290 K

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > AJMAN

Oblíbený pětihvězdičkový hotel Bahi Ajman 
Palace se nachází v klidnějším letovisku Ajman 
u Arabského zálivu a je situován přímo na sou-
kromé pláži. Díky vyvážené kombinaci arabské 
pohostinnosti, služeb na vysoké úrovni a mo-
derního zařízení se řadí mezi světovou špičkou. 
Blízkost města Ajman dělá z tohoto místa skvě-
lý výchozí bod pro nákupy i  poznávání. Díky 
široké nabídce sportovních aktivit i relaxačních 
procedur, včetně lázní, lze tento hotel doporučit 
klientům všech věkových kategorií.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, telefon, kabelová TV, Wi-Fi 
(zdarma), trezor (zdarma), lednička, varná konvi-
ce, minibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou (asijská), lounge bar, bar u bazénu, 
kavárna, Wi-Fi (zdarma), konferenční místnosti, 
směnárna, obchod se suvenýry, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma), dětský bazén
PLÁŽ
písčitá s  oblázky, lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, plážový volejbal, sauna, pára, vířivka, shutt-
le zdarma do: Dubai Mall, Ajman City a Sahara Mall
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, salon krásy, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. SOFT 
All Inclusive: 10.00–22.00 zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.
UPOZORNĚNÍ
Hotel požaduje od klientů před ubytováním slože-
ní vratné kauce v  hotovosti či formou autorizace 
kreditní karty, orientační výše kauce je 100 USD/
pokoj/noc.

c d k l o í v y é á

Bahi Aj an Palace *****

X Y [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 40 090 - 42 190 37 690 - 66 190 35 090 - 51 290 35 890 - 39 190 37 690 - 43 690 40 090 - 44 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 29 690 - 31 390 28 090 - 53 690 26 290 - 41 590 26 790 - 29 290 28 090 - 32 390 29 690 - 32 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 490 - 32 090 28 790 - 54 990 26 890 - 42 590 27 490 - 29 990 28 790 - 33 190 30 490 - 33 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 31 190 - 32 890 29 490 - 56 290 27 590 - 43 690 28 190 - 30 690 29 490 - 33 990 31 190 - 34 590

SAE-V ZIME K  MORI-2020.indd   91 11.6.2019   11:25:01



92

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY > AJMAN

Luxusní hotel se nachází u pěkné písčité pláže 
s pozvolným vstupem do moře, na klidnějším 
místě v  emirátu Ajman. Hotel s  pečlivě udr-
žovanou exotickou zahradou nabízí elegantně 
zařízené pokoje a  svým zázemím a  širokou 
nabídkou služeb splní požadavky i  nejnároč-
nější klientely. Ajman Hotel zajišťuje zdarma 
pravidelnou dopravu do Dubaje a do Sharjah.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar (za popla-
tek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, několik 
tematických restaurací a barů, bazén (lehátka, slu-
nečníky a osušky zdarma), dětský bazén, lázeňské 
centrum Ayurveda, kadeřnictví, nákupní arkáda, 
konferenční centrum, Wi-Fi v lobby (zdarma), dětské 
hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, plážový volejbal, tenisové kurty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
bowling, lázeňské procedury a masáže, vodní sporty 
na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: oběd nebo večeře formou bufetu nebo 
menu 
UPOZORNĚNÍ
Hotel požaduje od klientů před ubytováním složení 
vratné kauce v hotovosti či formou autorizace kreditní 
karty, orientační výše kauce je 500 AED/pokoj/noc.

c d l m o í u v w y é á

Aj an otel e  Ke pinski  *****

Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 45 290 - 48 890 41 090 - 82 190 41 090 - 64 090 42 490 - 43 990 42 490 - 48 890 41 090 - 50 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 29 890 - 32 290 27 490 - 53 790 27 490 - 42 090 28 290 - 29 490 28 290 - 32 290 27 490 - 33 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 30 590 - 33 090 28 190 - 55 090 28 190 - 43 090 28 990 - 30 190 28 990 - 33 090 28 190 - 34 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 31 390 - 33 890 28 790 - 56 390 28 790 - 44 090 29 690 - 30 990 29 690 - 33 890 28 790 - 35 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  090 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  UMM AL UWAIN

Menší hotelový resort s udržovanou tropickou 
zahradou je zasazen do krásného prostředí u ši-
roké písčité pláže s otevřeným mořem. Nachá-
zí se v klidnějším emirátu Umm Al Quwain, je 
tedy ideálním místem pro klienty, kteří touží po 
klidné a ničím nerušené dovolené. Hotel okouz-
lí příjemnou rodinnou atmosférou, vstřícným 
personálem a  prostornými klimatizovanými 
pokoji. Umm Al Quwain Beach Hotel je vhodný 
pro klienty všech věkových kategorií.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 50 km
vzdálenost od centra: 63 km
vzdálenost od nákupních možností: 13,3 km
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, telefon, televize (satelitní 
a kabelová), WiFi (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(vysoušeč vlasů, WC), obývací pokoj, minibar za 
poplatek, balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, restaurace (mezinárodní 
a orientální kuchyně), bar, kavárna, Wi-Fi v  lobby 
(zdarma), business centrum, bazén (lehátka a slu-
nečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu. All 
Inclusive: 11.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a ve-
čeře formou bufetu, neomezené množství rozlé-
vaných nealkoholických a vybraných alkoholických 
nápojů místní výroby. Lze čerpat v  místech a  ča-
sech určených hotelem.

c d l í y é

U  Al u ain Beach otel ***

[

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 30 990 - 32 590 30 890 - 47 090 30 890 - 37 290 30 990 - 32 790 30 890 - 32 490 30 890 - 34 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 190 - 26 490 25 090 - 38 190 25 090 - 30 290 25 190 - 26 590 25 090 - 26 390 25 090 - 27 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 25 790 - 27 090 25 690 - 39 090 25 690 - 30 990 25 790 - 27 290 25 690 - 26 990 25 690 - 28 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 26 390 - 27 790 26 290 - 40 090 26 290 - 31 790 26 390 - 27 890 26 290 - 27 690 26 290 - 29 290
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ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  UMM AL UWAIN

Menší hotelový komplex s pečlivě udržovanou 
tropickou zahradou se nachází přímo u písčité 
pláže, na klidnějším místě v emirátu Umm Al 
Quwain. Všechny pokoje jsou komfortně zaří-
zené a mají výhled směrem na bazén, man-
govníkové ostrovy a  laguny. Hotel je vhodný 
především pro strávení klidnější dovolené, 
můžete však využít nabídku různých vodních 
aktivit včetně jedinečné možnosti lovení kra-
bů, které vám následně na požádání připraví. 
Hotel také pro své hosty pořádá lodní výlet do 
okolních lagun k  mangovníkovým ostrovům, 
kde je možné pozorovat chráněné plameňáky. 
Hotel lze doporučit i rodinám s dětmi, v Umm 
Al Quwain se nachází aquapark Dreamland. 
Flamingo by Bin Majid je součástí hotelového 
řetězce Bin Majid Hotels & Resorts, ofi ciální 
kategorie hotelu je 4*.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 4,5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), minibar 
(zdarma voda), varná konvice (káva a čaj doplňo-
vány zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
kavárna s  barem u  bazénu, Wi-Fi (zdarma), kon-
ferenční místnost, bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
volejbal, jacuzzi, lodní výlet za pozorováním pla-
meňáků v lagunách 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, rybaření na moři, aquapark 
Dreamland (30 min. jízdy) 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře formou 
bufetu nebo výběrem z menu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně 
formou bufetu, 13.00–15.00 oběd formou bufetu, 
15.00–17.00 čaj, káva a  lehké občerstvení, 19.00–
22.30 večeře formou bufetu, u  snídaně káva, čaj 
a nealkoholické nápoje, u oběda a večeře nealko-
holické a  vybrané alkoholické nápoje (rozlévané). 
Garden bar: 12.00–23.00 nealkoholické a  vybrané 
alkoholické nápoje (rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit

d h l m í u v y é

Fla ingo by Bin Majid ***

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

19 90 K

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

Luxusní resort je prvním resortem z  řetězce 
Hilton postaveným na uměle vybudovaném 
ostrově Marjan Island. Leží u  dlouhé písčité 
pláže a  svým hostům nabízí zázemí pro 
strávení příjemné dovolené. Nedaleko hotelu 
se nachází golfové hřiště Al Hamra Golf Club, 
menší nákupní centrum Al Hamra a vodní park 
Ice Land. Hotel lze doporučit rodinám s dětmi, 
vysoký standard služeb uspokojí i náročného 
klienta. Při příjezdu jsou hosté uvítáni 
tradičními čokoládovými cookies.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 70 km
vzdálenost od centra: 30 km
vzdálenost od nákupních možností: 10 min. jízdy
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, LCD TV se sa-
telitním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), minibar (za 
poplatek), varná konvice (káva a  čaj doplňovány 
zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
asoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj Deluxe s výhledem 
na moře – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 tematic-
ké restaurace s obsluhou, lounge bar, noční klub, bar 
u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), 5 bazénů (lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma), 2 dětské bazény 
a  malý vodní park s  pirátskou lodí, dětské hřiště, 
miniklub, konferenční místnost, nákupní arkáda, 
SPA centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, stolní tenis, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště Al 
Hamra Golf Club (5 km)
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 občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických a vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem. Na večeři je vyžadováno formální oblečení.

d h l m o í u v y z é á

DoubleTree by ilton Resort  Spa Marjan Island *****

V Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 6denní zájezd s polopenzí listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 29 890 26 490 - 44 490 26 490 - 36 690 26 490 - 32 490 32490 26 490 - 34 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 21 890 19 690 - 32 690 19 690 - 26 290 19 690 - 23 590 23 590 19 690 - 25 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 22 490 20 190 - 33 490 20 190 - 26 990 20 190 - 24 190 24 190 20 190 - 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 23 590 21 190 - 35 190 21 190 - 28 490 21 190 - 25 490 25 490 21 190 - 27 290
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

19 190 K
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

Rozlehlý hotelový resort s pěknou zahradou leží přímo u dlouhé 
písčité pláže. Nabízí ubytování v komfortně zařízených pokojích, výběr 
z několika restaurací a množství sportovních aktivit. Hotel je ideální 
volbou pro strávení příjemné rodinné dovolené.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, LCD TV se satelitním příjmem, telefon, 
Wi-Fi (za poplatek), minibar (za poplatek), varná konvice, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematické restaurace, několik barů, 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), několik bazénů ( jeden se slanou vodou, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), dětské hřiště, miniklub, skluzavky, konferenční 
a business centrum, obchodní arkáda, kadeřnictví, lázeňské centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, vířivka, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, golfové hřiště (cca 15 min. od hotelu), vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. All Inclusive: 12.00–24.00, zahrnuje 
snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů dle 
nabídky hotelu. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. c d h l o í u v y z é / á

ilton Ras Al Khai ah Resort  Spa *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

Hotelový resort leží přímo u dlouhé písčité pláže v oblasti Al Hamra, jižně 
od města Ras Al Khaimah. Skládá se z hlavní budovy a několika vedlejších 
vilek umístěných v pěkné zahradě. Nabízí ubytování ve stylově zařízených 
pokojích, výběr z několika restaurací a množství sportovních aktivit.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 27 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, LCD TV se satelitním příjmem, telefon, 
Wi-Fi (za poplatek), minibar (za poplatek), varná konvice, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 tematické restaurace, několik barů, 
diskotéka, Wi-Fi v  lobby (zdarma), 2 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén, miniklub, konferenční a business centrum, obchody, 
kadeřnictví, lázeňské centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, plážový volejbal, stolní tenis, 2 tenisové kurty
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště u hotelu
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 11.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu,
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoho-
lických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. d h l o í u v w y z é á

ilton Al a ra Beach  ol  Resort *****
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City Stay Beach Hotel Apartment je pravou 
volbou pro návštěvníky, kteří hledají kombinaci 
šarmu, klidu, pohody a  příjemné polohy 
hotelu, ze které si můžete prohlédnout Ras Al 
Khaimah. Hotel je umístěn na ostrově Al Marjan 
a má nekonečný bazén s barem.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 100 m
vzdálenost od letiště: 
Dubaj 61 km / Sharjah 45 km
vzdálenost od centra: 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV, telefon, Wi-
Fi (zdarma), žehlička (zdarma na požádání), set 
pro přípravu čaje a  kávy, trezor, minibar, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj typu Deluxe s balkonem – prostor-
nější, s balkonem
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar 
u  bazénu, nekonečný bazén s  kontrolovanou 
teplotou (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, fi tness, venkovní vířivka, Wi-Fi (zdarma)
PLÁŽ
soukromá, písečná
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, venkovní vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sportovní rybaření, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
SOFT All Inclusive: 10.00–22.00, snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů. 
Upozornění: Výše uvedené časy a místa podávání 
jsou určeny hotelem a mohou se změnit.

a k í x y é á

City Stay Beach otel Apart ents ***

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA   AL MARJAN ISLAND

X

Orientační cenové rozmezí pro 6denní zájezd se soft All Inclusive listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 30 990 30 990 - 42 290 30 990 - 37 990 30990 30990 30990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 190 25 190 - 34 290 25 190 - 30 790 25 190 25 190 25 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 25 790 25 790 - 35 190 25 790 - 31 590 25 790 25 790 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 26 390 26 390 - 35 990 26 390 - 32 290 26 390 26 390 26 390

SAE-V ZIME K  MORI-2020.indd   97 11.6.2019   11:25:41



989898

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

1 90 K

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

Velmi oblíbený luxusní hotelový komplex je postaven na uměle 
vybudovaném ostrově Marjan v emirátu Ras Al Khaimah. Má 
nádhernou pláž, stylové pokoje, mnoho restaurací, pěkné výhledy 
a navíc jedinečný koncept All Inclusive. Nedaleko hotelu se nachází 
golfové hřiště Al Hamra Golf Club a také vodní park Ice Land. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 25 km / vzdálenost od nákupních možností: 4,6 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi 
(zdarma), minibar (nealko nápoje a pivo zdarma), varná konvice, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, tematické restaurace s  obsluhou, 
několik barů, noční klub, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchodní arkáda, 5 bazénů 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub 
Rixy, lázeňské centrum, kadeřnictví, konferenční centrum
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a večerní programy, fi tness, sauna, parní lázně, stolní tenis, tenisový 
kurt (osvětlení a výuka za poplatek), plážový volejbal a fotbal, basketbal 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště Al Hamra Golf Club (5 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive 24 hodin: zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, půl-
-noční snack, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických nápojů a alkoholických nápojů dle nabídky hotelu. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

Výjimečný hotel ležící přímo u pláže je obklopený malebnou krajinou 
Hajarských hor a azurového Arabského moře. Pohodlné a prostorné pokoje 
odpovídají pětihvězdičkové úrovni hotelu a mají vše, co potřebujete. 
Gurmáni ocení několik restaurací servírující pokrmy mezinárodní kuchyně 
nebo posezení v jednom z barů v 17. patře s dechberoucím výhledem. 
Dlouhé písečné pláže, vyhřívané bazény v zahradách a lázeňské centrum 
je zde pro ty, co upřednostňují odpočinkovou dovolenou.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 83 km
vzdálenost od centra: 50 km / vzdálenost od nákupních možností: 600 m 
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), 
minibar (za poplatek), kávovar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 9 restaurací (arabská, japonská, 
středomořská, indická, steakhouse), bary, Wi-Fi (zdarma), bazén, dětský 
bazén, dětský klub 
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, tenis, sauna, parní lázeň
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži, golf
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

h l m o í u v w y z é á

d l m o n í v w x y z é á

Ri os Bab Al Bahr *****

Waldor  Astoria Ras Al Khai ah *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

[HOT
BAZÉN
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

Oblíbený plážový resort leží u  dlouhé písčité 
pláže, přibližně 25 minut jízdy z centra města 
Ras Al Khaimah. Resort je po kompletní 
rekonstrukci pokojů typu Deluxe, je zde 
nová zábavní zóna pro děti a  dospělé, vaření 
přímo před hosty v  restauraci a  nová italská 
restaurace. Hotel je v klidném prostředí a nabízí 
ubytování v bungalovech umístěných v pečlivě 
udržované zahradě. Pro své hosty hotel zajišťuje 
dopravu do vybraných nákupních center v Ras 
Al Khaimah. Doporučujeme klientům všech 
věkových kategorií i rodinám s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 75 km
vzdálenost od centra: 20,3 km
vzdálenost od nákupních možností: 3,2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (pouze první den 
naplněný), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 34 m2

UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Standardní pokoj – s  balkonem nebo terasou, 
36,4 m2, výhled do zahrady, Deluxe – s balkonem 
nebo terasou, 38 m2, výhled na zahradu, bazén 
nebo moře, prostornější koupelna, Premium – 
s balkonem nebo terasou, 34 m2, výhled na moře, 
budova na pláži
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, kavárna, bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), připojení k internetu (za 
poplatek), obchod se suvenýry, 3 bazény (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), dětské brouzdaliště, 
miniaquapark, bazén s řízenou teplotou (Hot & Cold)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, plážový volejbal a fotbal, sauna, vířivka, stolní 
tenis, fi tness 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
tenisový kurt, turecké lázně, masáže, vodní sporty 
na pláži, golfové hřiště Al Hamra Golf Club (4 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 6.30–10.00 snída-
ně formou menu, 12.30–15.00 oběd formou bufetu 
a  life cooking, 18.30–22.00 večeře formou bufetu, 
12.30–18.00 pivo, víno, 24.00–02.00 malé noční 
občerstvení; Cabana Bar: 10.00–23.00 káva, čaj, 
džusy, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 
(rozlévané); Coconut Grove Beach: 10.30–01.00 
káva, čaj, džusy, nealkoholické nápoje (rozléva-
né); Waikiki bar u bazénu: 10.00–18.00 káva, čaj, 
džusy, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje 
(rozlévané, 11.00–12.30 lehké občerstvení, wrapy, 
saláty, 15.00–18.00 lehké občerstvení, 15.00–17.00 
zmrzlina. Upozornění: výše uvedené časy a místa 
určená hotelem se mohou změnit
UPOZORNĚNÍ
Při obsazení pokoje 2 dospělými a 2 dětmi nemá 
druhé dítě nárok na přistýlku a sdílí lůžko s rodiči. h l í u w y z é / á

S artline Bin Majid Beach Resort ****

V Z [ \

h l m o í u v w y z é á

d l m o n í v w x y z é á

HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 31 990 - 38 490 31 990 - 56 190 31 990 - 42 690 31 990 - 38 490 34 190 - 38 490 31 290 - 43 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 22 690 - 27 690 22 690 - 43 190 22 690 - 32 890 22 690 - 29 190 25 090 - 28 590 22 290 - 33 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 23 290 - 28 390 23 290 - 44 290 23 290 - 33 690 23 290 - 29 990 25 690 - 29 290 22 890 - 34 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 23 890 - 28 990 23 890 - 45 390 23 890 - 34 490 23 890 - 30 690 26 290 - 29 990 23 390 - 34 990
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Příjemný čtyřpatrový hotel se nachází přímo 
u jedné z nejkrásnějších písčitých pláží emirátu 
Ras Al Khaimah. Hotel střední kategorie 
nabízí komfortní ubytování, zrekonstruované 
pokoje typu Deluxe a v  kombinaci s  tradiční 
arabskou pohostinností je ideálním místem 
pro strávení pohodové dovolené. V  okolí 
hotelu najdete mnoho nákupních možností 
a různé restaurace. Je zde nová zábavní zóna 
pro děti, nové hřiště a  vylepšené zařízení 
Business Centra. Do centra Ras Al Khaimah se 
dostanete přibližně za 10 minut jízdy a hotel 
zajišťuje dopravu do vybraného nákupního 
centra. Doporučujeme i rodinám s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 90 km
vzdálenost od centra: 7,3 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (za poplatek, pro 
klienty s All Inclusive naplněn jednou při příjezdu), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma), francouzské 
okno
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Deluxe – ve 3. a 4. patře, Wi-Fi zdarma
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, indická 
restaurace s  obsluhou, sport bar, bar u  bazénu, 
bistro, kavárna v  zahradě, noční klub, Wi-Fi v  re-
cepci (zdarma), bazén (lehátka, slunečníky a osuš-
ky zdarma), dětské brouzdaliště
PLÁŽ
písčitá, přístupná po několika schodech, lehátka 
a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelný večerní program 
(živá hudba), fi tness, stolní tenis, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště Tower 
Links Golf Club (6 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně 
formou bufetu, 13.00–15.00 oběd formou bufetu 
nebo výběrem z menu, 19.00–23.00 večeře formou 
bufetu nebo výběrem z menu, vybrané džusy, voda, 
nealkoholické nápoje, pivo, víno a  rozlévané alko-
holické nápoje; Kavárna Arcadia: 11.00–23.00 ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(rozlévané); Wawes bar: 11.00–18.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (rozlévané) 
a vybrané koktejly; Pebbles bar: 17.00–23.00 nealko-
holické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje (roz-
lévané) a  vybrané koktejly; Aqua bar: 11.00–18.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno, alkoholické nápoje 
(rozlévané) a  vybrané koktejly. Upozornění: výše 
uvedené časy a  místa určená hotelem se mohou 
změnit

h l í u y z é á

Bin Majid Beach otel ****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 32 090 - 38 490 32 090 - 56 190 32 090 - 42 690 32 090 - 38 490 34 190 - 38 490 31 290 - 43 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 21 990 - 26 790 21 990 - 42 090 21 990 - 31 990 21 990 - 28 390 24 190 - 27 690 21 490 - 32 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 22 590 - 27 490 22 590 - 43 090 22 590 - 32 790 22 590 - 29 090 24 790 - 28 390 22 090 - 33 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 23 090 - 28 090 23 090 - 44 190 23 090 - 33 590 23 090 - 29 790 25 390 - 28 990 22 590 - 33 890
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

Městský hotel s venkovním bazénem je součástí hotelového řetězce 
Bin Majid Hotels & Resorts. Nachází se v obchodní části Ras Al Khaimah, 
v blízkosti nákupních možností a golfového hřiště.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 5 km / od letiště: 75 km / vzdálenost od centra: 28 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
minibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), Wi-Fi (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, bar u bazénu, kavárna, noční 
klub, Wi-Fi (zdarma), připojení k internetu (za poplatek), dětské hřiště, dětský klub 
(za poplatek), konferenční místnosti, bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá u Bin Majid Beach Hotelu (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), hotel 
zajišťuje dopravu zdarma, v  rámci All Inclusive možnost občerstvení v  baru 
u bazénu a oběd v restauraci Oasis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, turecké lázně, masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště Al Hamra 
Golf Club (4 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo výběrem z menu. 
All Inclusive: 7.00–23.00, zahrnuje snídaně formou bufetu, obědy a večeře formou 
bufetu nebo výběrem z  menu, odpolední kávu a  čaj, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a alkoholických nápojů dle nabídky hotelu. c d h n í u v y z é á

Acacia by Bin Majid ****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

Oblíbený městský hotel Mangrove se nachází v  centru města Ras Al 
Khaimah a  nabízí pěkné výhledy na okolní mangrovníkové ostrovy, 
laguny a  moře. Přímo před hotelem je park a  promenáda Corniche 
Ras Al Khaimah. Nejbližší restaurace, kavárny a nákupní možnosti jsou 
v docházkové vzdálenosti.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 6 km transfer zdarma / vzdálenost od letiště: 95 km
vzdálenost od centra: 0 m / vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, Wi-Fi 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), varná 
konvice (káva a čaj zdarma po příjezdu), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, asijská restaurace s  obsluhou, 
kavárna, bar, bar u bazénu, konferenční místnosti, Wi-Fi ve veřejných prostorech 
(zdarma), bazén a terasa na slunění (lehátka a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, transfer zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště Tower Links Golf Club (5 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně formou bufetu, večeře formou bufetu nebo výběrem 
z menu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 7.00–23.00, zahrnuje snídaně formou bufetu, obědy a  večeře 
formou bufetu nebo výběrem z  menu, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  alkoholických nápojů dle nabídky hotelu. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

d h í y z é á

Mangrove ****
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Luxusní městský hotel, který nabízí stylové ubytování v  obchodní čtvrti 
města. Hotel se nachází v docházkové vzdálenosti od nákupních center a zóny 
volného obchodu. Hosté mohou využít bezplatnou kyvadlovou dopravu do 
hotelu DoubleTree Marjan Island, kde je k dispozici široké zázemí v podobě 
několika bazénů a 450 metrů dlouhé soukromé pláže. Hotel disponuje také 
vlastním střešním bazénem s barem a úžasnými výhledy na okolí.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 2 km / vzdálenost od letiště: 99 km
vzdálenost od centra: 13,3 km / vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV, telefon, Wi-Fi (za poplatek), minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, Wi-Fi (zdarma), business 
centrum, obchod se suvenýry, směnárna, salón krásy, bankomat, bazén na 
střeše hotelu (lehátka a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, shuttle na pláž hotelu DoubleTree by Hilton Resort & Spa 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, golf (10 minut jízdy od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 11.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení. Neomezené množství rozlévaných nealkoho-
lických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

Rozlehlý hotelový resort The Cove Rotana, postavený v  tradičním 
arabském stylu, se rozkládá nad přírodní zátokou a nabízí výhledy na 
moře a dlouhou písčitou pláž.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 8 km / vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, minibar (za poplatek), varná 
konvice, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Deluxe – S výhledem nebo částečným výhledem na bazén nebo do laguny
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematická restaurace, bar, snack bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod se suvenýry, konferenční místnost, 
2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, plážový volejbal, sauna, vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, golfové hřiště (10 km)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 11.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých nápojů a alkoholických nápojů dle nabídky v hotelu. Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

h d o í é á

d h l m o í v y z é á

DoubleTree By ilton Ras Al Khai ah ****

The Cove Rotana *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  RAS AL K AIMA
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  FUJAIRA

Nechte se rozmazlovat v krásném pětihvězdi-
čkovém hotelu. Miramar Al Aqah Beach Resort 
se nachází na východním pobřeží Emirátů mezi 
pohořím Hajar a  Indickým oceánem u  200 
metrů dlouhé písečné pláže. Luxusní hotel 
inspirovaný arabskou architekturou nabízí 
svým hostům široké zázemí, služby na vysoké 
úrovni a  širokou škálu animačních programů 
i volnočasových aktivit. To vše s úžasným pro-
středím vytváří ideální podmínky ke strávení 
příjemné dovolené.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 140 km
vzdálenost od centra: Fujairah 48 km
vzdálenost od nákupních možností: 
Shareif Mall 20,5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, sat TV, Wi-Fi (zdarma), minibar, set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s  výhledem na bazén, Pokoj s  bočním 
výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s obsluhou, 3 bary, diskotéka, Wi-Fi (zdarma), 
směnárna, obchody, bazén s  oddělenou částí pro 
děti, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, 
stolní tenis, šipky, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, 2 tenisové kurty, vodní sporty, 
potápění, kulečník, multifunkční hřiště, taneční 
lekce, golf
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu; ULTRA 
All Inclusive: 24 hodin, 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.

c e j l o í v w x y é á

Mira ar Al A ah Beach Resort *****

h d o í é á

d h l m o í v y z é á
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BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 34 790 - 38 190 34 790 - 67 390 34 790 - 46 890 34 790 - 36 390 34 790 - 39 690 38 190 - 41 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 25 490 - 27 790 25 490 - 48 690 25 490 - 34 390 25 490 - 26 790 25 490 - 28 990 27 790 - 30 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 26 190 - 28 490 26 190 - 49 890 26 190 - 35 290 26 190 - 27 490 26 190 - 29 690 28 490 - 31 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 26 790 - 29 090 26 790 - 51 090 26 790 - 36 090 26 790 - 28 190 26 790 - 30 390 29 090 - 32 090
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Tento elegantní a  luxusní resort je jedním 
z  nejžádanějších ve Fujairah, proslulý svou 
vynikající mezinárodní kuchyní a  službami na 
vysoké úrovni. Zasazen do krásného prostředí 
u písčité pláže s výhledy na majestátní pohoří 
Hajar. Pokoje poskytují panoramatické výhledy 
do zahrad, na bazén nebo Indický oceán. 
Hotel disponuje opravdu širokým zázemím, 
najdete zde 9 restaurací a barů, kino, obchody, 
venkovní bazén s kontrolou teploty, sportovní 
zázemí, malý zipline a lezeckou stěnu, hotel má 
dokonce vlastní heliport. Hotel také poskytuje 
bezplatnou dopravu do Fujairah City a  do 
Dubaje. Je vhodnou volbou pro rodiny s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: Fujairah 46,7 km
vzdálenost od nákupních možností: Fujairah 46,7 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, DVD, telefon, Wi-Fi (za poplatek), minibar, 
set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, několik 
restaurací s  obsluhou (thajská, italská, indická, 
gril), bar u bazénu, kavárna, Wi-Fi (zdarma), busi-
ness centrum, konferenční místnost, kino, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětské kluby
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, tenis, squash, stolní tenis, sauna, badmin-
ton, aerobic, plážový volejbal, kulečník, šipky, mi-
nigolf
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, potápěčské 
centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu. All 
Inclusive: 11.00–24.00, 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.

c d h l o í v w x y é á

Le Meridien Al A ah Beach Resort *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  FUJAIRA   AL A A

V Z [HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 34 790 - 36 390 34 790 - 67 390 34 790 - 51 090 34 790 - 36 390 34 790 - 36 390 34 790 - 48 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 28 190 - 29 490 28 190 - 54 590 28 190 - 41 390 28 190 - 29 490 28 190 - 29 490 28 190 - 39 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 28 890 - 30 290 28 890 - 55 990 28 890 - 42 490 28 890 - 30 290 28 890 - 30 290 28 890 - 40 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 29 590 - 30 990 29 590 - 57 290 29 590 - 43 490 29 590 - 30 990 29 590 - 30 990 29 590 - 41 090
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Luxusní pětihvězdičkový resort Radisson Blu Fujairah vyniká svou skvělou 
polohou u krásné písčité pláže a službami na velmi vysoké úrovni.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 138 km
vzdálenost od centra: 60 km / vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), minibar (za poplatek), varná konvice, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – prostornější, balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematická restaurace, bary, snack bar, 
Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchod se suvenýry, salon krásy, lázeňské centrum, 
konferenční místnost, 4 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský 
bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, pára, vířivka, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu All Inclusive: 7.00–23.00, zahrnuje 
snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických a vybrané alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané). Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

Příjemný resort nacházející se v  přímořském městečku Khorfakkan 
v podhůří Hajar, kde si můžete užívat soukromou odlehlou pláž a svěží 
zeleň.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj typu Deluxe: 1-11-112-1122-111
Pokoj s částečným výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj Premium: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 147 km
vzdálenost od centra: 2,5 km / vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, LCD TV, Wi-Fi, minibar (za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s částečným výhledem na moře, Pokoj Premium – prostornější, výhled na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou (výběr 
z  menu), bar, kavárna, Wi-Fi, bazén, dětský bazén, dětské hřiště, business 
centrum, obchod se suvenýry, směnárna
PLÁŽ
soukromá písčitá (slunečníky a lehátka zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, stolní tenis, tenis, sauna, shuttle bus do nákupního centra
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
lázně, wellness, masáže, potápěčské centrum, vodní sporty, rybaření
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. SOFT All Inclusive: 11.00–23.00, 
zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení. Neomezené množství rozlévaných nealkoholických nápojů místní vý-
roby. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

c d h l m o í u v x y é á

c d k l o í v w x y é á

Radisson Blu Fujairah Resort *****

Oceanic Khor akkan Resort  Spa ****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  FUJAIRA

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  FUJAIRA   AL MUDAIFI
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SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  FUJAIRA

Rozlehlý resort je místem, kde se arabská pohostinnost mísí s luxusem. 
Hotel je zasazen do nádherného prostředí, leží přímo u krásné písčité 
pláže Al Aqah s pohledy na majestátní pohoří Hajar. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj s výhledem do zahrady: 1-11-112-1122-111-1122
Pokoj s výhledem na oceán: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 165 km
vzdálenost od centra: 35 km / vzdálenost od nákupních možností: 10 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, SAT TV, Wi-Fi (zdarma), minibar (2 láhve vody denně 
zdarma, ostatní za poplatek), set pro přípravu čaje a kávy, koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC, župan a trepky), trezor (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na oceán 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, tematické restaurace, bary, Wi-Fi 
ve veřejných prostorách (zdarma), kadeřnictví, kosmetika, lékař, konferenční 
a business centrum, 3 venkovní bazény se sladkou vodou (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub pro děti (4–12 let), klub 
pro dospívající (12–16 let)
PLÁŽ
dlouhá písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar (za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, sauna, jacuzzi, volejbal, tenis, aerobic, kulečník, shuttle do Dubaje 
zdarma v závislosti na dostupnosti
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, vodní sporty na pláži, turecké lázně
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d l m o í u v w y é á

Intercontinental Fujairah Resort *****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  FUJAIRA   DIBBA

Hotel Mirage Bab Al-Bahr se nachází v severní části emirátu Fudžajra 
u  Ománského zálivu, přímo u  soukromé písečné pláže, v  blízkosti 
pohoří Al Hadžar. Elegantní hotel byl otevřen v roce 2018 a kompletně 
dokončen v  létě 2019, kdy bude zprovozněna část hlavní budovy se 
134 pokoji. Díky své poloze u pěkné písečné pláži v klidném prostředí 
je ideálním místem pro příjemně strávenou rodinou dovolenou.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: na pláži / vzdálenost od letiště: 140 km
vzdálenost od centra: 10 km / vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, trezor, Wi-Fi (zdarma), minibar (za poplatek), set pro přípravu 
čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, pool bar, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), shuttle bus, SPA centrum, fi tness, shisha bar, restaurant na pláži
PLÁŽ
soukromá, písčitá, lehátka, slunečníky a ručníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
dětské hřiště, fi tness, sauna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, potápění, hlídaní dětí, půjčovna aut 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. All Inclusive: 7.00–23.00, zahrnuje 
snídaně, obědy a večeře formou bufetu v  restauraci Al Shahoof, během dne 
lehké občerstvení v  restauraci Al Abra u  bazénu. Neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů místní výroby 
během jídla a v baru Al Hoory u bazénu (alkoholické nápoje jsou podávány od 
21 let, v čase 11.00–22.00). Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. a d h í x é á

Mirage Bab Al Bahr ****
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Příjemný menší hotelový komplex přímo na 
pláži v  klidné oblasti mezi Indickým oceánem 
a  pohořím Hajar. Je složen z  menších vilek 
v  zelené zahradě a  nabízí ideální zázemí pro 
rodiny s dětmi. Aktivní klienti ocení především 
potápěčské centrum přímo na pláži a  širokou 
nabídku vodních sportů. Doporučujeme klientům 
všech věkových kategorií vyhledávajícím ničím 
nerušenou dovolenou.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 150 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 10 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, Wi-Fi (za poplatek), set pro přípravu čaje 
a  kávy, trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC) 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, snack 
bar, bar na pláži, noční klub, konferenční místnost, 
bazén, dětský bazén, dětské hřiště, salón krásy, 
Wi-Fi (zdarma)
PLÁŽ
písčitá s oblázky, pozvolný vstup do moře, lehátka 
a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vodní sporty na pláži, šnorchlování, 
potápění, jízda na kánoích, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a  večeře formou bufetu; SOFT 
All Inclusive: 10.00–22.00, rozšířené kontinentální 
snídaně, obědy formou jednoduchého bufetu a ve-
čeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a místních alkoholických nápojů. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

c d k l o n í x y é á

Sandy Beach otel  Resort ****

SPOJEN  ARABSK  EMIRÁTY  FUJAIRA

X Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní 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 27 590 - 29 190 27 590 - 49 490 27 590 - 40 990 27 590 - 29 190 27 590 - 29 190 25 990 - 31 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 22 390 - 23 690 22 390 - 40 090 22 390 - 33 290 22 390 - 23 690 22 390 - 23 690 21 090 - 25 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 22 990 - 24 290 22 990 - 41 090 22 990 - 34 090 22 990 - 24 290 22 990 - 24 290 21 590 - 25 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 23 490 - 24 890 23 490 - 42 090 23 490 - 34 890 23 490 - 24 890 23 490 - 24 890 22 190 - 26 590
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KATAR

Měna: Katarský rial (QAR)
Časový posun: +2 hodin, v době platnosti letního času +1
Hlavní město: Dauhá
Telefonní předvolba: +974
Velvyslanectví České republiky: Al-Nuzha, Block 3, Street 34, House 13, 
Kuvajt P.O.Box 1151, www.mzv.cz/kuwait

Návštěvníci přezdívají Kataru novodobá Dubaj. To znamená vysoký standard nejen v ubytová-
ní, který je zde samozřejmostí, ale i velmi kvalitní služby, které destinace svým návštěvníkům 
přináší. Původní obyvatelé toho státu byli rybáři a lovci perel, avšak dnes je to velmi moderní 
země, které proslula zejména těžbou ropy a zemního plynu. V Kataru již od 19. století vládne 
rod Al Saní, jeho následníci jsou vybíráni z  řad rodinných příslušníků. Ve většině případů je to 
jeden ze synů nynějšího vládce. Sousedí s ostrovním státem Bahrajnem a na pevninské části se 
Saudskou Arábií. 
Katarské podnebí je velmi teplé, proto se doporučuje do této země cestovat zejména v zimních 
měsících, kdy zde vládne krásně teplé počasí. Země je obklopena mořem, kde se vyskytují korá-
lové útesy s nádhernou faunou a fl órou. Nesmíme opomenout ani možnost potápění a surfování.
Západní pobřeží Kataru patří mezi nejkrásnější místa, která můžete v zemi navštívit. Nachází se 
zde nejen krásné pláže, přímořské osady a městečka, ale i architektonické památky. Mezi jednu 
z nejzajímavějších patří pevnost Marroub Fort či Al-Thughb Fort. Nejdůležitějším co byste v této 
zemi měli navštívit je hlavní město Dauhá, kterému se také někdy přezdívá „druhá Dubaj“. Město 
je plné atrakcí, mrakodrapů a  luxusních hotelů a  samozřejmě typické architektury. Nesmíme 
opomenout ani tradiční tržiště, kam můžou jeho návštěvníci zamířit v  odpoledních hodinách. 
Významné centrum tvoří také vesnička Katara, která byla vystavena jako kulturní centrum města. 
Naleznete zde amfi teátr, operu, divadlo, můžete shlédnout různá představení a show a je zde 
spousta kiosků s občerstvením či možnosti posezení v místních restauracích. Uměle vytvořený 
ostrov The Pearl pak nabízí krásnou promenádu s množstvím obchodů, restaurací i barů vybízejí-
cím k posezení i večerním procházkám. Druhým nejnavštěvovanějším městem je Al – Wakrah. Pů-
vodně malá rybářská vesnička se stala velmi moderním městem. Na jižní straně města se 
nachází spousty tradičních staveb a domů. Lákavý je však také přístav a samotné pobřeží. 

BANANA ISLAND
Privátní ostrov nabízí nádherné písčité pláže, služby na velmi vysoké úrovni, luxus 
a komfort. Po příjezdu se octnete v ráji. Samotný lodní trajekt z Dauhá trvá necelých 25 
minut. Asi 800 m dlouhá pláž, moderní ubytování, služby wellness, množství restaurací 
i barů – to vše tvoří ideální podmínky ke strávení ničím nerušené dovolené v ráji.

SEALINE
Dále od ruchu hlavního města, přibližně 45 minut jízdy směr na jih leží hotel Sealine, který 
splňuje podmínky pro plážovou dovolenou s možností zábavy v resortu ale i v písečných 
dunách v okolí. Krásná písečná pláž, nezapomenutelné západy slunce, poušť a písečné duny.

DAUHÁ
Moderní centrum, dějiště mnoha kulturních, obchodních, společenských i  sportovních 
akcí. Dauhá získala například pořadatelství fotbalového mistroství světa v  roce 2022. 
Hlavní město Kataru nabízí luxusní hotelové komplexy, krásné pláže, nákupní možnosti, 
restaurace, bary i spousty možností zábavy. Dauhá bývá označováno nejbohatším měs-
tem světa a  to je spojeno se stálým rozkvětem, otevíráním různých atrakcí, které 
tvoří lákadlo pro cestování. Kromě odpočinku na pláži a využívání služeb hotelových 
resortů by žádný návštěvník neměl vynechat večerní projížďku dřevěnou loďkou dhow 
a vychutnat si nádherné výhledy na pestrobarevné centrum do dálky zářícího města.

CESTOVNÍ DOKLADY 
Při turistických cestách do Kataru není vyžadováno vstupní vízum. Cestovní pas musí 
být platný minimálně 6 měsíců po datu ukončení zájezdu. Držitelé cestovných 
dokladů jiných než ČR jsou povinni zajistit si potřebné doklady k cestě 
u příslušného velvyslanectví nebo konzulátu.  
V cestovním pase však nesmí být vyznačeno izraelské razítko. 

KATAR JE VZKV TAJÍCÍ EMIRÁT V JI OZÁPADNÍ ÁSTI PERSK O ZÁLIVU  
KTER  SE PY NÍ SV M BO ATSTVÍM. ZEMĚ PLNÁ KONTRAST  
KDE SE PROLÍNÁ ISTORIE S MODERNÍ ARC ITEKTUROU. 
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a vychutnat si nádherné výhledy na pestrobarevné centrum do dálky zářícího města.

Při turistických cestách do Kataru není vyžadováno vstupní vízum. Cestovní pas musí Při turistických cestách do Kataru není vyžadováno vstupní vízum. Cestovní pas musí 
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Informace
KATAR 

INFORMACE O LETEC

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

9denní lety z Prahy do Dauhá 
Letecká společnost: Qatar Airways
Typ letadla: Airbus A320 a Boeing 787-800*
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
Travel Plus Comfort: ne
XL Seat: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne

*) Změna typu letadla vyhrazena.

UMÍSTĚNÍ OTEL

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 – OČKOVÁNÍ 
Při cestě do míst, které jsou součástí této nabídky, 
v  současné době není vyžadováno žádné speciální oč-
kování. Na případnou doporučovanou zdravotní prevenci 
a vhodný postup při eventuálních zdravotních potížích se 
doporučujeme informovat u vašeho praktického lékaře.

KLIMA – OBLEČENÍ
V  subtropickém suchém klimatu je nejvhodnější lehké, 
zejména bavlněné oblečení. Při občasném večerním 
ochlazení, zejména v  průběhu zimních měsíců, stejně 
jako v klimatizovaných prostorách, můžete využít i  leh-
ké pulovry, bundy nebo svetříky. Pravidla pro oblékání 
v Orientu zakazují holá ramena a u žen vše, co je krátké 
a průhledné. Hotely, zejména vyšší kategorie, vyžadují 
oděv odpovídající kategorii hotelu a  místním zvykům. 
Klasické dvoudílné plavky jsou v  Katru přijatelné, ale 
pouze na pláži nebo u bazénu. 

MOBILNÍ TELEFONY A INTERNET
Spojení prostřednictvím ofi ciálních českých operátorů je 
dostupné. O rozsahu a možnostech vlastního roamingu, 
se prosím, informujte u svého mobilního operátora. Pří-
stup na internet je zpravidla zdarma umožněn v hotelech 
vyšší kategorie i zdejších restauracích. 

PLÁŽE – PLAVÁNÍ
V Kataru jsou krásné dlouhé pláže na některých místech 
v moři s korálovým podložím. Pláže, které jsou součástí 
nabídky, jsou charakterizovány jako bezpečné. V Kataru 
skoro neexistuje kriminalita. Přesto doporučujeme obe-
zřetnost na své věci.

FOTOGRAFOVÁNÍ
Jednotlivé osoby můžete fotografovat jen tehdy, pokud 
Vám to výslovně dovolí. Je zakázáno fotografovat mus-
limské ženy, policisty, členy armády a všechny vojenská 
zařízení, policejní objekty. U paláce královské rodiny mu-
síte mít souhlas stráže.

INFORMACE O CENÁCH

Informace o  cenách zájezdů je možné zjistit i  na 
všech značkových prodejnách EXIM TOURS a u EXIM 
Partnerů, jejichž seznam je uveden v  tomto 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 ZÁJEZDU JE ZAHRNUTO
Letecká doprava v  turistické třídě včetně letištních 
a bezpečnostních poplatků, ubytování (v případě 9den-
ního zájezdu 8 nocí v hotelu), služby česky nebo sloven-
sky hovořícího delegáta, transfery z/na letiště a  mezi 
hotely v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kance-
láře ve smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU 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 stranách 
katalogu), fakultativní služby.

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

KATAR

DAUHÁ

SEALINE BEACH

GRAND HYATT
THE ST. REGIS HOTEL
THE RITZ CARLTON DOHA

HOLIDAY INN DOHA
HOLIDAY VILLA

SHERATON HOTEL

BANANA ISLAND RESORT

SHARQ VILLAGE
MARIOTT DOHA HOTEL
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Fakultativní výlety 
KATAR 

Uměle vytvořený ostrov The Pearl

Al Zubarah Al Khor – rybářský přístav Nákupní centrum v Katarské kulturní vesnici

SEVERNÍ KATAR
Celodenní výlet za historií severní části země. Výlet vás 
zavede do městečka Al Khor s  jeho rybářským přísta-
vem, který býval využíván jako centrum pro hledače pe-
rel a rybáře. Navštívíte nádhernou oblast Al Thakirra, jež 
je známá  pro svou vegetaci a přírodu. Žijí zde plameňá-
ci, volavky, spatříte mangrovníky. Celá nádherná přírodní 
scenérie vás v kombinaci s okolní pouští přímo uchvátí. 
Dále navštívíte starodávnou mešitu a  perličkou výletu 
bude cesta do Al Zubarah, dříve důležitého obchodního 
přístavu. Místo v  17.–18. století přímo kvetlo. Dnes je 
Al Zubarah díky své zachovalosti zapsáno do světového 
dědictví UNESCO. Minimální obsazenost je 6 osob.
Cena od: 300 QAR/dospělá osoba

DHOW CRUISE
Lodní výlet typickou dřevěnou lodičkou plný zábavy, 
muziky, tance a nádherných výhledů na centrum Dauhá. 
Cesta vede k ostrovu Al Safl iya, kde budete mít možnost 
koupání a ochutnání tradičního pokrmu, připraveného na 
grilu. Minimální obsazenost je 15 osob.
Cena od: 350 QAR/dospělá osoba

UPOZORNĚNÍ
Nabídka výletů i cen je pouze orientační a může se bě-
hem sezony změnit

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.

DAUHÁ  
Půldenní výlet po nejznámějších a nejvyhlášenějších pa-
mátkách a atrakcích hlavního města. Muzeum islámské 
kultury – postmoderní pevnost nabízí svým návštěvní-
kům jednu z největších sbírek islámského umění na světě. 
Nesmíme opomenout ani tradiční tržiště, kam můžou jeho 
návštěvníci zamířit v  odpoledních hodinách. Významné 
centrum tvoří také kulturní vesnice Katara, která byla 
vystavena jako kulturní centrum města. Naleznete zde 
amfi teátr, operu, divadlo, můžete shlédnout různá před-
stavení a  show a  je zde spousta kiosků s občerstvením 
či možnosti posezení v místních restauracích. Uměle vy-
tvořený ostrov The Pearl pak nabízí krásnou promenádu 
s množstvím obchodů, restaurací i barů a je označován za 
moderní centrum. Minimální obsazenost je 6 osob.
Cena od: 150 QAR/dospělá osoba

SAFARI
Vydejte se terénními vozy do pouště, kde si užijete dob-
rodružnou jízdu po písečných dunách plnou adrenalinu 
a  zábavy. Cesta vás zavede až k  samotným hranicím 
Saudské Arábie. V  pouštním kempu se můžete občer-
stvit či schladit ve zdejších vlnách. Unikátností Kataru 
je kombinace safari s  nádhernými výhledy na pobřeží 
a umístění kempů přímo u písečné pláže. 
Minimální obsazenost je 6 osob.
Cena od: 325 QAR/dospělá osoba
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The Ritz Carlton **** v kombinaci s  Desert Sa ari
OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj::1-11

DOHA – THE RITZ CARLTON *****

Velmi oblíbený a turisty vyhledávaný komplex leží v klidnější 
oblasti, ale přesto v těsné dostupnosti vyhledávaných cílů, 
mezi které patří kulturní vesnička Katara s jejími typickými 
kiosky a atrakcemi či uměle vybudovaný ostrov The Pearl. 
Klienti jistě uvítají nově vybudovanou hotelovou pláž, která 
vybízí k slunění a odpočinku. Hotel nabízí služby na vysoké 
úrovni a je vhodný pro klienty všech věkových kategorií.

DESERT SAFARI
Směrem na jih od hlavního města, v poušti a přímo u pí-
sečné pláže, vás čeká čas plný zábavy a možnosti koupání. 
Na začátek zažijete trochu adrenalinu, kdy pro vás přije-
dou profesionální řidiči v džípech a odvezou vás do kempu 
přes písečné duny. Na místě následuje volná zábava, vy-
užití možnosti surfování na písečných dunách, projížďky 
na velbloudech, koupání, hra plážového volejbalu a  jiné. 
Zážitek zpestří ochutnávka specialit z grilu i nocleh v tra-
dičním beduínském stanu. Stany jsou vybaveny kobercem 
i koupelnou. 

Ko binace lu usního hotelu a Sa ari 
KATAR  DAU Á 

Zažijte nevšední zážitek v kombinaci 8 nocí ubytování 
v luxusním hotelovém komplexu Ritz Carlton a 1 noci 
ubytování v kempu přímo u písečné pláže v poušti.

V CENĚ ZÁJEZDU JE ZA RNUTO

Letecká doprava v  turistické třídě včetně letištních 
a  bezpečnostních poplatků, ubytování (v  případě 
9denního zájezdu 8 nocí v hotelu The Ritz Carlton 4* se 
snídaní a  1 noc v  kempu), služby česky nebo slovensky 
hovořícího delegáta, transfery z/na letiště a mezi hotely 
v  cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní kanceláře ve 
smyslu zákona č. 159/99 Sb.

V CENĚ ZÁJEZDU NENÍ ZA RNUTO

Doporučený příplatek za cestovní pojištění 890 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 490 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti 
o pojištění naleznete na úvodních stranách katalogu), fa-
kultativní služby.

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce a h l o í w y z é á

V [
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

KATAR  BANANA  BANANA ISLAND

Privátní ostrov bývá označován jako ráj na 
zemi. Nádherná písečná pláž, táhnoucí se 
podélně 800 metrů, služby na vysoké úrovni, 
tropická zahrada a vyhlášené lázeňské služby 
spolu s  nabídkou All Inclusive vytváří pod-
mínky ke strávení ničím nerušené dovolené. 
Lodní trajekt na ostrov trvá přibližně 25 minut 
z přístavu v Dauhá. Během chvíle se ocitnete 
v ráji, který se svou pláží i službami vyrovná 
exotickým Maledivám. Dovolenou lze doporu-
čit náročným klientům vyhledávajícím luxus 
a odpočinek.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 11 km 
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, Wi-Fi (zdarma), TV, trezor, minibar, set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaurace 
s obsluhou (arabská, italská, americká), kavárna, Wi-Fi 
(zdarma), konferenční místnost, bazén (lehátka zdar-
ma), dětská herna
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, restaurace 
na pláži
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
šnorchlování, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, minigolf, šnorchlování, potápění, 
bowling, pronájem kol, windsurfi ng, plážový volejbal 
a  badminton, basketbal, kulečník, tenisový kurt, 
golfové hřiště, sauna, masáže, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d l o í w x z é á

Banana Island Resort *****

Y [

113

UPOZORNĚNÍ
V  hotelu nejsou podávány alkoholické nápoje. 
Služby česky hovořícího delegáta během pobytu 
pouze na telefonu.
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

KATAR  SEALINE

Stranou od ruchu velkoměsta, přibližně 45 mi-
nut jízdy od města směrem na jih, leží rozleh-
lý komplex táhnoucí se podél dlouhé písečné 
pláže. Hledáte únik ze všedního světa? Pak 
jste na správném místě. Komplex je rozdělen 
na dvě části, kdy na jedné straně je nabízeno 
ubytování v typu chalets a na straně druhé ro-
dinné vilky. Klienti si mohou vybrat z množství 
pravidelných i nepravidelných aktivit, odpoči-
nout si na pláži. Rodiny s dětmi zde mají i svoji 
oddělenou část, kde se konají různá show. Do 
Dauhá se lze dostat taxi. Hotel lze na vyžádání 
kombinovat s pobytem ve městě

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 56 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjem, trezor, Wi-Fi 
(zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, WC), balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 3 restaurace (mezinárodní, 
italská, dary moře a  steaky), bar, Wi-Fi (zdarma), 
obchody a  společenské prostory, zasedací míst-
nost, 2 bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), 
dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
tenis (osvětlení a vybavení za poplatek), volejbal, 
basketbal, kriket, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, jízda na koních 
a velbloudech
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu c l o í w y é á

Sealine Beach ****+

Z [
UPOZORNĚNÍ
Služby česky hovořícího delegáta během pobytu 
pouze na telefonu.
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

KATAR  DAU Á

Velmi oblíbený a turisty vyhledávaný komplex 
leží v klidnější oblasti, ale přesto v těsné do-
stupnosti vyhledávaných cílů mezi které patří 
kulturní vesnička Katara s  jejími typickými 
kiosky a atrakcemi či uměle vybudovaný ost-
rov La Pearl. Klienti jistě uvítají nově vybudo-
vanou hotelovou pláž, která vybízí k  slunění 
a  odpočinku. Hotel nabízí služby na vysoké 
úrovni a je vhodný pro klienty všech věkových 
kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj Deluxe: 1-11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 26 km
vzdálenost od centra: 500 m
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi 
(zdarma), trezor, set pro přípravu čaje a  kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 8 restaurací a  barů, Wi-Fi 
(zdarma), konferenční místnost, videokonferenční 
místnost, obchod, salón krásy, bazén s oddělenou 
dětskou částí (lehátka a slunečníky zdarma), krytý 
bazén, bankomat
PLÁŽ
písčitá (přístupná přes most)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, squash, vnitřní tenisové hřiště, sauna, 
pára, vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, golf (v blízkosti hotelu), vodní sporty 
na pláži, půjčovna aut
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně 
formou bufetu, 12.30–15.00 oběd formou bufetu (při 
malé obsazenosti servírované jako menu), 18.30–
22.30 večeře formou bufetu. Zahrnuje neomezené 
množství nealkoholických nápojů na snídani a vodu 
během oběda a  večeře. 4 alkoholické nápoje na 
osobu (rozlévaná vína nebo pivo). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání jsou určeny hotelem 
a mohou se změnit

h l o í w y z é á

The Ritz Carlton Doha *****

V [
c l o í w y é á
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

KATAR  DAU Á

Hotelový komplex, pyšnící se největším bazé-
nem v Dauhá, leží u písčité pláže a je klienty 
vyhledávaný pro odpočinkovou dovolenou 
s  možností využití aktivit i  služeb luxusního 
komplexu. Snadno se lze dopravit ke kulturní 
vesničce Katara, jejíž návštěvu by si cestující 
neměli nechat ujít, i modernímu ostrovu The 
Pearl s  kouzelnou promenádou a možnostmi 
příjemného posezení.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 23 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV, Wi-Fi (zdarma), trezor, telefon, mi-
nibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 11 restau-
rací, bar, Wi-Fi (zdarma), 5 konferenčních místnos-
tí, velký taneční sál, bazén olympijských rozměrů, 
batler servis
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační program, fi tness (nonstop), 2 tenisové 
kurty, vířivka, sauna, pára
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu c d m í w y z é

St. Regis otel *****

[
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nebo u vašeho prodejce

KATAR  DAU Á

Rozlehlý hotelový komplex nabízí široké 
spektrum služeb, aktivit, barů i  restaurací 
a  rozprostírá se v  příjemné zahradě přímo 
u 400 metrů dlouhé písečné pláže. Příjemný 
architektonický styl, ubytování přímo u pláže 
i venkovní bazén jsou ideálním prostředím pro 
rodiny s dětmi. Milovníky nákupů potěší pěší 
vzdálenost od jednoho z nejvyhledávanějších 
nákupních mallů ve městě.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 26 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdar-
ma), minibar, trezor (zdarma), telefon, chladnička, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře – stejné vybavení
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 6 restaurací, Wi-Fi (zdarma), 
bar, trezor, 11 konferenčních místností, 3 venkovní 
bazény (lehátka a osušky zdarma), 2 dětské bazé-
ny, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness, volejbal, sauna, pára, vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, golf (2 km od 
hotelu) 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

c d l o í v y z é á

Grand Hyatt *****

Z [
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

KATAR  DAU Á

Městský hotel je oblíbený a  vyhledávaný pro 
své prostorné pokoje, kvalitní služby a přátelský 
personál. Komplex leží pouhých 15 minut jízdy 
od letiště a  ve snadné dostupnosti najdete 
vyhledávané atrakce jako je tržiště Souq Wacif 
či muzeum islámského umění. Resort lze 
doporučit klientům vyhledávajícím odpočinek 
v kombinaci se zábavou a poznáváním okolí.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 3 km
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: 850 m
vzdálenost od nákupních možností: 850 m 
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, telefon, bezpečnostní schránka, minibar, 
set pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 3 restaurace, Wi-Fi (zdarma), 
konferenční místnost, směnárna, bazén (lehátka 
a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

c d í é á

Holiday Inn Doha ****

[
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nebo u vašeho prodejce

KATAR  DAU Á

Hotelový komplex leží v  samém srdci města 
Dauhá a je vhodný pro klienty, kteří upřednost-
ňují výlety a poznávání okolí. Hotel leží naproti 
parku Muntazah, který v nedávné době prošel 
rozsáhlou rekonstrukcí a přímo vybízí k večer-
ním procházkám. K dopravě po okolí lze snadno 
využít místní taxi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 13 km 
vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 2 km 
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, Wi-Fi (zdarma), 
trezor, set na přípravu čaje a kávy, vlastní sociální za-
řízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe – 4. až 11. patro
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s  obsluhou (asijská), lobby bar, kavárna, Wi-Fi 
(zdarma), business centrum a zasedací místnosti, 
bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vířivka
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Snídaně: formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu

c d o í é á

Holiday Villa ****
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Středozemní moře

OSTROV DJERBA

Zarzis

Monastir

Tunis

TUNISKO
ALŽÍR

solné jezero
Chot El Jerid

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

TUNISKO

Měna: tuniský dinár (TND) 
Časový posun: 0 hodiny, v době platnosti letního času -1 hod. 
Hlavní město: Tunis
Telefonní předvolba: +216
Velvyslanectví České republiky v Tunisku: 98, rue de Palestine, BP 53, 1002 Tunis 
Tel.: 00216/71 781 916
Web: www.mzv.cz/tunis

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

VÍTEJTE V TUNISKU!
Krásné písečné pláže, teplé a čisté moře dělají z Tuniska významnou turistickou destinaci. Má 
dlouhé, poměrně členité pobřeží s výrazným Gábeským zálivem zvaným Malá Syrta a něko-
lika ostrovy, z nichž největší je Djerba. Mnoho turistů převážně z Evropy sem přijíždí zejména 
kvůli relativně nízkým cenám, teplému moři a četným památkám. Pobřeží s bílým pískem láká 
především návštěvníky, kteří milují koupání. Dobrodružnější povahy mohou vyzkoušet jízdu 
jeepem v písečných přesypech nebo projížďku na velbloudech pouští. Staré arabské přísloví 
říká: „Jen v  poušti je člověku umožněno okusit slasti svobody.“ Každý, kdo alespoň jednou 
v životě pozoroval krásu pouštního západu slunce, určitě dá tomuto přísloví za pravdu. 

V Tunisku je středomořské subtropické klima s horkými léty a mírnými zimami, během nichž 
spadne většina srážek. Ofi ciálním jazykem je arabština, ale domluvíte se dobře i  anglicky, 
německy, francouzsky a italsky. Z Tuniska si můžete přivézt kaftan, kožené výrobky a parfémy, 
ozdobné ptačí klece ze Sidi Bou Said, hrnčířské výrobky z Nabeulu, koberce a koření z Kairou-
anu, předložky a „pouštní růže” z Tozeuru, mořské houby ze Sfaxu a z ostrova Djerba. Šafrán 
z Douzu je nejcennějším kořením na světě, neboť z 5 000 rostlin se získá necelých 30 g koření. 

Tuniská kuchyně je typicky středomořská s tureckým vlivem. Dobře chutná vše, co je 
červené a ostré. Mechouia je salát z rozmixovaných rajčat, zelené papriky, natvrdo 
uvařených vajec, tuňáka a kapary se zálivkou z olivového oleje a  citrusové šťávy. 
Brik najdete na všech tradičních jídelních lístcích. Uvnitř tohoto pirohu 
je celé vejce, nadrobno nakrájená petrželka, cibule a brambor. Dalším 
oblíbeným jídlem je cous-cous, což je dušené skopové, drůbeží nebo 
rybí maso se zeleninou a vařenou semolinou, krupicí z tvrdé pšenice. 
Tuniské sladkosti se dělají hlavně z  oříšků a  medu. Pokud nemáte 
rádi cukroví, nabízí se vám široký výběr různých druhů čerstvého ovoce 
přímo ze stromů, které vám chuť sladkého zcela vynahradí. 
Pohostinní Tunisané vám často nabídnou tradiční mátový čaj, který se podá-
vá v úzkých sklenicích a tvoří symbol přátelství. Na posilnění si také můžete 
dát silnou a aromatickou místní kávu.
Hlavní město Tunis je nejlidnatějším a nejrušnějším městem Tuniska. Leží na se-
verozápadním pobřeží Tuniska poblíž jezera Le Lac. Výstavba nového města začala 
v 19. století. Hlavní třída města je pojmenována podle Habiba Bourghiba, prvního prezidenta 
Tuniska. Lemují ji budovy, kde sídlí banky, obchodní fi rmy, vládní úřady a další instituce. Obytné 
čtvrti metropole se nacházejí hlavně v severní části, směřují k parku Belveder.

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

KRÁSN  PÍSE N  PLÁ E  TEPL  A IST  MOŘE DĚLAJÍ Z TUNISKA 
V ZNAMNOU TURISTICKOU DESTINACI. A  U  JSTE RODINA S DĚTMI 
NEBO PÁR LEDAJÍCÍ ROMANTICKOU DOVOLENOU 
NA PROSLUNĚN C  PLÁ ÍC  TUNISKO SI ZAMILUJETE.
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oblíbeným jídlem je cous-cous, což je dušené skopové, drůbeží nebo oblíbeným jídlem je cous-cous, což je dušené skopové, drůbeží nebo 
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Pohostinní Tunisané vám často nabídnou tradiční mátový čaj, který se podá-
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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! 

LETOVISKA

HAMMAMET
Město s  20  tisíci obyvateli leží 63  km jihovýchodně od 
tuniské metropole na jihu poloostrova Cap Bon, který je 
40  km široký a vybíhá do Středozemního moře v  délce 
70  km. Poloostrov se ve 13. až 17. století stal exulant-
ským útočištěm islámských Andalusanů (Maurů), kteří 
sem prchali z  křesťanského Španělska. Poetická před-
stavivost spatřuje ve tvaru poloostrova ruku, pohostinně 
podanou Evropě. Malebně položené městské letovisko 
v  závětří hornatiny Dorsale, nádherné písčité pláže, za 
nimiž se rozprostírají pomerančovníkové a  citronovní-
kové háje, objevili na přelomu století, tehdy ještě jako 
rybářskou vesničku, umělci a  spisovatelé jako Flaubert, 
Maupassant, Wilde, Gide, Klee. I  Sophii Lorenové uča-
roval. Magické středisko se stalo symbolem odpočinku 
a  uvolnění. Ani cizinecký ruch nenarušil klidný životní 
rytmus a  půvab města se zahradami prosycenými vůní, 
plnými eukalyptů, palem a  cypřišů, v  nichž koncem 60. 
let harmonicky vyrostly elegantní hotely. Architektura 
zde už nesmí převýšit špičku cypřiše, tak zní poslední 
místní stavební norma. Na skalnatém mořském výběžku 
stojí staré islámské hradební město (medina) s pevností 
(kasbah) z  15. století, z  níž se otevírá úchvatný pohled 
na tyrkysově modré moře, blankytné nebe, zlaté slun-

In or ace
TUNISKO

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
Při turistických cestách organizovaných CK do Tuniska 
není od držitelů cestovních pasů ČR vyžadováno vstupní 
vízum. Aktuální informace o vstupních podmínkách na-
leznete na www.mzv.cz. Držitelé cestovních pasů jiných 
států jsou povinni zajistit si potřebné doklady (víza) 
k  cestě do Tuniska a  to u  příslušného velvyslanectví 
nebo konzulátu. Děti mohou cestovat jen s vlastním ces-
tovním pasem.
Občané ČR a SR, kteří cestují individuálně a mají koupe-
nou pouze samostatnou letenku,  nemusí mít vízum, a to 
za předpokladu, že disponují platným cestovním pasem, 
a  jejich pobyt na území Tuniska nepřekročí 90 dní. Po-
kud bude pobyt delší, musí si klient zajistit individuálně 
vstupní vízum na Tuniské ambasádě.

ZDRAVÍ A OČKOVÁNÍ
Při cestách do Tuniska není vyžadováno žádné očkování. 
O doporučených očkováních se informujte u svého prak-
tického lékaře.

uchovaná medina u přístavu s velkou mešitou, dominantní 
věží, majákem, pevností a  tržištěm tvoří kontrast 
starobylých tradic s  moderním městem. Okolní přírodní  
bohatství, vynikající kuchyně, kulturní programy a přitažlivé 
pláže proměnily Sousse v mezinárodní přímořské středisko. 
Znovu musíme opakovat dvě slova, jež jsou pro dovolenou 
v Tunisku nejvýstižnější: odpočinek a uvolnění. 
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 20 km, Enfi dha cca 
50 km, Tunis cca 140 km 

MONASTIR
Průmyslové přístavní město s 28 tisíci obyvateli má mezi-
národní letiště a leží na špičce skalnatého poloostrova při 
nejjižnějším konci hammametského zálivu. Stojí zde malá 
hradební medina. V původní modlitebně je dnes muzeum 
s  pravými poklady islámského umění. Město má univer-
zitu. Místní rodák a první tuniský prezident Bourguiba zde 
postavil rodinné mauzoleum s dvěma 25 metrů vysokými 
minarety. V  posledních letech se vzkvétající, útulný Mo-
nastir stal nejvyhledávanějším přímořským letoviskem. 
Hotelové komplexy se táhnou v délce několika kilometrů 
podél šumícího moře s nepřeplněnými písečnými plážemi. 
Místo s podmanivým kouzlem vyvolává pocit bezpečí, klidu, 
míru a jasu. Naprosto ojedinělý až nebeský jas a mimořád-
ná přírodní krása sem neustále láká fi lmové režiséry. Zde se 
natáčely například exteriéry seriálu „Ježíš Nazaretský” nebo 

ce, bílé písky a zelené palmy. V bludišti úzkých klikatých 
a  částečně i  zastřešených uliček slouží jedna jako souk 
(bazar). Město má dvě mešity, jednu z  15. a  druhou 
z 18. století. V jižní hotelové zóně stojí mezinárodní kultur-
ní středisko Georgese Sébastiana, rumunského šlechtice 
a  prvního milionáře, který se zde ve 20. letech usadil. 
Pohodlný výlet na poloostrov Cap Bon nebo do Tunisu 
a Kartága zabere jeden den. Odjet odtud a nepodniknout 
některou z možných cest do vnitrozemí by byla nenapra-
vitelná chyba.
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 100 km, Enfi dha cca 
70 km, Tunis cca 70 km

SOUSSE > PORT EL KANTAOUI
Třetí největší tuniské město se 400  tisíci obyvateli leží 
kolem rušného rybářského a obchodního přístavu jižní části 
srpovitého Hammametského zálivu jen necelých 20  km 
od mezinárodního letiště v  Monastiru. Početné památky, 
včetně 5 km vzácně dochovaných křesťanských katakomb 
a archeologické muzeum dokládají strategický, hospodářský 
i kulturní význam původně fénické osady, později hlavního 
města byzantské provincie. Islámský ribat, klášterní 
pevnost vojensky organizovaných mnichů, zde postavili 
Arabové jako součást dlouhé obranné linie. K posvátným 
patří malé krychlové stavby s kopulí nazývané koubba nebo 
marabout, mauzolea s pozůstatky svatých. Stará, dokonale 

EL JEM

MAHDIA

MONASTIR

SOUSSE

HAMMAMET

PORT EL KANTAOUI

NABEULTUNIS

SFAX

CONCORDE 
MARCO POLO

IBEROSTAR AVERROES
HOUDA YASMINE HAMMAMET

TEJ MARHABA
RIADH PALMS

HOTEL RIVIERA

SENTIDO ROSA BEACH

MAHDIA PALACE
NOUR PALACE

THAPSUS

IBEROSTAR ROYAL
EL MANSOUR 
& THALASSO

ROYAL THALASSA MONASTIR

CONCORDE GREEN
PARK PALACE

MARABOUT
JAZ AT THE BEACH TOUR KHALEF

TUNISKO

UMÍSTĚNÍ OTEL
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fi lm „Dobyvatelé ztracené archy”. Zbývá jen ochutnat vy-
hlášenou tuniskou kuchyni, dopřát si sklenku ušlechtilého 
místního vína, plného sluneční jiskry, nebo si připít fíkovým 
brandy boukha. Návštěvník se s Monastirem jen nerad loučí 
a klade si otázku, byla-li to vše jen iluze či skutečnost?
Vzdálenost na letiště: Monastir cca 10 km, Enfi dha cca 
72 km, Tunis cca 170 km

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

TUNISKO

– OBLÍBENÁ

EXOTIKA 

NA DOSAH

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 – Tunis – Praha v turistické třídě včet-
ně letištních a bezpečnostních poplatků, ubytování (v přípa-
dě 22denního zájezdu na 21 nocí v případě 15denního zájez-
du na 14 nocí, v případě 8denního zájezdu na 7 nocí), služby 
česky nebo slovensky hovořícího průvodce, 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 599 Kč/pobyt/
dospělá osoba a 349 Kč/pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti 
o  pojištění naleznete na úvodních stránkách katalogu), 
fakultativní služby, pobytová taxa splatná na hotelové 
recepci dle kategorie hotelu, týká se osob starších 12 let 
a maximálně se bude počítat 7 nocí. 
3* hotely – 2 DT/noc, 4* a 5* hotely – 3 DT/noc

INFORMACE O LETEC

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

8, 15 A 22DENNÍ LETY Z PRAHY DO TUNISU
Letecká společnost: Tunisair 
Typ letadla: A320*
Rezervace vašeho prioritního místa: ne
XL Seats: ne
VIP salonek: ne
Přednostní odbavení pro rodiny s dětmi: ne
Zvýhodněná záloha: ne

Let je realizován na pravidelné lince. 
*) Změna typu letadla vyhrazena. 
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Fakultativní v lety 
TUNISKO

Kartágo

El Jem

Kairouan

 Matmata – Berberské obydlí ve skalách

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. 

SAHARA 
(dvoudenní výlet)
Brzy ráno po snídani odjezd z hotelu. Cesta do El Jem, 
prohlídka římského kolosea, dále pak přes město Sfag 
do Matmaty. Oběd v  Berberské restauraci. Návštěva 
berberského obydlí ve skalách, pokračování do Douz, 
ubytování. Večer nebo brzy ráno fakultativně romantic-
ká projížďka na velbloudech v písečných dunách Sahary. 
Ráno po snídani odjezd k  solnému jezeru Chott El Jerid, 
zastávka na fotografování. Odjezd do Tozeuru, fakultativní 
možnost projížďky klimatizovaným terénním vozem po 
nejkrásnějších místech Sahary. Pokračování do svatého 
města Kairouanu, foto u mešity, výrobny koberců a staré-
ho města. Večer návrat do hotelu na večeři.
Cena za osobu: 88 EUR

TUNIS – KARTÁGO – SIDI BOU SAID 
(celodenní výlet)
Po snídani odjezd do hlavního města Tunisu, prohlídka 
starého města. Prohlídka římských Antoniových lázní 
(nejzachovalejší vykopávky) poté návštěva starobylého 
městečka Sidi Bou Said vystavěného v typickém roman-
tickém stylu v modrobílé kombinaci. Odjezd do restau-
race na oběd.  Po obědě, návštěva pahorku Byrsa. Po 
prohlídce návrat do hotelu.
Cena za osobu: 35 EUR 

UPOZORNĚNÍ 
Minimální účast pro konání výletů je 6 osob. Nabídka 
výletů i cen je pouze orientační a může se během sezo-
ny změnit. Fakultativní výlety nepořádá EXIM TOURS a.s., 
ale místní poskytovatelé. Případné stížnosti je nutné ře-
šit neprodleně na místě. Výlety jsou pořádány v dopro-
vodu místního průvodce, není-li uvedeno jinak.
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Hotelový komplex se službami na vysoké úrovni umístěný v krásné za-
hradě. Areálu vévodí velký venkovní bazén s vodotryskem. Je situován 
přímo na široké písčité pláži s jemným pískem a s pozvolným vstupem 
do vody. Nachází se v moderní oblasti Hammamet Yasmine. Doporuču-
jeme náročnějším klientům, kteří upřednostňují kvalitní servis. Rovněž 
pro milovníky golfu.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: Tunis 73 km
vzdálenost od centra: Yasmine 1,5 km / Hammamet 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, minilednice, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s  obsluhou, lobby bar, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, kadeřnictví, konferenční míst-
nost, bazén (lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za vratnou kauci), krytý 
bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenisový kurt (osvětlení a vybavení za popla-
tek), stolní tenis, fi tness, nordic walking
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness centrum, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00. Bližší informace naleznete na www.eximtours.cz.

Luxusní, mezinárodní hotel se nachází přímo na písečné pláži u prome-
nády Hammamet Yasmine. V blízkosti hotelu se nachází zábavní park Car-
thageland. Po celé promenádě se nachází řada obchůdků se suvenýry, 
kaváren a restaurací. Můžete se také jen projít po přístavišti a vychutnat 
si atmosféru města. Historický Hammamet je vzdálen asi 12 km, kam se 
snadno dostanete místní dopravou. Doporučujeme náročnější klientele.

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: Tunis 75 km
vzdálenost od centra: 12 km / od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar, maur-
ská kavárna, Wi-Fi v celém hotelu (zdarma), obchod se suvenýry, konferenční 
místnost, bazén (lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za poplatek), 
krytý bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za poplatek
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní 
tenis, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, wellness, sauna, kulečník, golf (10 km od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00. Bližší informace naleznete na www.eximtours.cz.

h l m o í p u w z é á

h l m o í p u w z é á

Concorde Marco Polo ****

IBEROSTAR Averroes ****

TUNISKO  PEVNINA  YASMINE AMMAMET

TUNISKO  PEVNINA  YASMINE AMMAMET 
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TUNISKO  PEVNINA  YASMINE AMMAMET 

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

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 300 m, oddělená místní komunikací
vzdálenost od letiště: Tunis 72 km / vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m 
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička (za poplatek), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor (za poplatek/vratná kauce), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, konferenční sál, hlavní restaurace, bar, bar u bazénu, 
kavárna, Wi-Fi na recepci, obchůdky, kadeřnictví, krytý bazén, terasa s lehátky 
a slunečníky, bazén s oddělenou částí pro děti, dětské hřiště
PLÁŽ
dlouhá písčitá s pozvolným vstupem do moře, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, sportovní aktivity v rámci animačních progra-
mů, tenis (osvětlení za poplatek), stolní tenis, minigolf
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, sauna, jacuzzi
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu. d o í p u w y é

ouda Yas ine a a et ****

TUNISKO  PEVNINA  SOUSSE

Hotel se nachází přímo na písčité pláži asi tři kilometry od centra Sous-
se. Do historického centra se dostanete příjemnou procházkou. Stan-
dardně vybavený hotel je vhodný pro milovníky vodních radovánek 
i pro lidi, kteří rádi poznávají místní kulturu a památky.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: Tunis 146 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
TV se satelitním příjmem, lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC,vysoušeč vlasů), trezor na pokoji (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, konferenční místnost, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětské hřiště, 
dětský bazén, vnitřní bazén se slanou vodou
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenisové kurty (1 hod. denně/rezervace nutná, 
vybavení a osvětlení za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, salón krásy, sauna, pára, masáže, jacuzzi, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých nápojů a místních alkoholických nápojů. Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit h l m o í u w é

Jaz at the beach Tour Khale  *****
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TUNISKO  PEVNINA  SOUSSE PORT EL KANTAOUI

Concorde Green Park Palace je nový luxusní hotel ležící v rozlehlé za-
hradě, přímo u písčité pláže, nedaleko přístavu Port El Kantaoui. Pro 
vysokou kvalitu nabízených služeb je vhodnou volbou ke strávení ne-
zapomenutelné dovolené pro klienty všech kategorií i náročnější klien-
telu a milovníky golfu.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: na pláži / vzdálenost od letiště: Tunis 140 km
vzdálenost od centra: 500 m / od nákupních možností: v okolí hotelu
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), tre zor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, konferenční místnost, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky zdarma), krytý bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážové osušky za zálohu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenisové kurty (vybavení za vratnou kauci), 
stolní tenis, fi tness 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
Thalasso centrum, golf 36 jamek vedle hotelu
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoho-
lických (fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a  alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: Lze čerpat v místech a časech určených hotelem. Během 
večeře je vyžadováno formální oblečení (u pánů vyžadovány dlouhé kalhoty). h l m o í p u w z é

Concorde reen Park Palace *****

TUNISKO  PEVNINA  SOUSSE  PORT EL KANTAOUI 

Oblíbený hotelový komplex se nachází v  blízkosti 36jamkového gol-
fového hřiště a centra Port El Kantaoui, ve kterém se nachází přístav 
jachet, zábavný park, obchody a restaurace. Díky výborné poloze a po-
skytovaných službám je hotel vhodný i pro náročnější klientelu.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 170 m / vzdálenost od letiště: Tunis 140 km
vzdálenost od centra: Port El Kantaoui: 1,5 km / Sousse 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 1,5 km
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), Wi-Fi (zdarma), trezor na pokoji (za poplatek), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, maurská kavárna, Wi-Fi v lobby baru 
a na recepci (zdarma), dětský bazén, krytý bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a plážové osušky za kauci
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, stolní tenis, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, sauna, masáže, wellness centrum, hammam, salon krásy, golf 
(300 m od hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufeto-
vých stolů, během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výroby. Upozornění: lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem h m o í p u w z é á

Riviera ****

d o í p u w y é

h l m o í u w é
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TUNISKO  PEVNINA  SOUSSE

Rozlehlý hotel leží přímo na jedné z nejkrásnějších písčitých pláži Tuniska 
a nedaleko centra města, do kterého se pohodlně dostanete procházkou 
cca 15 minut. Hotel má pěknou, vkusně upravenou zahradu, která obklo-
puje krásný bazén. Ideální poloha hotelu poskytuje výborné podmínky 
pro nakupování a rušný život. Vhodné pro všechny věkové kategorie.  

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: Tunis 145 km
vzdálenost od centra: 1,5 km / vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se sat. příjmem, lednička (za poplatek na vyžádání), vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), Wi-Fi (zdarma), ve většině pokojů trezor na pokoji (za 
poplatek), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou (1× za pobyt 
zdarma, rezervace nutná), maurská kavárna, bar, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
obchod se suvenýry, kadeřnictví, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), krytý 
bazén, bazén, dětský bazén (lehátka a slunečníky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, fi tness, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, masáže, salon krásy, wellness a SPA, sauna
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 09.00–24.00. Bližší informace naleznete na www.eximtours.cz. h l m o í p u é á

Riadh Pal s ****

TUNISKO  PEVNINA  SOUSSE

Oblíbený hotel je postavený v  tradičním tuniském stylu, nedaleko 
centra města, přímo na pláži. V okolí hotelu se nacházejí restaurace 
a obchody. Oblíbený hotel je vhodný pro středně náročné klienty, kteří 
chtějí přes den v klidu relaxovat na pláži a v noci vychutnat rušný noční 
život.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: Tunis 146 km
vzdálenost od centra: 2,5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
trezor na recepci (za poplatek), většina pokojů s balkonem (všechny 4lůžkové 
bez balkonu)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, obchod se suvenýry, kadeřnictví, 
bazén, krytý bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a matrace zdarma, osušky za zálohu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: zahrnuje snídaně a večeře formou bufetu.

d l p u é

Marabout ***+
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TUNISKO  PEVNINA  SOUSSE

V samotném srdci Sousse upoutá pozornost městský hotel Tej Marhaba. 
Hotelový komplex s možností ubytování v hlavní budově a přilehlých 
bungalovech. Má ideální polohu pro objevování perly Sahelu, jak bývá 
město Sousse nazýváno. V okolí nákupní centra, romantické kavárny, 
zábavní možnosti. Hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie, páry 
a rodiny s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 300 m
vzdálenost od letiště: Tunis 145 km
vzdálenost od centra: Sousse 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v okolí hotelu cca 150 m
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, snack bar, maurská kavár-
na, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchod se suvenýry, bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma), dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, stolní tenis, 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: zahrnuje snídaně a večeře formou bufetu. d í p u é

Tej Marhaba ****

TUNISKO  PEVNINA  MONASTIR

Luxus, šarm, pohoda a noblesní prostředí, jako stvořené k odpočinku. 
Šikovně umístěný hotel nabízí svým návštěvníkům potěšení z křišťá-
lového moře. Součástí komplexu je jedno z  nejlepších thalassotera-
peutických center na světě. Hotel doporučujeme i  náročné klientele 
a je mimořádně vhodný i pro pořádání konferencí a fi remních akcí.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: Tunis 167 km
vzdálenost od centra: 6 km / vzdálenost od nákupních možností: 6 km
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se sat. příjmem, Wi-Fi na pokoji (zdarma), minibar (zdarma), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace s obsluhou, bar, maurská 
kavárna, Wi-Fi na recepci (zdarma), kadeřnictví, konferenční místnost, vnitřní 
termální bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenisové kurty (osvětlení a vybavení za po-
platek), stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness, golfové hřiště nedaleko od hotelu, masáže, fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00 zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů místní výroby. Upozornění: Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. Během večeře je vyžadováno formální oblečení h l m o í u w z é á

Royal Thalassa Monastir *****

h l m o í p u é á

d l p u é
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TUNISKO  PEVNINA  MONASTIR

Moderní styl, krásná písečná pláž s výhledy na sousední města Sousse 
a Monastir, vysoká kvalita služeb – to je relaxační dovolená v Sentido 
resortu. Wellness atmosféra, příjemná hudba a exotické vůně. Sentido 
znamená uspokojení všech smyslů. Hotel doporučujeme všem typům 
klientů včetně rodin s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-1122-111-1112-1111
Pokoj s výhledem na moře: 11-1122-111-1112-1111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Tunis 161 km
vzdálenost od centra: 6 km / od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (za poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, maurská kavárna, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), obchod se suvenýry, krytý bazén
PLÁŽ
písčitá, pozvolný vstup do moře, lehátka, slunečníky a osušky za vratnou kauci
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf nedaleko od hotelu, wellness, masáže, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, 
během dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a alkoholických nápojů místní výroby. Upozornění: Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem. Během večeře je vyžadováno formální oblečení. h l m o í p u z é

Sentido Rosa Beach ****

TUNISKO  PEVNINA  MA DIA

Tříposchoďový hotel je vzdálený asi 7 kilometrů od města Mahdia. Leží pří-
mo na jedné z nejkrásnějších pláží Tuniska. Do centra se nejlépe dostanete 
taxíkem, turistickým vláčkem nebo autobusem. Příjemný hotel klubového 
stylu je vhodný pro všechny klienty, kteří chtějí strávit svojí dovolenou 
aktivně sportem, ale i pro ty, kteří chtějí v klidu relaxovat. Je též vhodný 
pro rodiny s dětmi. Hotel je ofi ciální kategorie 3*, ale odpovídá 4*.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: Tunis 218 km
vzdálenost od centra: 7 km / od nákupních možností: 400 m
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem (dálkové ovládaní za depozit), minibar, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor na recepci (za 
poplatek), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, maurská kavárna, noční klub, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), připojení k  internetu (za poplatek), obchodní arkáda, 
bazén (lehátka, slunečníky a matrace za poplatek), krytý bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážové osušky za vratnou kauci
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, turecké lázně, sauna, masáže, tenisové kurty, fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během 
dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealko nápojů a míst-
ních alko nápojů. Uporoznění: lze čerpat v místech a časech určených hotelem h l m o n í p u w é á

Thapsus ****
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 190 - 21 190 18 690 - 19 390 18 490 - 20 990 18 490 18 490 18 490 - 20 590 20 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 690 - 15 290 13 690 - 14 090 13 590 - 15 190 13 590 13 590 13 590 - 14 890 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 990 - 15 690 14 090 - 14 490 13 890 - 15 590 13 890 13 890 13 890 - 15 290 15 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 890 - 16 590 14 790 - 15 290 14 590 - 16 390 14 590 14 590 14 590 - 16 090 16 090

TUNISKO  PEVNINA  MA DIA

Pětihvězdičkový resort, vhodný pro páry a ro-
diny s dětmi. Tento hotel nabízí All-Inclusive 
služby a ubytování pro hosty, kteří chtějí vy-
užít všech luxusních služeb v  rámci resortu. 
Maximální pohodlí, které uspokojí všechny 
vaše potřeby. Je obklopen krásnou pláží a roz-
prostírá se v  rozlehlé zahradě, která obohatí 
vaši rodinnou dovolenou.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Tunis 228 km
vzdálenost od centra: 1,8 km
vzdálenost od nákupních možností: 200 m
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, minibar, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji (za poplatek), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou, bar, maurská kavárna, Wi-Fi na 
recepci (zdarma), obchodní arkáda, bazén (lehát-
ka, slunečníky a  osušky za vratnou kauci), krytý 
bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky za vratnou 
kauci
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenisový kurt 
(osvětlení a vybavení za poplatek), stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, wellness, golf (nedaleko hotelu)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obě-
dy a  večeře formou bufetu, během dne lehké 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem. Během večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

h l m o n í u w é

Iberostar Royal El Mansour  Thalasso *****

V Y Z [
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h l m o n í p u w é á
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 190 - 15 690 14 790 14 790 - 16 690 14 790 14 790 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 11 390 - 11 790 11 190 11 190 - 12 390 11 190 11 190 11 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 11 690 - 12 090 11 490 11 490 - 12 690 11 490 11 490 11 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 11 990 - 12 290 11 690 11 690 - 12 990 11 690 11 690 11 690

TUNISKO  PEVNINA  MA DIA

Oblíbený hotel s  komfortním vybavením je 
postaven v typickém tuniském stylu. Hotel se 
nachází v klidné části letoviska Mahdia přímo 
u široké písčité pláže, která patří mezi nejhez-
čí v Tunisku. Do centra vzdáleného čtyři kilo-
metry nejlépe taxíkem nebo turistickým vláč-
kem. Pro ty, kteří chtějí strávit svojí dovolenou 
aktivně sportem, je k dispozici široká nabídka 
sportovních aktiv. Ve vedlejším hotelu Nour 
Palace je k dispozici cvičné golfové hřiště. Na-
opak pro klienty, kteří chtějí v klidu relaxovat, 
mohou vyzkoušet turecké lázně, masáže, sau-
nu nebo thalasso terapii. Hotel je vhodný pro 
všechny typy klientům.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: Tunis 220 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, lednička, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), 
trezor na pokoji (zdarma), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
maurská kavárna, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod-
ní arkáda, konferenční místnost, bazén (lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za zálohu), krytý ba-
zén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
tenisový kurt, fi tness, vířivka, sauna, turecké láz-
ně, masáže, kulečník, thalasso terapie
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, snídaně, obědy a večeře 
formou bufetu, během dne lehké občerstvení, ne-
omezené množství nealkoholických nápojů a míst-
ních alkoholických nápojů. Upozornění: Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Během ve-
čeře je vyžadováno formální oblečení.

h l m o í p u w é á

Mahdia Palace *****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

11 90 K

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 390 - 15 690 15 190 15 190 - 16 990 15 190 15 190 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 11 590 - 11 790 11 390 11 390 - 12 590 11 390 11 390 11 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 11 790 - 12 090 11 690 11 690 - 12 890 11 690 11 690 11 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 12 090 - 12 290 11 990 11 990 - 13 190 11 990 11 990 11 990

TUNISKO  PEVNINA  MA DIA

Příjemný hotel s  komfortním vybavením je 
postaven přímo u jedné z nejkrásnějších plá-
ží Tuniska. Hotel se nachází nedaleko centra 
Mahdie, kam se pohodlně dostanete taxíkem 
nebo turistickým vláčkem. Pro ty, kteří chtějí 
strávit svojí dovolenou aktivně je zde k  dis-
pozici spousty sportovních aktivit či možnost 
animačních programů. V hotelu je k dispozici 
cvičné golfové hřiště. Naopak pro klienty, kte-
ří chtějí v  klidu relaxovat, mohou vyzkoušet 
turecké lázně, masáže, saunu nebo služby SPA 
Centra. Doporučujeme nejen rodinám s dětmi, 
ale i klientům všech věkových kategorií. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: Tunis 220 km 
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
UBYTOVÁNÍ
telefon, TV se satelitním příjmem, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC, vysoušeč vlasů), trezor na 
pokoji (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, 
maurská kavárna, noční klub, Wi-Fi na recepci 
(zdarma), obchodní arkáda, konferenční místnost, 
bazén (lehátka, slunečníky zdarma a osušky za zá-
lohu), dětský bazén, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za 
zálohu
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenisové kurty (ra-
kety zdarma), stolní tenis, posilovna
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
turecké lázně, sauna, masáže,cvičné golfové hřiš-
tě, kulečník, wellness a SPA
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–02.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou švédských stolů, během dne ob-
čerstvení, neomezené množství rozlévaných neal-
koholických nápojů a místních alkoholických nápojů. 
Upozornění: lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem.

h l m o í p u v w z é / á

Nour Palace *****
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Středozemní moře

Rudé moře

EGYPT

SUDÁN

SAUDSKÁ 
ARÁBIE

JORDÁNSKO

IZRAEL

LIB
YA

Hurghada

Káhira

Sharm El Sheikh

Marsa Alam

V TÉTO DESTINACI NABÍZÍME 
TAKÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

VYŽÁDEJTE SI KATALOG POZNÁVACÍCH ZÁJEZDŮ

EGYPT

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

Egypt leží na pomezí dvou kontinentů – Afriky a Asie. Převážná část země se nacházív severo-
východní části Afriky a lemuje Rudé moře, malá část Egypta se pak rozprostírá na Sinajském 
poloostrově. Dovolená v Egyptě nabízí mnoho skvělých zážitků. Baví vás šnorchlování, vodní 
sporty, láká vás jízda v  poušti, třeba na čtyřkolkách či v  terénních vozech? Rádi objevujete 
kouzlo jiných kultur a chcete na vlastní oči spatřit historické i architektonické skvosty? Anebo 
máte rádi golf? 

Navštivte Egypt a užijte si dovolenou plnou nezapomenutelných vzpomínek. Egypt, to je teplé 
počasí po celý rok. Jen 4,5 hodiny letu. Bezpočet archeologických památek, pyramidy a chrámy 
z dob faraónů. Dlouhé pláže a čisté moře s úžasným šnorchlováním a potápěním. Žádné složité 
vstupní dokumenty či povinné očkování.Písčité pláže, živoucí korálové útesy, často přístupné 
jen pár metrů od hotelu, nekonečná hladina jiskřícího se moře a ubytování s možností All Inclu-
sive na kvalitní úrovni, učiní vaši dovolenou plnou nezapomenutelných vzpomínek. 

Ať již zvolíte letní či zimní dovolenou, poznávací zájezd nebo dovolenou s  dětmi. Egypt je 
ideální zimní dovolená u moře pro všechny, kdo se chtějí vydat podívat za sluncem uprostřed 
zimních plískanic a ohřát se. Od podzimu do jara zde panují příjemné teploty a moře má kolem 
20 °C. Je to ideální čas i  pro poznávací a  kombinované zájezdy.Rudé moře s  jeho fascinují-
cím podmořským světem mohou objevovat nejen ti, kdo mají s potápěním 
bohaté zkušenosti. Díky množství kvalitních potápěčských center do hlubin 
zavítají i úplní začátečníci.

Poznejte historii, která je stará několik tisíc let a objevujte doteky 
slávy již dávno zaniklých říší. Srdcem Egypta je již více než tisíc 
let město Káhira. Pyšní se nádhernou architekturou z  19. století, 
římskými i  raně křesťanskými památkami a  jejím zlatým hřebem 
je islámská část, jejíž kopule a minarety, bazary či úzké uličky vás 
zavedou do pohádek Tisíce a  jedné noci. V  těsném sousedství hli-
něných domů se tyčí věže moderních staveb a  budovy hotelů, po 
silnicích se vedle líných oslích povozů prohánějí nablýskané auto-
mobily. V  jižní části města se nachází Koptská Káhira, která je součás-
tí Staré Káhiry. Až do příchodu Islámu byla zdejším centrem křesťanství, 
i  když většina současných církevních staveb v  této části Káhiry byla posta-
vena až po dobytí Egypta muslimy. Mezi známé místní památky patří Koptské 
muzeum, Římská pevnost, Visutý kostel, klášter sv. Jiří nebo kostel sv. Jiří. Islámská Káhira 
je stará středověká čtvrť, jejíž centrum tvoří ulice Muski společně s  Bazarem Chán al-Cha-
lílí, kde si můžete zakoupit téměř vše od potravin až po oblečení. Nejznámějším objektem 
této části města je Citadela, středověká pevnost stará více jak 900 let, nacházející se na vr-
cholu hory Mokattam. Velký význam má i  jedna z nejslavnějších káhirských mešit Al-Azhar, 
při které byla roku 988 založena druhá nejstarší univerzita na světě. V  Gíze na západním 
břehu Nilu naleznete jeden ze sedmi divů světa, tři pyramidy patřící posledním faraonům 
4. dynastie – Chufevovi, Chefrenovi a Menkaurovi.

Plavby po Nilu zas představují jednu z nejlepších možností, jak si prohlédnout bujnou krajinu 
údolí tohoto veletoku a  navštívit velkolepé památky, lemující jeho břehy. Prohlídky faraón-
ských pokladů, malebně vylíčených i v řadách fi lmů a románů mají neodolatelné kouzlo mezi 
poznávacími zájezdy.

E YPT  ZEMI FARAON  DNES NAV TĚVUJÍ TURIST  TOU ÍCÍ PO SLUNCI 
A POTÁPĚNÍ V KŘI ÁLOVĚ IST  VODĚ RUD O MOŘE I PO POZNÁNÍ 
TAJEMSTVÍ  ZÁ AD A SLÁVY STAROVĚK 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! 

INFORMACE

CESTOVNÍ DOKLADY
I přes to, že ke vstupu do Egypta je vyžadováno vízum, 
nemusíte se obávat žádné zbytečné byrokracie. Vízum 
je možné pořídit přes naši cestovní kancelář při koupi 
zájezdu. Podmínkou k získání víza je pouze cestovní pas, 
platný minimálně 6 měsíců po návratu ze země. V přípa-
dě, že máte o tuto službu zájem, stačí tento požadavek 
uvést do cestovní smlouvy (služba je zpoplatněna – viz 
odstavec v  popisu konkrétní destinace „V  ceně není 
zahrnuto”). V  případě, že máte víza předplacena již 
z České republiky, kontaktujte po výstupu z letadla před 
pasovým odbavením zaměstnance naší partnerské ces-
tovní kanceláře, označeného logem EXIM TOURS. Tomuto 

Informace
EGYPT  > HURGHADA  > MARSA ALAM  > SHARM EL SHEIKH

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

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání 
z destinace

Praha 8/15/22 st / so SW B737-800 NZP/ANO NZP NZP/ANO Ano Ano x x
Praha 11/12 st / so SW B737-800 NZP/ANO NZP NZP/ANO Ano Ano x x
Praha 8/15 čt / ne SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha 11/12 čt / ne SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Brno 8/15 st / so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano Ostrava x
Brno 11/12 st / so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano Ostrava x

Ostrava 8/15 st / so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x Brno
Ostrava 11/12 st / so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x Brno

LETY DO EGYPTA > HURGHADA

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

Přednostní 
odbavení 
pro rodiny

Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání 
z destinace

Praha 8/15/22 st / so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha 11/12 st / so SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x x
Praha 8/15 ne SW B737-800 ANO NZP ANO Ano Ano x x
Brno 8/15 st / ne SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano Ostrava x
Brno 11/12 st / ne SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano Ostrava x
Brno 8/15 st / ne SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x Brno
Brno 11/12 st / ne SW B737-800 NZP NZP NZP Ano Ano x Brno

LETY DO EGYPTA > MARSA ALAM

LETY DO EGYPTA > SHARM EL SHEIKH

SW = Smart Wings, TVS = Travel Service, NZP = na zpětné potvrzení*) Změna typu letadla vyhrazena. Rozmístění sedaček na palubě naleznete v úvodních stránkách katalogu.

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

Přednostní 
odbavení pro 

rodiny
Mezipřistání 
do destinace

Mezipřistání 
z destinace

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

V EGYPTĚ

NABÍZÍME 

I POZNÁVACÍ 

OKRUHY

INFORMACE O LETECH

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

SERVIS NA PALUBĚ: BUY ON BOARD 
(bližší informace o možnostech servisu na palubě nalez-
nete v úvodních stránkách katalogu)

TRAVEL PLUS COMFORT
Tato služba je poskytována za příplatek 2 990 Kč/osoba/
let oběma směry pro běžné termíny a v termínech zahrnu-
jících 28. 10., 24. 12., 31. 12. 2019, 10. 4., 13. 4., 1. 5. a 8. 5. 
2020 za příplatek 3 990 Kč/osoba/let oběma směry.

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY

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 
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 

INFORMACEINFORMACE O LETECH

Bližší informace o letech a letadlech včetně maket 

Využijte možnost zajištění 
individuálního transferu 
k vaší dovolené v Egyptě.

Výrazná úspora času, pohodlí a soukromí na cestě 
do vašeho hotelu.

Cena od 190 Kč/osoba.

ní 

.

Výrazná úspora času, pohodlí a soukromí na cestě 
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pracovníkovi předložíte voucher, na kterém je uveden 
počet víz, která máte předplacena. Na jeho základě 
vám budou vydána víza na počet osob, uvedených na 
voucheru. Držitelé cestovních pasů jiných států jsou 
povinni zajistit si potřebné doklady k cestě u příslušné-
ho velvyslanectví nebo konzulátu. Aktuální informace 
o vstupních podmínkách naleznete na www.mzv.cz

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

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

INFORMACE O CENÁCH

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

V CENĚ ZÁJEZDŮ JE ZAHRNUTO 
Letecká doprava do Egypta v  turistické třídě včetně 
letišt ních a  bezpečnostích poplatků, ubytování (v  pří-
padě 8denního zájezdu na 7 nocí, v případě 11denního 
zájezdu na 10 nocí, v  případě 12denního zájezdu na 
11 nocí, v případě 15denního zájezdu na 14 nocí), stra-
vování dle programu a vybraného hotelu, služby česky 
nebo slovensky hovořícího průvodce, transfery z/na 
letiště v cíli zájezdu, povinné pojištění cestovní.

V CENĚ ZÁJEZDŮ NENÍ ZAHRNUTO 
Cestovní vízum 800 Kč/osoba (cestovní kancelář vám 
vízum zajistí na požádání), doporučený příplatek za ces-
tovní pojištění 599 Kč/pobyt/dospělá osoba a  349 Kč/
pobyt/dítě do 18 let (podrobnosti o pojištění naleznete 
na úvodních stránkách katalogu) a fakultativní služby.
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Cestovní kancelář EXIM TOURS pro vás připravila komplexní nabídku, která vyhoví jak zkušeným potápě-
čům, tak i začátečníkům nebo zájemcům, kteří chtějí kontakt s podmořským světem zatím jen vyzkoušet.

PONOŘTE 

SE DO SVĚTA

BAREV 

A ZÁZRAKŮ

PROGRAMY PRO CERTIFIKOVANÉ POTÁPĚČE
Zahrnují dva ponory denně z lodi s každodenním návra-
tem do potápěčského centra a následným transferem do 
hotelu.
– Jednodenní potápění. ................................990 Kč
–  Dvoudenní potápění. .............................. 1 430 Kč
–  Třídenní potápění. ..................................2 080 Kč
–  Pětidenní potápění ................................. 3 380 Kč

KURZY
Kurzy jsou pořádány podle nejrozšířenějšího výcviko-
vého systému na světě PADI. Úspěšný absolvent kurzu 
získá mezinárodní potápěčskou licenci (cca 35 USD, plat-
ba na místě). Kurzy probíhají v českém nebo anglickém 
jazyce.
–  PADI Open Water .................................... 5 850 Kč
–  PADI Advanced Open Water ...................4 420 Kč
–  Zapůjčení kompletní výstroje  (1 den) ......17 USD
–  Program pro nepotápěče (2 ponory)  .... 1 040 Kč

Cena zahrnuje zapůjčení výstroje, 
úvodní přednášku a dva pono-
ry v doprovodu instruktora.

E YPT   UR ADA   MARSA ALAM   S ARM EL S EIK

Potáp ní v Rud  oři

Rudé moře patří mezi nejproslulejší a nejnavštěvo-
vanější potápěčská místa na světě. Přispívá k tomu 
jedno z  nejčistších, nejslanějších a  nejteplejších 
moří na světě, ve kterém naleznete nádherné korá-
lové útesy s pestrobarevným spektrem nevídaného 
množství různorodých podmořských rostlin a živo-
čichů. Svoji nespornou pozitivní roli sehrává i fakt, 
že tento ráj je od Evropy jen pár hodin letu. Nic tak 
nebrání tomu, aby mohl podvodní svět poznat sku-
tečně každý.

POTÁPĚNÍ V UR ADĚ

UBYTOVÁNÍ
Můžete si vybrat jakékoliv ubytování dle naší nabídky 
v závislosti na vašich požadavcích a představách. Potá-
pěčské programy probíhají v centru Synus Divers. V ceně 
balíčku je vždy i transfer z a do vámi vybraného hotelu.

POTÁPĚNÍ
V níže uvedených cenách potápěčských programů je za-
hrnut doprovod česky nebo anglicky hovořícího instruk-
tora/divemastera (dle standardů PADI), lehký oběd, zá-
těž a plná láhev. Doporučujeme, abyste si při objednávce 
zájezdu uzavřeli speciální pojištění, které kryje zdravotní 
rizika při potápění (informace naleznete na úvodních 
stranách tohoto katalogu).
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láhev. Doporučujeme, abyste si při objednávce zájezdu 
uzavřeli speciální pojištění, které kryje zdravotní rizika 
při potápění (informace naleznete na úvodních stranách 
tohoto katalogu).

PROGRAMY PRO CERTIFIKOVANÉ POTÁPĚČE
Zahrnují dva ponory denně ze břehu s transferem z hote-
lu do potápěčského centra a zpět do hotelu (v ceně není 
transfer do vzdálenějších potápěčských lokalit).
– Jednodenní potápění ....................................910 Kč
– Třídenní potápění ......................................2 470 Kč
– Pětidenní potápění. .................................. 4 160 Kč

KURZY
Kurzy jsou pořádány podle nejrozšířenějšího výcvikové-
ho systému na světě PADI. Úspěšný absolvent kurzu zís-
ká mezinárodní potápěčskou licenci (cca 30 EUR, platba 
na místě). Kurzy probíhají v anglickém jazyce.
– PADI Open Water (4 dny) .......................... 6 110 Kč
– PADI Advanced Open Water (2 dny) ..........4 160 Kč
– Zapůjčení kompletní výstroje (1 den) ........  25 USD
– Program pro nepotápěče (1 ponor) ........... 1 170 Kč

Cena zahrnuje zapůjčení výstroje, úvodní přednášku 
a dva ponory v doprovodu instruktora.

KURZY
Kurzy jsou pořádány podle nejrozšířenějšího výcvikové-
ho systému na světě PADI. Úspěšný absolvent kurzu zís-
ká mezinárodní potápěčskou licenci (cca 30 EUR, platba 
na místě). Kurzy probíhají v anglickém jazyce.
– PADI Open Water (4 dny)   ........................7 800 Kč
– PADI Advanced Open Water (2 dny)  ........6 370 Kč
– Zapůjčení kompletní výstroje (1 den)  ........30 USD
– Program pro nepotápěče (1 ponor) ..........  1 300 Kč

Cena zahrnuje zapůjčení výstroje, úvodní přednášku 
a dva ponory v doprovodu instruktora. 

POTÁPĚNÍ V S ARM EL S EIK

UBYTOVÁNÍ
Můžete si vybrat jakékoliv ubytování dle naší nabídky 
v závislosti na vašich požadavcích a představách. V ceně 
balíčku je vždy i transfer z a do vámi vybraného hotelu. 

POTÁPĚNÍ
V níže uvedených cenách potápěčských programů je za-
hrnut doprovod česky nebo anglicky hovořícího instruk-
tora/divemastera (dle standardů PADI), zátěž a  plná 

POTÁPĚNÍ V MARSA ALAM

UBYTOVÁNÍ
Můžete si vybrat jakékoliv ubytování dle naší nabídky 
v závislosti na vašich požadavcích a představách. V ceně 
balíčku je vždy i transfer z a do vámi vybraného hotelu. 

POTÁPĚNÍ
V níže uvedených cenách potápěčských programů je za-
hrnut doprovod česky nebo anglicky hovořícího instruk-
tora/divemastera (dle standardů PADI), lehký oběd, zá-
těž a plná láhev. Doporučujeme, abyste si při objednávce 
zájezdu uzavřeli speciální pojištění, které kryje zdravotní 
rizika při potápění (informace naleznete na úvodních 
stranách tohoto katalogu).

PROGRAMY PRO CERTIFIKOVANÉ POTÁPĚČE
Zahrnují dva ponory denně ze břehu s transferem z hote-
lu do potápěčského centra a zpět do hotelu (v ceně není 
transfer do vzdálenějších potápěčských lokalit).
– Jednodenní potápění ................................. 1 430 Kč
– Dvoudenní potápění ..................................2 860 Kč
– Třídenní potápění ......................................4 030 Kč
– Pětidenní potápění ..................................  6 240 Kč
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PICKALBATROS WHITE BEACH RESORT
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PICKALBATROS BEACH 
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HAWAII CAESAR PALACE

GOLF RESORT

TITANIC BEACH SPA & AQUA PARK

PICKALBATROS AQUA BLU

SPHINX
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SINDBAD AQUA PARK

UMÍSTĚNÍ OTEL

urghadaurghada

PANORAMA HURGHADA
HAWAII CAESAR PALACE

EGYPT

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!

LETOVISKA

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

MAKADI BAY
Letovisko Makadi Bay, vzdálené od Hurghady 
35 km je vyhlášené díky své nádherné pláži, v jejíž těsné 
blízkosti najdete překrásné korálové útesy, poskytující 
nezapomenutelnou podívanou všem, kdo se rozhodnou 
prozkoumat tajná zákoutí mořského světa. Stojí zde ze-
jména hotely vyšší kategorie, jejichž předností je výbor-
ný servis. Je ideálním místem ke strávení nadstandard-
ní rodinné dovolené, plné slunce, vodních radovánek 
a aktivní zábavy. V minulých letech zde vyrostlo i menší 
„centrum”, v němž můžete posedět v některé z restau-
rací či typických kaváren a které poskytuje servis na ev-
ropské úrovni. Na své si přijdou i milovníci golfu, kteří 
zde mají k dispozici golfové hřiště.

SAFAGA
Poklidné letovisko je vzdáleno asi 50 km jižně od 
Hurghady. Safaga nabízí nádherné pláže s  bohatým 
a  nedotčeným podmořským životem, poetický přístav 
a dokonce léčivé prameny. Místo pro klidnou dovolenou 
u moře bez davů, ideální pro rodiny s dětmi i milovní-
ky šnorchlování, potápění, windsurfi ngu či kitesurfi ngu. 
Naleznete zde malou promenádu, lemovanou obchůdky, 
restauracemi a typickými egyptskými kavárnami. 
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Káhira – prohlídka Egyptského muzea

Fakultativní v lety 
E YPT  UR ADA 

Luxor

Výlet na ostrov Giftun

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.

VÝLET NA OSTROV GIFTUN
Jeden z  nejoblíbenějších výletů. Krásný písečný ostrov 
leží asi hodinu cesty lodí z Hurghady. Vyplouvá se ráno 
v 9 hodin z Hurghady, cestou je zastávka na otevřeném 
moři u  korálových ostrovů s  možností šnorchlování. 
Pokračuje se na ostrov, kde loď zakotví a  klienti tráví 
cca jednu hodinu na panenské pláži. V ceně je zahrnut 
oběd (výtečné ryby vařené na lodi) a  zapůjčení potřeb 
ke šnorchlování, Návrat do přístavu kolem 16. hodiny. 
Cena: 990 Kč, děti do 12 let 490 Kč

BEDUÍNSKÁ VEČEŘE
Výlet džípem za beduíny. Odjezd z  Hurghady je po 
obědě, následuje dobrodružná hodinová cesta pustou 
pouští a  okolními horami do beduínské vesnice, kde 
beduínky pečou placky, chovají velbloudy a kozy a na-
bízejí tradiční zboží, jako například koření a  šperky. 
V ceně je zahrnuta projížďka na velbloudech a tradiční 
večeře – barbeque, která se připravuje během odpo-
ledne. Večer beduíni hrají na hudební nástroje, zpívají 
a  zvou hosty k  tanci. Cestou zpět zastávka v  poušti 
a pozorování západu slunce. 
Cena: 990 Kč, děti do 12 let 490 Kč

KÁHIRA
Celodenní zájezd do hlavního města Egypta. Odjezd 
v časných ranních hodinách, snídaně je na cestu v balíč-
ku. Po příjezdu do Káhiry prohlídka Egyptského muzea. 
Po obědě, který je v ceně výletu, následuje návštěva py-
ramid a Sfi ngy v Gíze a dále Papyrus institutu a orientál-
ní parfumerie. Návrat v nočních hodinách, pozdní večeře. 
Cena: 2 590 Kč, děti do 12 let 1 290 Kč

LUXOR
Překrásný a  velmi oblíbený celodenní výlet za památ-
kami egyptské historie. Odjezd v časných ranních hodi-
nách, cesta přes poušť do nilského údolí. V Luxoru klienti 
navštíví západní břeh Nilu (Údolí králů, Memnonovy 
kolosy, chrám královny Hatšepsut, alabastrové dílny). 
Po obědě, který je v  ceně výletu, následuje prohlídka 
východního břehu (chrám v  Karnaku, institut papyru). 
Návrat v pozdních hodinách, pozdní večeře. 
Cena: 2 690, děti do 12 let 1 390 Kč
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PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, aerobic, stolní tenis, fi tness, teniso-
vý kurt (osvětlení za poplatek), šipky, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, vířivka, sauna, pára, kulečník, po-
tápění, vodní sporty na pláži, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
EXTRA All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 sní-
daně formou studeného i  teplého bufetu, 13.00–16.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a  dezertů. U  snídaně filtrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře nealko-
holické nápoje, pivo, víno, destiláty (vše místní výroby, 
rozlévané), filtrovaná káva, 22.30–01.30 pozdní večeře; 
Tematické restaurace: 19.00–21.00 večeře, orientální 
a středomořská, rezervace nutná; Bar u bazénu: 10.30–
11.30 pozdní snídaně, 10.00–17.00 zmrzlina a popcorn, 
13.00–16.00 snack, 09.00–00.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, destiláty (vše místní výroby, rozlévané); Bar na 
pláži: 13.00–16.00 snack, 10.00–17.00 zmrzlina a  pop-
corn, 09.00-20.00 nealkoholické nápoje, pivo, destiláty 
(vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar: 00.00–24.00 
nealkoholické nápoje, káva, pivo, destiláty (vše míst-
ní výroby, rozlévané), snack; Disco bar: 23.00–03.00, 
23.00–00.00 nealkoholické nápoje, destiláty (vše míst-
ní výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit 

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

Pri a Li e Makadi Resort  Spa *****

E YPT  UR ADA  MAKADI BAY

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
Junior Suite: 11-112-1122-111
Royal Suite: 11-112-1122-11222-111-1112-11122
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 30 km
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – dva pokoje 
nebo jeden větší pokoj, Junior Suite – větší pokoj s man-
želskou postelí a rozkládacím gaučem, Royal Suite – dva 
samostatné pokoje oddělené dveřmi a  výhledem na 
moře, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematická re-
staurace, několik barů, snack bar, bar u bazénu, připoje-
ní k  internetu (za poplatek), Wi-Fi na recepci (zdarma), 
kavárna, diskotéka (do 24.00 v  rámci AI), obchod se 
suvenýry, obchodní arkáda, konferenční místnost, bazén 
s vyhřívanou částí v zimním období (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén, skluzavky, dětský klub 
(pro děti 4–12 let)
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s extra All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 290 19 790 - 21 290 19 790 - 26 890 19 790 - 23 990 19 790 - 22 190 21 590 - 21 690 21 790 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 16 090 14 990 - 16 190 14 690 - 20 390 14 990 - 18 290 14 690 - 16 890 16 090 - 16 290 16 390 - 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 490 15 390 - 16 590 15 090 - 20 790 15 390 - 18 690 15 090 - 17 290 16 490 - 16 690 16 790 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 890 15 690 - 16 990 15 490 - 21 290 15 690 - 19 190 15 490 - 17 690 16 890 - 17 090 17 190 - 19 590

S U W Y Z [ \ 5
j l m o n í p u v w x y é / á

BESTSELLER

RUDÉHO 

MOŘE

Egypt-V ZIME K  MORI-2020_Hurghada.indd   143 11.6.2019   13:38:27



144

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

E YPT  UR ADA  SA L AS EES  

Areál luxusního šestihvězdičkového resortu, le-
žícího přímo u písčité pláže. Je umístěn v srdci 
oblasti Sahl Hasheesh Bay, přibližně 20 km již-
ně od centra města Hurghada a stejnojmenné-
ho mezinárodního letiště. Udržovaná hotelová 
pláž je více než 600 m dlouhá a  zdejší moře, 
proslavené rozmanitým podmořským životem, 
je ideální pro potápění a  šnorchlování. Atmo-
sféru tohoto místa ještě dokresluje působivé 
panorama okolních hor. Široký rozsah služeb 
a PREMIUM All Inclusive program jen podtrhuje 
jedinečnost tohoto hotelu. Je vhodný pro velmi 
náročnou klientelu, ale také pro rodiny s dětmi, 
pro něž je zde k  dispozici několik skluzavek, 
miniklub a  animační programy. Hostům, kteří 
upřednostňují při své dovolené klid, je pak ur-
čeno křídlo „pouze pro dospělé“ (požadavek na 
toto ubytování je nutno uvést při objednávce 
zájezdu).

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: Hurghada 20 km 
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, připojení k internetu (u většiny 
pokojů, za poplatek), minibar (doplňovaný – nealko-
holické nápoje, pivo), set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na pokoji, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – 2 pro-
pojené místnosti oddělené dveřmi, Swim-Up Suite 
s přímým vstupem do bazénu, Pokoj Club – v bloku 
pouze pro dospělé
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 5 + 2 À la 
carte restaurace (předchozí rezervace nutná), lobby 
bar, bar u bazénu, bar pouze pro dospělé, bar pouze 
pro teenagery, noční klub, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
obchodní arkáda, kadeřnictví, 4 konferenční místnos-
ti, 6 bazénů (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
dětský bazén, skluzavky pro děti, miniklub (rozdělen 
pro děti ve věku 1–3 roky, 4–7 let, 8–12 let, 13–17 let) 
PLÁŽ
písčitá, molo, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
anim. programy, večerní programy, stolní tenis, ku-
lečník, plážový volejbal, tenisový kurt (osvětlení a vy-
bavení za poplatek), SPA centrum, wellness, fi tness, 
sauna, vířivka, masáže (20 minut – krk a ramena)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Premium All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, 
pozdní snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, 
pozdní večeře, během dne bohaté občerstvení (ovo-
ce, káva, sendviče, zmrzlina), neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických (fi ltrovaná káva, post-
mixové nápoje) a vybraných alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v  místech a  časech určených hotelem. 
Během večeře je vyžadováno formální oblečení. j l m o n í p t v w x y é / á

Baron Palace Sahl asheesh ******

S W Y [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s Premium All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 58 190 47 190 - 58 190 36 190 - 81 590 36 190 - 57 690 36 190 - 42 690 42 690 - 50 990 50 990 - 61 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 41 490 33 890 - 41 490 25 690 - 58 990 26 290 - 42 090 25 690 - 30 790 30 790 - 36 490 36 490 - 43 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 42 490 34 690 - 42 490 26 390 - 60 290 26 990 - 43 090 26 390 - 31 590 31 590 - 37 390 37 390 - 44 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 43 490 35 490 - 43 490 27 090 - 61 690 27 590 - 43 990 27 090 - 32 290 32 290 - 38 290 38 290 - 45 990
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

2  90 K

E YPT  UR ADA  SA L AS EES

Luxusní pětihvězdičkový resort Premier 
Le Reve se nachází v  oblíbené oblasti Sahl 
Hasheesh Bay na jihu letoviska Hurghada 
a to přibližně 20 km od jejího centra. Oblast 
je známá převážně díky hotelům pro velmi 
náročné klienty, krásným písčitým plážím 
a vstupu do moře přes korálové podloží. Po-
kud si přejete prožít velmi klidnou dovolenou 
plnou relaxace, resort Premier Le Reve je tou 
správnou volbou. A to nejen díky absenci ja-
kýchkoliv animačních programů, ale i  osob 
mladších 16 let.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 23 km
vzdálenost od centra: Hurghada 20 km 
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, připojení k  internetu 
(u většiny pokojů, za poplatek), minibar (doplňo-
vaný – nealkoholické nápoje, pivo), set pro přípra-
vu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji, balkon nebo 
terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj s výhledem na 
bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race u  bazénu, 5 À la carte restaurací (předchozí 
rezervace nutná), lobby bar, bar u bazénu, long bar 
(šipky, kulečník, internetový koutek, vitamínový 
bar (čerstvé džusy za příplatek), 24 hodinový pří-
stup k Wi-Fi, obchodní arkáda, kadeřnictví, 5 bazé-
nů (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, molo, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
kulečník, tenisový kurt, SPA centrum, wellness, fi t-
ness, sauna, vířivka, turecké lázně 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, vodní sporty na 
pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, 
pozdní snídaně, obědy a  večeře formou bufetu, 
pozdní večeře, během dne bohaté občerstvení (ovo-
ce, káva, sladké pečivo), neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických (fi ltrovaná káva, postmi-
xové nápoje) a vybraných alkoholických nápojů. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Během 
večeře je vyžadováno formální oblečení.

a j l m o L í é á

Pre ier Le Reve otel a SPA *****

W Y HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s extra All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 290 19 790 - 21 290 19 790 - 26 890 19 790 - 23 990 19 790 - 22 190 21 590 - 21 690 21 790 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 16 090 14 990 - 16 190 14 690 - 20 390 14 990 - 18 290 14 690 - 16 890 16 090 - 16 290 16 390 - 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 490 15 390 - 16 590 15 090 - 20 790 15 390 - 18 690 15 090 - 17 290 16 490 - 16 690 16 790 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 890 15 690 - 16 990 15 490 - 21 290 15 690 - 19 190 15 490 - 17 690 16 890 - 17 090 17 190 - 19 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  SOMA BAY

Amarina Abu Soma Resort je naší žhavou no-
vinkou v nabídce. Zcela nově zrekonstruovaný 
hotel disponuje velmi vkusně zařízenými po-
koji a svou skvělou polohou u jedné z nejkrás-
nějších pláží oblasti s  křišťálově čistým mo-
řem je skvělou volbou pro strávení dovolené. 
Za zmínku stojí i bohatý program All Inclusive 
na vysoké úrovni. Hotel je vhodný pro všechny 
věkové kategorie i  pro více náročné klienty. 
Klidné a vzdušné prostředí je vhodné jak pro 
rodiny s dětmi, tak páry či jednotlivce. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 49 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, Wi-Fi na pokoji (zdarma), mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, lobby bar, bar u bazénu, bar 
na pláži, italská restaurace, orientální restaurace, 
rybí restaurace, Wi-Fi (zdarma), 4 vyhřívané bazé-
ny, konferenční místnost
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), kulečník, 
lukostřelba, fi tness, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vodní sporty na pláži, potápěčské 
centrum, turecké lázně, vířivka, masáže, sauna
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–15.00 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno (místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar na 
pláži: 12.30–17.00 snack; 10.00–17.00 nealkoholic-
ké nápoje, pivo a vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Loby bar: 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, pivo a vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Tematické 
restaurace: 19.00–22.00 Italská, Orientální a  Rybí 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit

a h l í p w x y á

A arina Abu So a Resort *****

S U V Z [ 4 HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 990 18 490 - 18 990 18 490 - 23 290 18 490 - 19 590 18 490 - 19 590 18 990 18 990 - 19 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 390 14 990 - 15 490 14 790 - 19 190 14 990 - 16 090 14 790 - 15 990 15 290 - 15 390 15 390 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 790 15 390 - 15 890 15 190 - 19 590 15 390 - 16 490 15 190 - 16 390 15 690 - 15 790 15 790 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 190 15 790 - 16 290 15 590 - 20 090 15 790 - 16 890 15 590 - 16 790 16 090 - 16 190 16 190 - 16 790

Vizualizace
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E YPT  UR ADA  UR ADA CENTRUM

Hotelový komplex, spadající do vyhlášeného 
mezinárodního řetězce hotelů Marriott, jehož 
jméno samo o  sobě zaručuje velmi dobrou 
kvalitu služeb a  příjemné přátelské prostře-
dí. Jedinečná poloha hotelu nedaleko centra 
Hurghady nabízí svým návštěvníkům možnost 
využití nočního života města nebo odpočinek 
na krásné písčité pláži u které se hotel nachá-
zí. Doporučujeme i náročnějším klientům.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře De luxe:
12-11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 5 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na 
pokoji, výhled na moře, francouzské okno nebo 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj De luxe – s  výhledem 
na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská re-
staurace, bary, internetová kavárna (za poplatek), 
obchodní arkáda, konferenční místnost, diskotéka, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), vyhřívaný 
bazén v zimním období, dětský bazén, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, soukromý 
ostrůvek, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, fi tness, stolní 
tenis, sauna, jacuzzi, pára
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
tenisový kurt, stolní tenis, kulečník, squash, ma-
sáže, potápěčské centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: zahrnuje snídaně a večeře formou bo-
hatého bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: Hlavní restaurace: 6.30–11.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 11.00–12.00 
pozdní snídaně, 18.30–22.00 večeře formou boha-
tého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a  dezertů. U  snídaně fi ltro-
vaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové 
– cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; Restaurace u bazénu: 12.00–do západu 
slunce, oběd formou menu; Bar u bazénu: 11.00–do 
západu slunce nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Bar na pláži: 10.00–do západu slunce nealkoholic-
ké nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané); Patio Café: 17.00–
23.30 nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Sunset bar: 18.30–23.30 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno, vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit.

d h l m n p u v w x é á

Marriott urghada *****

S V Y
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážová párty, 
aerobik, fi tness, stolní tenis, tenisový kurt (osvětlení 
za poplatek), plážový volejbal, plážový fotbal, aquapark 
(omezený počet skluzavek pro menší děti), šipky, péta-
nque, basketbal, vodní pólo
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, vířivka, masáže, potápěčské centrum, 
windsurfi ng centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.30 snídaně 
formou studeného i  teplého bufetu, 12.30–15.00 oběd 
formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bohatého 
bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a  dezertů. U  snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
nealkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, 
džus – ne fresh), u oběda a večeře nealkoholické nápo-
je, pivo, víno (místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 
čaj; Bar na pláži: 11.00–12.00 pozdní snídaně; 12.30–17.00 
snack; 15.00–17.00 zmrzlina; 10.00–17.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Loby bar: 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Tematické restaurace: 19.00–22.00 
Italská a Orientální (1× za pobyt zdarma, rezervace nut-
ná) Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit

Rozlehlý hotelový komplex s několika bazény je postavený v typickém karibském stylu. Leží v překrásné 
udržované zahradě, nabízející klidná místa k relaxaci nebo i k odpočinku. Hotel se rozkládá na 140 000 m2, 
přímo u krásné soukromé písčité pláže Soma Bay. Do centra města Hurghada, vzdáleného cca 60 kilometrů 
od hotelu, se lze za poplatek několikrát denně pohodlně dopravit hotelovým shuttle busem. Ti nejmladší 
jistě ocení dětský bazén se dvěma skluzavkami a tobogánem. Doporučujeme klientům všech věkových 
kategorií.

Caribbean World *****

E YPT  UR ADA  SOMA BAY

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 111-1112-11122-1111-11112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: 10 km/Safaga
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji (zdarma), 
balkon nebo terasa či francouzské okno
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – dvě ložnice, Jednolůžkový pokoj, Pokoj 
s výhledem na moře, Pokoj s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, lobby bar, bar u bazénu, bar na 
pláži, orientální bar (za poplatek), lobby, kavárna, hlavní 
restaurace, tematické restaurace (orientální 1× za pobyt 
zdarma, rezervace nutná), Wi-Fi v lobby (zdarma), disko-
téka, obchodní arkáda, konferenční místnost, amfi teátr, 
3 bazény, 1 bazén v zimě vyhřívaný (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), dětský bazén, aquapark, dětské hřiš-
tě, mini disko, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD
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h l o í p u v w x y é / á

KRÁSNÁ 

PÍSEČNÁ PLÁŽ 

S POZVOLNÝM

VSTUPEM

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17490 16 990 - 17 490 16 990 - 21 990 16 990 - 18 390 16 990 - 17 990 17 490 - 20 590 17 490 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14190 13 790 - 14 290 13 590 - 18 090 13 790 - 15 090 13 590 - 14 690 14 190 - 16 590 14 190 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14590 14 190 - 14 690 13 990 - 18 490 14 190 - 15 490 13 990 - 15 090 14 590 - 16 990 14 590 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14890 14 490 - 14 990 14 390 - 18 890 14 490 - 15 790 14 390 - 15 390 14 890 - 17 490 14 890 - 16 490
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SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, masáže, kulečník, bowling, 
potápěčské centrum, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně 
formou studeného i  teplého bufetu, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 18.00–21.00 večeře formou bohatého bu-
fetu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, 
ovoce a  dezertů, 21.30–24.00 pozdní večeře. U  snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – 
cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; À  la 
carte restaurace: 18.30–22.00 nebo 20.30–22.00 – indic-
ká, čínská, japonská, mexická, mongolská; Bar u bazénu: 
10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, pivo, vy-
brané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Bar na pláži: 10.00–do západu slunce nealkoholické ná-
poje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané), 12.30–16.00 odpolední snack; Lobby bar: 
24 hodin, 16.00–18.00 odpolední snack a čaj, 24.00–07.00 
noční snack, nealkoholické nápoje, pivo, vybrané alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: 
výše uvedené časy i místa podávání se mohou změnit

Titanic Royal Resort je zbrusu nově postavený hotel s krásnou písčitou pláží. Z trojice Titanic hotelů je tím 
nejluxusnějším, vhodný tedy nejen pro rodiny s dětmi a páry, ale i náročnou klientelu. Hotel denně orga-
nizuje transfer do sesterského hotelu Titanic Aquapark Resort, kde mohou klienti zdarma využívat jeden 
z největších aquaparků v Hurghadě. Titanic Royal Resort naleznete exkluzivně pouze u nás, CK EXIM Tours!

Titanic Royal Resort *****

E YPT  UR ADA  UR ADA  JI

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, minibar (denně 
doplňován nealkoholickými nápoji a  vodou), set pro 
přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s terasou, 4 té-
matické restaurace, lobby bar, bar u bazénu, bar na pláži, 
Aqua bar, Wi-Fi (zdarma ve veřejných prostorech), ob-
chodní arkáda, konferenční místnost, bazény (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén se skluzav-
kami pro děti, aquapark (v  sesterském hotelu Titanic 
Aquapark Resort - shuttle bus zdarma)
PLÁŽ
písčitá pláž, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
denní a  večerní animační programy, vodní pólo, šipky, 
basketbal, plážový volejbal

NOVĚ 

OTEVŘENÝ

LUXUSNÍ 

HOTEL
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD
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a j l o K L í p u v y é / á
Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 790 21 190 - 21 790 21 190 - 26 990 21 190 - 22 990 21 190 - 22 390 21 790 21 790 - 24 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 990 15 590 - 16 190 15 190 - 19 790 15 590 - 17 190 15 190 - 16 590 15 790 - 15 990 15 990 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 390 15 990 - 16 590 15 590 - 20 290 15 990 - 17 490 15 590 - 16 990 16 190 - 16 390 16 390 - 18 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 790 16 290 - 16 890 16 090 - 20 690 16 290 - 17 890 16 090 - 17 390 16 690 - 16 790 16 790 - 18 790
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Titanic Palace je rozlehlý pětihvězdičkový 
resort, postavený v  impozantním antickém 
stylu. Leží přímo u krásné písčité pláže, kte-
rá lemuje křišťálově průzračné Rudé moře. 
Najdete tu jeden z  největších a  nejvybave-
nějších aquaparků v  Hurghadě, profesionální 
fi tness centrum nebo relaxační SPA centrum. 
Tento luxusní resort je oblíben pro své služby 
na dobré úrovni – doporučujeme pro strávení 
nejen rodinné dovolené.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: 21 km
vzdálenost od nákupních možností: 3,5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se sate-
litním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – dvě ložnice, Bungalov – přímý 
vstup do bazénu, pokoj pouze pro dospělé, Jedno-
lůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 2 hlavní restaurace, 6 re-
staurací s  obsluhou (1× týdně zdarma, rezervace 
nutná), 5 barů, snack bar, bar u  bazénu, Wi-Fi 
(zdarma), obchodní arkáda, konferenční místnost, 
diskotéka, bazén (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), vyhřívaný bazén, dětský bazén, aquapark 
(část skluzavek pouze pro osoby nad 122 cm), dět-
ské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá s velmi pozvolným vstupem do moře, pla-
vání možné pouze z  mola, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, tenisový kurt (osvětlení a vybavení za popla-
tek), plážový volejbal, minigolf, fi tness, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, turecké lázně, kulečník, stolní 
tenis, potápění, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All inclusive: 24 hodin, 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.

h l o í p v w x y é / á

Titanic Palace *****

S V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 990 20 490 - 20 990 20 490 - 26 190 20 490 - 22 290 20 490 - 21 690 20 990 20 990 - 23 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 490 15 090 - 15 590 14 790 - 19 290 15 090 - 16 690 14 790 - 16 190 15 290 - 15 490 15 490 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 790 15 490 - 15 990 15 190 - 19 790 15 490 - 17 090 15 190 - 16 490 15 690 - 15 790 15 790 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 190 15 890 - 16 390 15 590 - 20 190 15 890 - 17 490 15 590 - 16 890 16 090 - 16 190 16 190 - 18 190
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E YPT  UR ADA

Hawaii Le Jardin se nachází severně od 
Hurghady, zasazen do krásné palmové zahra-
dy na pobřeží křišťálově průzračného Rudého 
moře s vlastní písčitou pláží. Tento nově zre-
konstruovaný resort svým hostům nabízí kva-
litní služby na vysoké úrovni s možností využít 
bohaté nabídky sportovních aktivit nebo rela-
xovat ve SPA centru. Doporučujeme klientům 
všech věkových kategorií a rodinám s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Hurghada 15 km / El Gouna 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor, set pro přípravu kávy a  čaje, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Bungalov s  terasou, Rodinný pokoj – 2 propojené 
místnosti (bez dveří) s terasou nebo balkonem
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la car-
te restaurace (za poplatek), snack bar, lobby bar, 
sisha bar (za poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), 
obchodní arkáda, kadeřnictví, mini zoo, diskotéka, 
konferenční místnost, 2 bazény (lehátka, sluneč-
níky a  osušky zdarma), aquapark, dětský bazén, 
dětské hřiště, miniklub (pro děti 3–12 let)
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře přes betonové schody, le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis 
(1hod./pokoj/den), plážový volejbal, fotbal, šipky, 
pétanque, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, pára, masáže, kulečník, 
potápěčské centrum, vodní sporty na pláži, kite 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj; Bar u bazénu: 12.00–17.00 od-
polední snack, 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané); Lobby bar: 15.00–17.00 káva, čaj, 
sladké pečivo, 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané); Aqua park bar: 10.00–18.00 nealko-
holické nápoje a vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), 12.00–17.00 odpolední 
snack; Disco bar: 23.00–02.00, 23.00–24.00 nealko-
holické nápoje, pivo a vybrané alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit h l m o í p u v w x y é / á

a aii Le Jardin *****

S U V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 16 990 - 17 490 16 990 - 20 290 16 990 - 17 990 16 990 - 17 990 17 490 17 490 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 690 13 290 - 13 790 13 090 - 15 990 13 290 - 14 290 13 090 - 14 190 13 590 - 13 690 13 690 - 14 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 090 13 690 - 14 190 13 490 - 16 390 13 690 - 14 690 13 490 - 14 590 13 990 - 14 090 14 090 - 14 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 390 13 990 - 14 490 13 790 - 16 790 13 990 - 14 990 13 790 - 14 890 14 290 - 14 390 14 390 - 14 890
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E YPT  UR ADA  SA L AS EES

Citadel Sahl Hasheesh patřící do oblíbené-
ho řetězce Pickalbatros je velmi specifi ckým 
hotelem působící dojmem, že vystupuje ze 
skály, terasovité rozložení přímo nad pláží na 
pobřeží Rudého moře svým návštěvníkům po-
skytuje nádherné panoramatické výhledy. Je-
dinečnost resortu spočívá nejen v jeho osobité 
architektuře, ale i tím, že má vlastní marínu, 
několik uměle vytvořených lagun, venkovní 
vířivky a kvalitní služby na velmi dobré úrovni. 
Doporučujeme nejen náročnějším klientům, 
ale i milovníkům šnorchlování.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11
Pokoj De luxe: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: 25 km
vzdálenost od nákupních možností: 25 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj De luxe – luxusnější 
a prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 tema-
tické restaurace (předchozí rezervace nutná), bar, 
snack bar, bar u bazénu, orientální kavárna (šíša za 
poplatek), Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost, 
obchodní arkáda, 3 bazény (2 vyhřívané v zimním 
období, lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dět-
ský bazén, 2 laguny, 6 venkovních vířivek, 2 dětské 
hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá se vstupem přes korálové podloží (nutná 
obuv do vody), lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma, 3 plážové bary
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, 2 tenisové 
kurty (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní te-
nis, kulečník, vířivka, plážový volejbal, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, turecké lázně, 
salon krásy, vodní sporty na pláži, potápěčské cen-
trum, windsurfi ng
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–02.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických (fi ltrovaná káva, džusy – ne z čerstvého 
ovoce, postmixové nápoje) a alkoholických nápojů 
místní výroby. Lze čerpat v  místech a  časech ur-
čených hotelem. Během večeře je vyžadováno 
formální oblečení.

h l í p q u w x é á

Pickalbatros Citadel Sahl asheesh *****

S V [

nutná, 18.30–21.00 asijská (formou bufetu);
Bar u  bazénu: 10.00–17.00 nealkoholické 
nápoje, alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané); Bary na pláži: 10.00–17.00 
nealkoholické nápoje a  vybrané alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Lobby bar: 5.00–7.00 kontinentální snídaně, 
10.00–2.00 alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Mozart Café: 11.00–17.00 
sladké pečivo, 12.00–17.00 zmrzlina; Colum-
bus Bar & Terrace: 12.00–24.00 sladké peči-
vo. Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 30 990 25 590 - 30 990 25 590 - 35 590 25 590 - 28 490 25 590 - 26 990 26 290 26 290 - 30 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 21 090 17 790 - 21 090 17 390 - 24 690 17 790 - 20 190 17 390 - 18 990 18 090 - 18 290 18 290 - 21 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 21 590 18 290 - 21 590 17 790 - 25 190 18 290 - 20 690 17 790 - 19 490 18 490 - 18 790 18 790 - 21 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 22 190 18 690 - 22 190 18 290 - 25 790 18 690 - 21 090 18 290 - 19 890 18 990 - 19 190 19 190 - 22 290
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Rozlehlý areál luxusního hotelu, skládající 
se z  nízkých budov, je situován v  jižní části 
Hurghady na dlouhé písčité pláži. Vzdušnému 
komplexu vévodí členitý bazén, přecházejí-
cí do říčky, po které je možno loďkou nebo 
vodním šlapadlem dojet na pláž. Hotel nabízí 
velmi bohatý program All Inclusive, podáva-
ný ve třech restauracích, na pláži, v několika 
barech a  v  kavárně. Je vhodný i  pro rodiny 
s  dětmi, které ocení vybavenost dětských 
koutků a hřiště. Pro aktivní způsob dovolené 
jsou k  dispozici tenisové kurty s  betonovým 
povrchem, minigolf a hřiště na pétanque. Svý-
mi vynikajícími službami je hotel vhodný i pro 
velmi náročné klienty. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 19 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – 2 lož-
nice, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, několik 
restaurací podávajících místní i  mezinárodní spe-
ciality, několik barů, Wi-Fi na recepci (zdarma), 
obchodní arkáda, diskotéka, konferenční místnost, 
4 bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), dětský 
bazén, miniaquapark, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, 2 tenisové kurty (1× za pobyt 
zdarma), osvětlení a pronájem raket za poplatek, 
plážový volejbal, tělocvična, volejbal, minigolf, 
stolní tenis, šipky, šlapadla
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, vířivka, elektro-
nické šipky, kulečník, potápění, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, pozd-
ní snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během 
dne lehké občerstvení, neomezené množství roz-
lévaných nealkoholických nápojů (postmixové 
nápoje, džusy – ne z  čerstvého ovoce, káva, čaj) 
a místních alkoholických nápojů (víno, pivo, likéry, 
tvrdý alkohol), 2× denně zmrzlinu pro děti. Lze čer-
pat v místech a časech určených hotelem.

h l m o í p u v w x y é / á

Pickalbatros Dana Beach *****

S V Z [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 31 790 25 590 - 31 790 25 590 - 36 890 25 590 - 28 690 25 590 - 26 990 26 290 26 290 - 31 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 21 690 17 790 - 21 690 17 390 - 25 490 17 790 - 20 290 17 390 - 18 990 18 090 - 18 290 18 290 - 21 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 22 190 18 290 - 22 190 17 790 - 26 090 18 290 - 20 790 17 790 - 19 490 18 490 - 18 790 18 790 - 22 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 22 690 18 690 - 22 690 18 290 - 26 590 18 690 - 21 290 18 290 - 19 890 18 990 - 19 190 19 190 - 22 690
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  990 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

White Beach je nejmladší z rodiny oblíbeného 
řetězce hotelů Pickalbatros a nachází se neda-
leko centra Hurghady na pobřeží Rudého moře 
s vlastní krásnou písčitou pláží. Komfortně vy-
bavený hotel s kvalitními službami doporuču-
jeme především rodinám s dětmi, pro které je 
zde pestré vyžití nejen v aquaparku.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Junior Suite: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 4,5 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Junior Suite – prostornější po-
koj, balkon nebo terasa, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 3 hlavní restaurace (asij-
ská, orientální a  italská), restaurace s  obsluhou 
(za poplatek, rezervace nutná), lobby bar, několik 
barů, bary u bazénu, Wi-Fi v  areálu hotelu (zdar-
ma), obchod se suvenýry, obchodní arkáda, sisha 
koutek (za poplatek), diskotéka (do 24.00 v rámci 
AI), bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
vyhřívaný bazén, 4 dětské bazény, aquapark, ven-
kovní vířivky, dětské hřiště, mini disko, dětský klub 
(pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, plážový bar, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, minigolf, 
stolní tenis, tenis, volejbal, minigolf, aerobic, fi t-
ness, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, vířivka, turecké lázně, 
salon krásy, kulečník, vodní sporty na pláži, potá-
pěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře podávané formou bufe-
tu, odpoledne občerstvení, zmrzlina, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a místních alkoholických nápojů (pivo, víno, tvrdý 
alkohol místní výroby, výběr koktejlů). Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

h l m o í p u v w x y é / á

Pickalbatros White Beach Resort *****

S V Z [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 31 590 24 990 - 31 590 24 990 - 37 590 24 990 - 28 290 24 990 - 26 590 25 890 25 890 - 31 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 21 490 17 390 - 21 490 16 990 - 25 890 17 390 - 20 090 16 990 - 18 790 17 890 - 18 090 18 090 - 21 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 22 090 17 790 - 22 090 17 390 - 26 490 17 790 - 20 490 17 390 - 19 190 18 290 - 18 490 18 490 - 22 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 22 590 18 290 - 22 590 17 890 - 27 090 18 290 - 20 990 17 890 - 19 690 18 790 - 18 990 18 990 - 22 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Rozlehlý luxusní resort Albatros Palace leží 
v jižní části Hurghady, ve vzdálenosti 8 kilo-
metrů od letiště, přímo na soukromé písčité 
pláži. Hotel, postavený v  marockém stylu, 
nabízí svým hostům jedinečnou atmosféru 
a  zaručuje prožití příjemné dovolené plné 
zábavy, klidu a  odpočinku v  luxusním pro-
středí. Albatros Palace je ideální volbou pro 
rodiny s  dětmi, pro něž je zde k  dispozici 
miniklub a dětské hřiště, ale uspokojí i ná-
ročnější klien telu. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, minibar, TV se satelitním pří-
jmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa (většina 
pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 tema-
tické restaurace, několik barů, kavárna, noční klub, 
připojení k  internetu (zdarma), obchodní arkáda, 
kadeřnictví, 4 bazény – z toho 2 vyhřívané v zim-
ním období (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
dětský bazén, skluzavky pro děti, dětské hřiště, 
miniklub
PLÁŽ
písčitá, s  velmi pozvolným přístupem do moře, 
plavání možné pouze z mola, lehátka a slunečníky 
zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a večerní programy, tenisový kurt v sou-
sedním hotelu Beach Albatros (osvětlení a  spor-
tovní vybavení za poplatek), stolní tenis, plážový 
volejbal, fi tness, šachy, vodní pólo, aerobic, šipky, 
pétanque
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, vířivka, sauna, salon krásy, 
kulečník, masáže, jízda na kole nebo na koni, po-
tápěčské centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, pozd-
ní snídaně, obědy, večeře a pozdní večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomeze-
né množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a místních alkoholických nápojů. Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem.

h l m o í p u v w x y é / á

Pickalbatros Albatros Palace *****

S V Z [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 30 390 24 690 - 30 390 24 690 - 34 890 24 690 - 27 590 24 690 - 25 990 25 390 25 390 - 30 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 20 790 17 290 - 20 790 16 790 - 24 190 17 290 - 19 590 16 790 - 18 390 17 490 - 17 790 17 790 - 20 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 21 290 17 690 - 21 290 17 290 - 24 790 17 690 - 20 090 17 290 - 18 790 17 990 - 18 190 18 190 - 21 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 21 790 18 090 - 21 790 17 690 - 25 290 18 090 - 20 490 17 690 - 19 190 18 390 - 18 590 18 590 - 21 790
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  MAKADI BAY

Stella Di Mare je situován v  klidné zátoce 
Makadi Bay na krásné písčité pláži s výhledem 
na křišťálově čisté Rudé moře. Přes molo se 
dostanete k nádhernému útesu, kde můžete 
pozorovat rozmanitost podmořského života. 
Tento resort je postaven v  moderním arab-
ském stylu, nabízí svým hostům služby na 
vysoké úrovni a je vhodný nejen k aktivnímu 
odpočinku ale i k relaxační dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1113

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km 
vzdálenost od centra: Hurghada 35 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, telefon, minibar (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na bazén, 
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – 2 po-
koje propojené dveřmi
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s  obsluhou (italská a  indická, za poplatek, 
rezervace nutná), snack bar, bar u bazénu, orien-
tální koutek (za poplatek), Wi-Fi v lobby (zdarma), 
obchodní arkáda, kadeřnictví, diskotéka (za popla-
tek), konferenční místnost, 2 bazény (1 vyhřívaný 
v  zimním období, lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), 2 dětské bazény, bazén s vlnobitím, ba-
zén se skluzavkami, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře pouze přes molo, korálové 
podloží, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žová restaurace
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
šipky, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jacuzzi, masáže, salon 
krásy, minigolf, kulečník, vodní sporty na pláži, po-
tápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, zmrzlina. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a  vybraných alkoholických 
nápojů místní výroby. Lze čerpat v  místech a  ča-
sech určených hotelem.

a h l m o í p u v x y é / á

Stella Di Mare Makadi Bay *****

S V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 990 20 490 - 21 990 20 490 - 27 790 20 490 - 22 590 20 490 - 21 690 20 990 - 21 990 21 990 - 24 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 690 14 690 - 15 690 14 390 - 19 690 14 690 - 16 490 14 390 - 15 790 15 090 - 15 690 15 690 - 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 090 15 090 - 16 090 14 790 - 20 190 15 090 - 16 890 14 790 - 16 090 15 390 - 16 090 16 090 - 17 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 490 15 390 - 16 490 15 090 - 20 590 15 390 - 17 190 15 090 - 16 490 15 790 - 16 490 16 490 - 18 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  990 K

E YPT  UR ADA  SOMA BAY

Velmi příjemný hotelový areál sestává z hlavní 
budovy a několika vilek a bungalovů, ležících 
v upravené zahradě. Nachází se přímo na jed-
né z nejkrásnějších pláží Rudého moře, dlou-
hé přes jeden kilometr, se vzrostlými palmami 
v  zátoce Soma Bay, mezi letovisky Makadi 
a Safaga. Hotel je ideální volbou pro klienty, 
kteří touží po odpočinkové dovolené ve velmi 
hezkém prostředí se službami na dobré úrov-
ni. Doporučujeme také rodinám s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 50 km
vzdálenost od nákupních možností: Safaga 12 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, Wi-Fi (za poplatek), mini-
bar (nealko nápoje zdarma), set pro přípravu kávy 
a  čaje, vlastní sociální zařízení (koupelna, župan, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon, terasa nebo 
francouzské okno
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj s výhledem na 
bazén, Rodinný pokoj, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte 
restaurace s  mezinárodní i  místní kuchyní (1× za 
pobyt zdarma, rezervace nutná), několik barů, bar 
na pláži, kavárna, Wi-Fi (zdarma), obchodní arká-
da, diskotéka, 3 konferenční místnosti, kadeřnictví, 
bazén (lehátka a  slunečníky zdarma), vyhřívaný 
bazén v zimním období, dětský bazén, hlídání dětí 
(za poplatek), miniklub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a  osušky (zdarma), 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, fi tness, tenis (1 hodina denně zdarma během 
dne), kulečník (1 hodina denně zdarma během 
dne), minigolf, vodní pólo, aerobic, plážový volej-
bal, fotbal, pétanque
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, salon krásy, masáže, sauna, vířivka, 
potápěčské centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, pozd-
ní snídaně, obědy, večeře a pozdní večeře formou 
bufetu, během dne lehké občerstvení, neomeze-
né množství rozlévaných nealkoholických nápojů 
a    ístních alkoholických nápojů. Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem.

h l m o í p u v w x y é á

Sentido Pal  Royale So a Bay *****

S V Y [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 28 590 25 590 - 28 590 25 590 - 34 290 25 590 - 27 990 25 590 - 26 990 26 290 - 28 590 28 590 - 30 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 20 390 18 390 - 20 390 17 990 - 24 690 18 390 - 20 490 17 990 - 19 590 18 890 - 20 390 20 390 - 21 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 20 890 18 890 - 20 890 18 490 - 25 290 18 890 - 20 990 18 490 - 20 090 19 390 - 20 890 20 890 - 22 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 21 390 19 290 - 21 390 18 990 - 25 890 19 290 - 21 390 18 990 - 20 490 19 790 - 21 390 21 390 - 22 890
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160160

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  290 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Tento luxusní hotelový komplex známého ho-
telového řetězce je situován v rozlehlém areálu 
přímo u písčité pláže s velmi pozvolným vstu-
pem do moře. Pro kvalitu a rozsah nabízených 
služeb můžeme doporučit i náročné klientele. 
Kromě široké nabídky sportovních a  rekreač-
ních aktivit je klientům k dispozici i wellness 
centrum. Nejen rodiny s dětmi ocení hotelový 
aquapark se skluzavkami a tobogány.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: 21 km
vzdálenost od nákupních možností: 3,5 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior pokoj – prostornější pokoj, Pokoj Superior 
s výhleden na moře, Rodinný pokoj – 2 propojené 
ložnice, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, několik 
restaurací s obsluhou (za poplatek), lobby bar, bar 
u bazénu, orientální kavárna, Wi-Fi v lobby (ome-
zená data zdarma), obchod se suvenýry, diskotéka, 
venkovní amfi teátr, bazény – z  toho několik vy-
hřívaných v  zimním období (lehátka a  slunečníky 
zdarma) a 6 dětských bazénů, skluzavky a tobogá-
ny (pro děti nad 120 cm), dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační a  večerní programy, tenisový kurt (ve-
černí osvětlení a pronájem vybavení za poplatek), 
plážový volejbal, stolní tenis, fi tness, vířivka na 
pláži (v určených hodinách), pétanque, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, potápění
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.

h l o í p q u v w x y é / á

JAZ A ua arine *****

S V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 290 23 590 - 26 290 23 590 - 56 890 23 590 - 27 990 23 590 - 25 990 26 290 26 290 - 30 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 19 490 17 590 - 19 490 17 290 - 41 490 17 590 - 21 090 17 290 - 19 290 19 290 - 19 490 19 490 - 22 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 990 18 090 - 19 990 17 690 - 42 490 18 090 - 21 590 17 690 - 19 790 19 790 - 19 990 19 990 - 23 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 490 18 490 - 20 490 18 190 - 43 390 18 490 - 22 090 18 190 - 20 290 20 290 - 20 490 20 490 - 23 890
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  090 K

E YPT  UR ADA  SOMA BAY

Mövenpick je luxusní hotelový komplex střed-
ní velikosti, nabízející vysoký standard služeb. 
Nachází se v  klidné oblasti Soma Bay podél 
krásné písčité pláže na pobřeží průzračného 
Rudého moře, které, díky svému bohatému 
podmořskému životu láká ke šnorchlování 
a  potápění. Tento resort můžeme doporučit 
nejen náročnější klientele. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11
Pokoj Deluxe: 11-112-111
Pokoj Deluxe s výhledem na bazén: 11-112-111
Pokoj Deluxe s výhledem na moře: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 45 km
vzdálenost od centra: 50 km
vzdálenost od nákupních možností: 8 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, minibar, set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na pokoji (zdarma) 
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj De luxe - prostornější pokoj, Pokoj De luxe s vý-
hledem na moře - všechny tyto pokoje mají balkon
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s obsluhou (rezervace nutná, 1× za pobyt), ně-
kolik barů, Wi-Fi (zdarma), konferenční místnost, 
3 bazény – 1 vyhřívaný v zimním období (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, dětské 
hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový kurt 
(osvětlení za poplatek), stolní tenis, kulečník, plá-
žový volejbal, vodní aerobic, taneční hodiny, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, sauna, pára, salon krásy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj, 23.00–01.00 večerní snack; Tematické 
restaurace: 19.00–22.00 večeře formou menu – ori-
entální, italská (1× týdně zdarma, rezervace nutná); 
Bar u  bazénu: 12.00–13.00 a  15.00–16.00 zmrzlina, 
10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, whis-
ky, pivo, víno, rum, vodka (vše místní výroby, rozlé-
vané); Bar na pláži: 12.00–13.00 a 15.00–16.00 zmrz-
lina, 10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, 
pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané); Lobby bar: 11.00–12.00 dopolední 
snack formou různého sladkého pečiva; Soma bar: 
16.00–16.45 odpolední snack, 17.00–17.45 čokoláda, 
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit d h l o í p q u v w x y z é á

M venpick So a Bay *****

S V Y [ HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 490 18 890 - 19 490 18 890 - 26 990 19 390 - 20 890 19 390 - 20 490 19 990 19 990 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 790 15 390 - 15 990 15 090 - 22 190 15 790 - 17 190 15 590 - 16 790 16 190 - 16 290 16 190 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 190 15 690 - 16 290 15 490 - 22 690 16 190 - 17 590 15 990 - 17 190 16 590 - 16 690 16 590 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 590 16 090 - 16 690 15 890 - 23 190 16 490 - 17 990 16 390 - 17 590 16 990 - 17 090 16 990 - 17 990
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162

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Hilton Resort je situován přímo u vlastní pís-
čité pláže, lemující lagunu křišťálově průzrač-
ného Rudého moře. Hotel je obklopen krásnou 
vzrostlou zahradou, lákající k odpočinku. Do-
poručujeme nejen rodinám s dětmi, pro které 
je zde bohaté vyžití, ale pro všechny věkové 
kategorie klientů a milovníky potápění.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj De luxe: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 5 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor 
(zdarma), balkon nebo terasa (u většiny pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Pokoj De luxe – luxusněji vybaven
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, tematic-
ké restaurace (italská 1× zdarma, rezervace nutná), 
orientální kavárna (za poplatek), lobby bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchodní arkáda, 
konferenční místnost, diskotéka, 3 bazény (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), 1 bazén vyhřívaný 
(v  zimním období), tobogán, skluzavky (pro děti), 
dětské hřiště, mini disko, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žová restaurace 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, stolní tenis, plážový volejbal, tenisový kurt 
(vybavení a osvětlení za poplatek), vodní aerobic, 
šipky, pétanque, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, jacuzzi, hammam, masáže, 
krytý bazén, squash, fotbalové hřiště, potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, zmrzlina. Neomezené množství rozléva-
ných nealkoholických a  vybraných alkoholických 
nápojů místní výroby. Lze čerpat v  místech a  ča-
sech určených hotelem.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
PREMIUM All Inclusive: oproti All Inclusive zahrnuje 
navíc doplnění minibaru 4 nápoji a 2 vodami denně 
zdarma, 30 minutovou masáž obličeje, večeři v rybí 
restauraci.

h j l m o í p u v w x y é / á

h j l m o í p u v w x y é / á

ilton Resort *****

S V W \
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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163

E YPT  UR ADA  MAKADI BAY

V marockém stylu vystavěný hotel Serenity se 
rozprostírá v krásné zahradě v zálivu Makadi 
Bay. Nabízí ubytování v pěti křídlech komple-
xu, a to v budovách o dvou a třech podlažích. 
Je vhodnou volbou pro milovníky golfu, neboť 
se nachází v blízkosti golfového hřiště Madi-
nat Makadi. Moře u  hotelu oplývá pestrým 
podmořským životem, což ocení především 
ti, co rádi šnorchlují. Doporučujeme rodinám 
s dětmi. Hotelový shuttle bus vás za poplatek 
doveze do centra Hurghady.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-112-1122-111
Pokoj Premium s výhledem na bazén:
11-112-1122-111 
Pokoj Deluxe s výhledem na moře:
11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji, 
balkon, terasa nebo francouzské okno
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Premium s  výhledem na bazén, Pokoj De 
luxe s výhledem na moře, Rodinný pokoj – prostor-
nější pokoj, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s  obsluhou, restaurace na pláži, lobby bar, bar 
u bazénu, kavárna, čajovna, připojení k internetu (za 
poplatek), Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod se suve-
nýry, obchodní arkáda, konferenční místnost, disko-
téka (za poplatek), 6 bazénů (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), z toho 2 se slanou vodou, vířivka, 
dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčito-oblázková se vstupem přes korálové podlo-
ží – vstup do moře přes molo, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
plážový volejbal, minigolf, fi tness, boccia
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
golf (v  blízkosti hotelu), potápěčské centrum, 
sauna, pára, masáže, salon krásy, vodní sporty, 
v sousedním hotelu Serenety Fun City – lunapark, 
videohry, XD kino, aquapark
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 (fi ltrovaná káva, džusy – ne z čerstvého 
ovoce) a  alkoholických nápojů místní výroby. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem. Bě-
hem večeře je vyžadováno formální oblečení.

h j l n í p q u v x y z é á

Serenity Makadi Beach *****

S V W [ 4
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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164

E YPT  UR ADA  MAKADI BAY

Tento rozsáhlý hotelový komplex se nachá-
zí v  zálivu Makadi Bay, v  krásné zahradě za 
sesterským hotelem Serenity Makadi Beach, 
přes který se dostanete na pláž nebo můžete 
využít hotelový shuttle bus. V areálu hotelu se 
nachází velký aquapark a  také lunapark. Pro 
golfové nadšence je v blízkosti hotelu golfové 
hřiště Madinat Makadi. V tomto hotelu zažije-
te velmi krásnou rodinnou dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj De luxe: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 800 m
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: 40 km
vzdálenost od nákupních možností: 4 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, set pro přípravu čaje a kávy, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na 
pokoji, balkon, terasa nebo francouzské okno
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj De luxe, Rodinný pokoj – prostornější pokoj, 
balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 tema-
tické restaurace (italská a orientální – za poplatek, 
rezervace nutná), lobby bar, bar u bazénu, připoje-
ní k  internetu (za poplatek), obchod se suvenýry, 
lékař, prádelna, bazén (lehátka, slunečníky a osuš-
ky zdarma), dětský bazén, aquapark, aquapark pro 
děti, dětské hřiště, dětský klub (pro děti 5–12 let), 
hlídání dětí (za poplatek)
PLÁŽ
písčito-oblázková se vstupem přes korálové podlo-
ží – vstup do moře přes molo, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, šachy, teni-
sový kurt (osvětlení za poplatek), fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápěčské centrum (u  hotelu Serenity Makadi 
Beach), sauna, pára, masáže, salon krásy, dětské 
herní automaty, lunapark, video hry, XD kino
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj;
Food court: 11.00–13.00 a  15.30–17.00 teplý snack, 
16.00–17.00 zmrzlina, 10.00–17.00 nealkoholické ná-
poje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Bar na pláži: 12.00–14.00 teplý 
snack, 15.30–17.00 palačinky, 10.00–do západu slun-
ce nealkoholické nápoje, pivo, vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar:
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
English Pub: 18.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
vybrané koktejly a  alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit

h j m n p u v w x y z é / á

h j m n p u v w x y z é / á

Serenity Fun City *****

S V W \ 4

S V W \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s extra All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup xx xx xx xx xx xx xx
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 xx xx xx xx xx xx xx
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 xx xx xx xx xx xx xx
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 xx xx xx xx xx xx xx

ceny a ter íny naleznete na

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

12 190 K

E YPT  UR ADA  UR ADA SEVER

Caesar Palace se nachází u vlastní písčité pláže 
s  fascinujícím panoramatickým výhledem na 
křišťálově průzračné Rudé moře. Tento resort, 
se skvěle vybaveným aquaparkem a bohatým 
výběrem wellness a služeb je vhodnou volbou 
jak pro rodinnou dovolenou, stejně tak i pro 
milovníky kitesurfi ngu, pro který jsou zde 
ideální podmínky. Ofi ciální kategorie hotelu je 
5*, naše hodnocení je 4*. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 21 km
vzdálenost od centra: 16 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, téma-
tické restaurace (za poplatek), bar, snack bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), minimarket, 
obchodní arkáda, konferenční místnost, diskotéka, 
5 bazénů (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
2× relaxační bazén, 1× bazén s umělým vlnobitím, 
1× dětský bazén, aquapark, miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, s velmi pozvolným vstupem do moře, le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní programy, 
aerobic, šipky, pétanque, plážový volejbal, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, masáže, salon krásy, stolní 
tenis, squash, potápěčské centrum, kite centrum, 
vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno (místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar na 
pláži: 12.30–16.00, 10.00–16.00 nealkoholické ná-
poje, káva, čaj, pivo a vybrané alkoholické nápo-
je (vše místní výroby, rozlévané); Bar u  bazénu: 
10.00–17.00 nealkoholické nápoje, káva, čaj, pivo 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Loby bar: 16.30–17.30 káva, čaj, slad-
ké pečivo, 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Sport bar: 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a  vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše uve-
dené časy i místa podávání se mohou změnit

h l m o í p u v x y é / á

Hawaii Caesar Palace ****

S U V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 590 15 190 - 15 590 15 190 - 18 390 15 190 - 15 990 15 190 - 15 990 15 590 15 590 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 12 690 12 390 - 12 790 12 190 - 15 090 12 390 - 13 190 12 190 - 13 090 12 590 - 12 690 12 690 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 12 990 12 690 - 13 090 12 490 - 15 490 12 690 - 13 490 12 490 - 13 390 12 890 - 12 990 12 990 - 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 13 290 12 990 - 13 390 12 790 - 15 790 12 990 - 13 790 12 790 - 13 690 13 190 - 13 290 13 290 - 13 690
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

11 990 K

E YPT  UR ADA  UR A DA  SEVER

Nově vybudovaný Hawaii Dream sousedící 
s  oblíbeným hotelem Hawaii Caesar Palace 
u kterého klienti mohou využívat většiny slu-
žeb, se nachází u krásné písčité pláže. Tento 
hotel je určen pro evropskou klientelu a nabízí 
služby na dobré úrovni. Doporučujeme klien-
tům všech věkových kategorií, především ro-
dinám s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 21 km
vzdálenost od centra: 16 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj - prostornější, Bungalov, Jednolůž-
kový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, téma-
tické restaurace (za poplatek), bar, snack bar, bar 
u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), minimarket, 
obchodní arkáda, konferenční místnost, diskotéka, 
bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dět-
ský bazén, aquapark, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá s velmi pozvolným vstupem do moře, lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, aerobic, šipky, pétanque, plážový volejbal, 
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, masáže, salon krásy, stolní 
tenis, tenisový kurt, potápěčské centrum, kite cen-
trum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných místních 
nealkoholických a alkoholických nápojů. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

a h l o í p u v x y é / á

a aii Drea  ****

S U V Z [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 390 14 990 - 15 390 14 990 - 17 490 14 990 - 15 890 14 990 - 15 890 15 390 15 390 - 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 12 490 12 190 - 12 590 11 990 - 14 390 12 190 - 13 090 11 990 - 12 990 12 390 - 12 490 12 490 - 12 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 12 790 12 490 - 12 890 12 390 - 14 690 12 490 - 13 390 12 390 - 13 290 12 790 12 790 - 13 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 13 090 12 790 - 13 190 12 690 - 15 090 12 790 - 13 690 12 690 - 13 590 13 090 13 090 - 13 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

12 90 K

E YPT  UR ADA

Hawaii Riviera je kvalitní nově zrekonstruova-
ný resort nacházející se severně od Hurghady. 
Obklopen krásnou palmovou zahradou a jedi-
nečnou scenérií Rudého moře s písčitou pláží, 
kterou má společnou se sousedním hotelem 
Hawaii Le Jardin. Svým hostům nabízí bohaté 
sportovní vyžití nebo relaxaci ve SPA centru, 
je vhodnou volbou pro klienty všech věkových 
kategorií i rodiny s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Hurghada 15 km / El Gouna 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře, Bun-
galov s terasou, Rodinný pokoj – jedna velká místnost
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, lobby bar, hlavní restaura-
ce, snack bar, Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchod se 
suvenýry, obchodní arkáda, diskotéka, kadeřnictví, 
konferenční místnost, mini ZOO, bazén (lehátka 
a slunečníky), aquapark, dětský bazén, dětské hřiš-
tě, miniklub (pro děti 3–12 let)
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře přes betonové schody, le-
hátka, slunečníky a osušky (zdarma), plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis 
(1hod./pokoj/den), plážový volejbal, šipky, péta-
nque, fi tness, minifotbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
wellness, sauna, masáž, kulečník, potápěčské cen-
trum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; Bar u bazénu: 10.00–18.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše míst-
ní výroby, rozlévané), 12.00–17.00 odpolední snack;
Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Lobby bar: 15.00–17.00 odpolední snack, 
10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Aqua park bar: 12.00–17.00 odpolední snack, 10.00–
18.00 nealkoholické nápoje a  vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar u bazé-
nu: 12.00–17.00 odpolední snack Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit h l m o í p u v w x y é á

Hawaii Riviera ****

S U V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 790 16 290 - 16 790 16 290 - 19 590 16 290 - 17 290 16 290 - 17 290 16 790 16 790 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 190 12 790 - 13 290 12 590 - 15 490 12 790 - 13 790 12 590 - 13 690 13 090 - 13 190 13 190 - 13 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 13 490 13 090 - 13 590 12 890 - 15 890 13 090 - 14 090 12 890 - 13 990 13 390 - 13 490 13 490 - 13 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 13 890 13 490 - 13 990 13 290 - 16 190 13 490 - 14 490 13 290 - 14 390 13 790 - 13 890 13 890 - 14 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

11 90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Hawaii Palm se nachází nedaleko centra 
Hurghady přímo u písčité pláže s panorama-
tickým výhledem na Rudé moře. Tento velmi 
oblíbený resort prošel rozsáhlejší rekonstrukci 
a byl zde vybudován aquapark. Příjemné pro-
středí a  gastronomie na dobré úrovni potěší 
klienty všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Bungalov: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj:
11-112-1122-11222-112222-111222-111122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 6 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar, set pro přípravu čaje 
a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na recepci (zdarma), balkon, tera-
sa nebo francouzské okno
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Bungalov, Rodinný pokoj 
(2 místnosti, cca 64 m2)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 téma-
tické restaurace (asijská, italská a  rybí – za po-
platek, rezervace nutná), několik barů, obchodní 
arkáda, diskotéka (vstup zdarma, nápoje za popla-
tek), 5 bazénů – z nich 1 vyhřívaný v zimním období 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský ba-
zén, aquapark, dětské hřiště, mini disco, miniklub
PLÁŽ
písčitá, pro vstup do moře k dispozici molo, lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, aerobic, šip-
ky, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jacuzzi, masáže, salon 
krásy, tenis, biliár, potápěčské centrum, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (džus 
– ne fresh), u  oběda a  večeře nealkoholické ná-
poje, pivo, víno, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Bar u bazénu: 10.00–do 
západu slunce nealkoholické nápoje, pivo a vybra-
né alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané); Bar na pláži: 12.30–16.00 odpolední snack, 
10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, pivo 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Lobby bar: 16.30-17.30 občerstvení, 
10.00-24.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit

h l m o p u v x é / á

a aii Pal  Resort ****

S U V Z \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 190 14 790 - 15 190 14 790 - 17 990 14 790 - 15 590 14 790 - 15 590 15 190 15 190 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 12 390 11 990 - 12 390 11 890 - 14 790 11 990 - 12 790 11 890 - 12 790 12 290 - 12 390 12 390 - 12 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 12 690 12 290 - 12 690 12 190 - 15 190 12 290 - 13 090 12 190 - 13 090 12 590 - 12 690 12 690 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 12 990 12 590 - 12 990 12 490 - 15 490 12 590 - 13 390 12 490 - 13 390 12 890 - 12 990 12 990 - 13 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

12 190 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Mirage Bay je rozlehlý resort v  jehož areálu 
naleznete zmenšené architektonické prvky 
chrámu v Karnaku zasazené v krásné rozlehlé 
zahradě u  písčité pláže lemované křišťálově 
průzračným Rudým mořem. Tento resort svým 
hostům nabízí služby na dobré úrovni, kde si 
na své přijdou nejen milovníci vodních rado-
vánek, rodiny s dětmi ale i ti, kteří vyhledávají 
klidnou odpočinkovou dovolenou. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Bungalov: 11-112-1122-111
Suite: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 20 km
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, telefon, set pro přípravu kávy a  čaje 
(při příjezdu, další doplnění za poplatek), minibar 
(doplnění za poplatek), trezor (na recepci zdarma), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Bungalov – ložnice + obývací 
část, Suite – ložnice + obývací část 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, tematická 
restaurace (orientální, italská, asijská a brazilská – ve-
čeře À la carte, jednou za pobyt zdarma), snack bar, 
lobby bar, bar u aquaparku, bar, Wi-Fi v  lobby zdar-
ma, 2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
aquapark, dětký aquapark (vyhřívaný v zimním obdo-
bí), miniklub, mini disko, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře pozvolný – laguna (doporuču-
jeme boty do vody) nebo vstup do moře přes molo, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, aerobic, 
plážový volejbal, šipky, tenis (vybavení za popla-
tek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, billiard, vodní 
sporty na pláži, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, zmrzlina. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a vybraných alkoholických nápojů 
místní výroby. Víno podáváno pouze v době večeře 
v hlavní restauraci. Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.

a h l o í p u v w x y é /

Mirage Bay ****

S U V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 15 590 15 190 - 15 590 15 190 - 17 990 15 190 - 15 990 15 190 - 15 990 15 590 15 590 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 12 690 12 390 - 12 790 12 190 - 14 790 12 390 - 13 190 12 190 - 13 090 12 590 - 12 690 12 690 - 13 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 12 990 12 690 - 13 090 12 490 - 15 090 12 690 - 13 490 12 490 - 13 390 12 890 - 12 990 12 990 - 13 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 13 290 12 990 - 13 390 12 790 - 15 490 12 990 - 13 790 12 790 - 13 690 13 190 - 13 290 13 290 - 13 690
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170

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA  JI

Titanic Beach Spa & Aqua Park je rozlehlý re-
sort, umístěn na krásné písčité pláži. Nalezne-
te zde jeden z největších a nejvybavenějších 
aquaparků v  Hurghadě, profesionální fi tness 
centrum nebo relaxační SPA centrum. Ten-
to resort je vhodnou volbou pro ke strávení 
aktivní či relaxační dovolené, především pro 
rodiny s dětmi. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Rodinný pokoj : 11-112-1122-111-1113

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 21 km
vzdálenost od nákupních možností: 3,5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, při-
pojení k  internetu (za poplatek), minibar, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon nebo terasa (u většiny pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Rodinný pokoj – 2 propojené 
místnosti
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 6 tema-
tických restaurací s  obsluhou (1× týdně zdarma, 
rezervace nutná), lobby bar, bar u bazénu, shisha 
bar (za poplatek), Wi-Fi (zdarma ve veřejných pro-
storech), obchodní arkáda, diskotéka, kadeřnictví, 
konferenční místnost, bazény (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), dětský bazén, aquapark (část 
skluzavek pouze pro osoby nad 122 cm), miniklub 
(pro děti 4–12 let), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá s velmi pozvolným vstupem do moře, pla-
vání možné pouze z  mola, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy a nepravidelné večerní progra-
my, minigolf, 2× tenisový kurt (osvětlení a vybave-
ní za poplatek), fi tness, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, masáže, kulečník, 
bowling, potápěčské centrum, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i  teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.00–21.00 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a  dezertů, 21.30–24.00 pozdní 
večeře. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické 
nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne 
fresh), u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
víno, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; À la carte restaurace:
18.30–22.00 nebo 20.30–22.00 – italská, čínská, rybí, 
libanonská a grill (1× týdně zdarma, předchozí rezer-
vace nutná) Bar u  bazénu: 16.00–do západu slunce 
odpolední snack, 10.00–do západu slunce nealkoho-
lické nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Bar na pláži: 12.30–16.00 
odpolední snack, 10.00–do západu slunce nealkoho-
lické nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Lobby bar: 16.00–18.00 od-
polední snack a čaj, 24.00–7.00 noční snack, 24 hodin 
nealkoholické nápoje, pivo, vybrané alkoholické ná-
poje (vše místní výroby, rozlévané) Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit. h l o n í p u v w x y é / á

Titanic Beach Spa  A ua Park *****

S V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 890 20 290 - 20 890 20 290 - 25 890 20 290 - 21 990 20 290 - 21 490 20 890 20 890 - 23 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 390 14 990 - 15 590 14 690 - 19 090 14 990 - 16 490 14 690 - 15 990 15 290 - 15 390 15 390 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 790 15 390 - 15 990 15 090 - 19 490 15 390 - 16 890 15 090 - 16 390 15 690 - 15 790 15 790 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 190 15 690 - 16 290 15 490 - 19 990 15 690 - 17 190 15 490 - 16 790 16 090 - 16 190 16 190 - 17 990
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171

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  190 K

E YPT  UR ADA  MAKADI BAY

Labranda Club Makadi se nachází v  krásném 
zálivu Makadi Bay, obklopen vzrostlou za-
hradou a  písčitou pláží, která nabízí pohled 
na křišťálově čisté Rudé moře. Tento hotel 
s útulnou atmosférou je vhodnou volbou pro 
všechny věkové kategorie klientů, pro milov-
níky potápění, vodních sportů a  také pro ro-
diny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-113-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 30 km 
vzdálenost od centra: 35 km
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním pří-
jmem, minibar (za poplatek), set pro přípravu kávy 
a čaje, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na bazén, 
Rodinný pokoj – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 4 re-
staurace s obsluhou: burger restaurace - zdarma, 
čínská, kubánská, řecká (za poplatek, rezervace 
nutná, vyžadováno formální oblečení), lobby bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), šíša bar (za 
poplatek), konferenční místnost, obchodní arkáda, 
2 bazény, 1 vyhřívaný v zimním období (slunečníky, 
lehátka a  osušky zdarma), dětský bazén, dětské 
hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar, plážová restaurace
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, animační programy, plážový vo-
lejbal, kulečník, pétanque, tenis (osvětlení za popla-
tek), stolní tenis, aerobic, vodní pólo, šipky, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jacuzzi, masáže, squash, 
jízda na koni, vodní sporty na pláži, potápěčské 
centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, vybrané alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; À la carte restaurace: 19.00–22.00 ori-
entální, večeře formou menu (předchozí rezervace 
nutná, vyžadováno společenské oblečení); Restau-
race na pláži: 15.00–17.00 odpolední snack; 19.00–
22.00 večeře formou bufetu; Bar u bazénu: 10.00–
do západu slunce nealkoholické nápoje a vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Bar na pláži: 10.00–do západu slunce nealkoho-
lické nápoje a  vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Lobby bar: 10.00–12.00 
pozdní snídaně, 15.00–19.00 snack, 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje a  vybrané alkoholické (vše 
místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvede-
né časy i místa podávání se mohou změnit h l o í p u v w x y é á

Labranda Club Makadi ****

S V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 590 19 990 - 20 590 19 990 - 27 990 19 990 - 21 190 19 990 - 21 190 20 590 - 21 790 21 790 - 24 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 990 15 490 - 16 090 15 190 - 21 390 15 490 - 16 690 15 190 - 16 590 15 990 - 16 890 16 890 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 390 15 890 - 16 490 15 590 - 21 890 15 890 - 17 090 15 590 - 16 990 16 390 - 17 290 17 290 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 790 16 290 - 16 890 15 990 - 22 390 16 290 - 17 490 15 990 - 17 390 16 790 - 17 690 17 690 - 19 790
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172172

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

12 90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Rozlehlý hotelový komplex, skládající se 
z hlavní budovy a vilek, je situován v jižní části 
Hurghady na dlouhé písčité pláži. Středu areá-
lu vévodí zajímavě řešený členitý bazén. Stan-
dardní pokoje jsou umístěné v  pohodlných 
řadových bungalovech, za příplatek je možné 
ubytování v hlavní budově. Pozvolný vstup do 
moře je ideální pro rodiny s  dětmi. Hotel je 
vhodný pro klienty, kteří chtějí strávit klidnější 
dovolenou na krásné pláži či v areálu hotelu.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
Pokoj v hlavní budově: 11-112-1122-111
Vila: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: 22 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mini-
bar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), trezor, balkon nebo terasa (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 ložnice, Pokoj v hlavní budově, 
Vila, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou (1x za pobyt zdarma, rezervace nutná), 
bar, snack bar, Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchod se 
suvenýry, obchodní arkáda, diskotéka, konferenční 
místnost, 6 bazénů – 1 vyhřívaný v zimním období 
(lehátka a  slunečníky zdarma, osušky za zálohu), 
skluzavky, dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, s  pozvolným vstupem do moře, lehátka 
a slunečníky zdarma, osušky za zálohu, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, stolní tenis, nepravidelné 
večerní programy, tenisový kurt (pouze ve dne – 
1 hod. denně na pokoj zdarma, pronájem raket za 
poplatek), squash (1 hod. denně na pokoj zdarma, 
pronájem raket za poplatek), plážový volejbal, fi t-
ness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, vířivka, masáže, salon krásy, kulečník, vod-
ní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.30–24.00, zahrnuje snídaně, obě-
dy a večeře formou bufetu, dopolední a odpolední 
svačinu a  odpolední zmrzlinu, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů (postmi-
xové nápoje, instantní káva, čaj) a místních alko-
holických nápojů (pivo, víno podáváno pouze ve 
vnitřních barech a  hlavních restauracích, vodka, 
gin, rum, whisky, brandy). Lze čerpat v  místech 
a časech určených hotelem.

h l o í p u v w x y é á

Long Beach ****

V [ 4 \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 290 15 890 - 16 290 15 890 - 20 490 15 890 - 16 890 15 890 - 16 790 16 790 16 790 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 12 990 12 690 - 13 090 12 590 - 16 490 12 690 - 13 690 12 590 - 13 490 13 290 - 13 390 13 390 - 13 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 13 390 13 090 - 13 490 12 890 - 16 890 13 090 - 13 990 12 890 - 13 890 13 690 - 13 790 13 790 - 14 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 13 690 13 390 - 13 790 13 190 - 17 290 13 390 - 14 290 13 190 - 14 190 13 990 - 14 090 14 090 - 14 590
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173

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Tento oblíbený moderně zařízený hotel se 
nachází v  jižní části Hurghady. Je obklopen 
krásnou zahradou u pobřeží křišťálově čistého 
Rudého moře s  fascinujícími korálovými úte-
sy, lemován nádhernou písčitou pláží. Mercu-
re se vyznačuje kvalitními službami na vysoké 
úrovni, proto jej můžeme doporučit i  nároč-
nějším klientům.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 10,5 km
vzdálenost od centra: 13 km
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, připojení k internetu (za popla-
tek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Rodinný pokoj – s  výhledem 
do zahrady
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 tema-
tické restaurace s obsluhou (asijská – za poplatek, 
orientální – 1× za pobyt zdarma, rezervace nutná), 
diskotéka, několik barů, snack bar, bar u bazénu, 
orientální kavárna (šíša za poplatek), Wi-Fi na re-
cepci (zdarma), obchodní arkáda, diskotéka, bazén 
s vyhřívanou částí v zimním období (lehátka, slu-
nečníky a  osušky zdarma), dětský bazén, dětský 
klub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, fi tness + sauna + 
vířivka (30 min./os./den, rezervace nutná), squash, 
stolní tenis, 4 tenisové kurty (osvětlení za popla-
tek), minigolf
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápěčské centrum, wind surfi ng centrum, vodní 
sporty na pláži, jízda na koni, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.00–15.00 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj; À la carte restaurace: 18.30–
21.30 orientální (1× za týden zdarma, rezervace 
nutná); Bar u bazénu: 13.00–17.00 odpolední snack 
a zmrzlina, 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 10.00–17.00 nealkoholic-
ké nápoje, vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Lobby bar: 10.00–12.00 pozd-
ní snídaně, 17.00–18.00 káva, čaj, sladké pečivo, 
10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit 

a h l n í p u v w x y é á

Mercure ****

S U V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 590 17 990 - 18 590 17 990 - 24 290 17 990 - 19 690 17 990 - 18 990 18 590 18 590 - 20 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 090 14 590 - 15 190 14 390 - 19 690 14 590 - 16 190 14 390 - 15 490 14 990 - 15 090 15 090 - 16 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 490 14 990 - 15 590 14 790 - 20 190 14 990 - 16 590 14 790 - 15 890 15 390 - 15 490 15 490 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 890 15 290 - 15 890 15 190 - 20 690 15 290 - 16 990 15 190 - 16 290 15 790 - 15 890 15 890 - 17 690
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

12 90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA CENTRUM

Rozlehlý hotelový komplex leží přímo u vlastní 
pláže v malém zálivu nedaleko centra Hurgha-
dy. Skládá se ze dvou budov – staršího Resortu 
a novějšího Clubu. Získává své klienty rozsa-
hem nabízených služeb a jejich dobrou úrovní. 
Originálním prvkem je 12 metrů vysoká klima-
tizovaná restaurace, ze které si užijete krásné 
pohledy na pobřeží. Hotel je vhodnou volbou 
pro milovníky večerních procházek, zábavy, 
nákupů a nočního ruchu.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: v centru
vzdálenost od nákupních možností: v blízkosti  hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
trezor na pokoji (zdarma), balkon (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Rodinný pokoj - prostornější 
pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematic-
ké restaurace (rybí a čínská za poplatek, rezervace 
nutná), 5 barů, Wi-Fi (za poplatek), diskotéka, kon-
ferenční místnost, 9 bazénů – z  toho 1 vyhřívaný 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), mini ZOO, 
dětský bazén, aquapark, miniklub
PLÁŽ
písčitá s  hrubým pískem, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, plážový volejbal, vodní gymnastika, aerobic, 
fi tness (30 min. denně), kulečník + tenis + squash 
(2 hodiny za pobyt zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, vířivka, masáže, sol-
ná jeskyně, hammam, salon krásy, šnorchlování, 
potápěčské centrum, windsurfi ng centrum, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 9.00-0.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, odpoledne sladké pečivo, 
zmrzlinu, lehké svačiny a kávu, neomezené množ-
ství rozlévaných nealkoholických nápojů (postmi-
xové nápoje, voda, káva, čaj, džusy – ne z čerstvé-
ho ovoce) a  místních alkoholických nápojů (pivo, 
víno, whisky, vodka, rum, gin, brandy). Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

h l o í p u v w x y é / á

Seagull Resort ****

S U V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 490 16 990 - 17 490 16 990 - 23 490 16 990 - 18 790 16 990 - 17 990 17 890 17 890 - 19 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 490 13 090 - 13 590 12 890 - 17 990 13 090 - 14 690 12 890 - 13 990 13 590 - 13 690 13 690 - 15 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 13 790 13 390 - 13 890 13 190 - 18 390 13 390 - 14 990 13 190 - 14 290 13 990 - 14 090 14 090 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 390 13 990 - 14 490 13 790 - 19 290 13 990 - 15 590 13 790 - 14 890 14 590 - 14 690 14 690 - 16 090
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Oblíbený hotel Ali Baba ležící v  jižní části 
Hurghady u  vlastní pláže, obklopen krásnou 
udržovanou zahradou. Nabízí služby na dobré 
úrovni se širokou nabídkou sportovních aktivit 
a zábavy. Je vhodnou volbou jak pro páry tak 
i rodiny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Rodinný pokoj:: 1122
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112
Pokoj Deluxe: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: 2,5 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, led-
nička, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na recepci (zdarma), balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – jedna větší místnost, Jednolůžkový 
pokoj, Pokoj s výhledem na bazén, Pokoj Deluxe - 
komfortnější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní, italská a orientální re-
staurace v rámci All Inclusive, bar, bar u bazénu, ka-
várna, Wi-Fi na recepci a v okolí bazénu (za poplatek), 
obchodní arkáda, diskotéka, kadeřnictví, konferenční 
místnost, bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma), aquapark, dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový kurt 
(osvětlení a vybavení za poplatek), minigolf, stolní 
tenis, plážový volejbal, kriket, fi tness, minifotbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
bowling, lední kluziště a  vybavení, kulečník, šipky, 
SPA centrum, sauna, vířivka, masáže, salon krásy, po-
tápěčské centrum a půjčovna vybavení, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace – italská a  orien-
tální: 7.00–10.00 snídaně formou studeného i teplé-
ho bufetu, 10.00–11.00 pozdní kontinentální snídaně, 
12.30–14.30 oběd formou bufetu, 18.00–21.00 ve-
čeře formou bohatého bufetu se širokým výběrem 
čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů, 
22.00–24.00 koutek s  pozdní večeří. U  snídaně fi l-
trovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybrané 
druhy alkoholických nápojů (místní výroby, rozléva-
né), fi ltrovaná káva, čaj; Bar u bazénu: 12.30–16.00 
lehký oběd – pizza, těstoviny, hamburger, hranolky, 
15.00–16.00 zmrzlina a  16.00–17.00 sladké pečivo 
a  palačinky (dle počasí – může být v  lobby baru), 
9.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo a  vybrané 
druhy alkoholických nápojů (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 12.30–16.00 lehký oběd – 
pizza, těstoviny, hamburger, hranolky, 9.00–17.00 
nealkoholické nápoje, pivo a  vybrané druhy alko-
holických nápojů (vše místní výroby, rozlévané);
Lobby bar: 09.00–00.30 nealkoholické nápoje, pivo 
a  vybrané druhy alkoholických nápojů (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změni. h l í p u v w x y é / á

Ali Baba Palace ****

S V \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 490 18 890 - 19 490 18 890 - 25 490 18 890 - 19 990 18 890 - 20 290 20 390 19 490 - 21 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 490 14 090 - 14 690 13 790 - 18 390 14 090 - 15 190 13 790 - 14 990 14 890 - 15 090 14 490 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 890 14 390 - 14 990 14 090 - 18 890 14 390 - 15 490 14 090 - 15 390 15 290 - 15 490 14 890 - 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 190 14 690 - 15 290 14 490 - 19 290 14 690 - 15 790 14 490 - 15 790 15 690 - 15 790 15 190 - 17 090
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  290 K

E YPT  UR ADA  UR ADA  JI

Pickalbatros Aqua Vista je znovu otevřen po 
rozsáhlé rekonstrukci. Tento oblíbený resort 
se službami na dobré úrovni se nachází v krás-
né udržované zahradě s  okouzlující architek-
turou v moderně egyptském stylu. Na krásnou 
písčitou pláž, obklopenou křišťálově průzrač-
ným Rudým Mořem, se dostanete shuttle 
busem nebo krátkou procházkou. Je vhodnou 
volbou pro aktivní, relaxační nebo i rodinnou 
dovolenou. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 místnosti, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematická 
restaurace, několik barů, snack bar, bar u bazénu, 
internetová kavárna (za poplatek), Wi-Fi na recepci 
(zdarma), bazén s vyhřívanou částí v zimním obdo-
bí (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), dětský 
bazén, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, u  hotelu Pickalbatros Beach Albatros Re-
sort, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, aerobic, minigolf, stolní tenis, 
tělocvična, plážový volejbal, maxišachy
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vířivka, sauna, pára, salon krásy, kulečník, 
potápění, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře podávané formou bufetu, 
odpoledne občerstvení, odpoledne zmrzlina pro 
děti, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů a místních alkoholických nápojů 
(pivo, víno, vybrané alkoholické nápoje místní 
výroby, výběr koktejlů). Lze čerpat v místech a ča-
sech určených hotelem.

h n í p u v x y é á

Pickalbatros A ua Vista ****

S U V Z [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 690 20 290 - 24 690 20 290 - 28 490 20 290 - 22 590 20 290 - 21 490 21 590 21 590 - 24 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 17 290 14 590 - 17 290 14 290 - 20 190 14 590 - 16 490 14 290 - 15 590 15 290 - 15 490 15 490 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 17 790 14 990 - 17 790 14 690 - 20 590 14 990 - 16 890 14 690 - 15 990 15 690 - 15 890 15 890 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 190 15 290 - 18 190 14 990 - 21 090 15 290 - 17 190 14 990 - 16 390 16 090 - 16 190 16 190 - 18 290

Egypt-V ZIME K  MORI-2020_Hurghada.indd   176 11.6.2019   13:39:51



177

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Velice příjemný a  komfortně vybavený hotel, 
patřící do oblíbené hotelové sítě Pickalbatros, 
zaručující skvělé služby. V hotelovém komplexu 
najdete hlavní budovu s recepcí a přilehlé ved-
lejší budovy v  krásné zahradě, ve kterých se 
nachází standardní pokoje. Hotel leží u vlastní 
písčité pláže, v areálu naleznete několik bazé-
nů se skluzavkami pro děti a dvěma skluzavka-
mi pro dospělé. Je vhodnou volbou pro rodiny 
s dětmi, ale také pro milovníky windsurfi ngu, 
potápění a dalších vodních sportů. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 10 km
vzdálenost od nákupních možností: v blízkosti  hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na pokoji, balkon nebo terasa 
(většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – 2 pro-
pojené místnosti, oddělené dveřmi, Jednolůžkový 
pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 4 restaurace v rámci All Inclu-
sive, několik barů, kavárna, Wi-Fi v lobby (zdarma), 
obchodní arkáda, kadeřnictví, 7 bazénů – z  toho 
3 vyhřívané (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
venkovní vířivka (pouze pro dospělé), dětský bazén 
se skluzavkami pro děti, 2 skluzavky (bez možnosti 
zapůjčení kruhu), dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, venkov-
ní vířivka (pouze pro dospělé), 3 tenisové kurty 
(osvětlení a  vybavení za poplatek), stolní tenis, 
plážový volejbal, aerobic a gymnastika, vodní pólo, 
minigolf, fi tness, maxišachy, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, turecké lázně, masáže, 
salon krásy, kulečník, vodní sporty na pláži, potá-
pěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, 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.

h l m o í p u v w x y é / á

Pickalbatros Beach Albatros Resort ****

S V Z [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 27 690 22 690 - 27 690 22 690 - 31 890 22 690 - 25 290 22 690 - 23 990 23 390 23 390 - 27 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 19 190 16 090 - 19 190 15 690 - 22 390 16 090 - 18 190 15 690 - 17 190 16 390 - 16 590 16 590 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 590 16 490 - 19 590 16 090 - 22 890 16 490 - 18 590 16 090 - 17 590 16 790 - 16 990 16 990 - 19 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 090 16 790 - 20 090 16 490 - 23 390 16 790 - 18 990 16 490 - 17 990 17 190 - 17 390 17 390 - 20 090
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Jeden z mnoha hotelů řetězce Pickalbatros leží 
v jížní části Hurghady. Jedná se o hotel střední 
velikosti, který je dobře vybavený pro rodiny 
s  dětmi. Nabízí pěkný aquapark, vyhřívané 
bazény a sportovní vyžití pro každého. Hosté 
využívají krásnou písčitou pláž sousedního ho-
telu Beach Albatros Resort.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 500 m / od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: 12,5 km
vzdálenost od nákupních možností: u hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 místnosti, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 tema-
tické restaurace, několik barů, snack bar, Wi-Fi 
v lobby (zdarma), obchod se suvenýry, několik ba-
zénů (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), vyhří-
vaný bazén, dětský bazén, skluzavky, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, plážový bar, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, aerobic, stolní tenis, tělocvič-
na, tenisový kurt (osvětlení a vybavení za popla-
tek), volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vířivka, sauna, pára, potápění, vodní spor-
ty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 10.00–11.00 
pozdí snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
18.30–21.30 večeře formou bohatého bufetu se širo-
kým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce 
a  dezertů, 22.00–24.00 pozdní večeře, u  snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva; Tematické restaurace: 18.30–21.00 
večeře formou bufetu (asijská a italská); Bar u bazé-
nu: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Columbus bar: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané). Možnost využívat barů v sesterském 
hotelu Pickalbatros Sea World: Cubana bar v hotelu: 
10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Aqua bar v hotelu: 11.00–16.00 zmrzlina, 10.00–17.00 
nealkoholické nápoje, pivo, vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Columbus 
bar v  hotelu: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané); Food Court: 11.00–16.00 zmrzlina, 
12.30–16.00 odpolední snack, 16.00–17.00 palačinky, 
10.00–17.00 koktejly, nealkoholické nápoje; Dolphin 
bar: 11.00–16.00 zmrzlina, 12.30–16.00 odpolední 
snack, 16.00–17.00 palačinky, 10.00–17.00 nealkoho-
lické nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvede-
né časy i místa podávání se mohou změnit. h í p u v w x y é / á

Pickalbatros A ua Park ****

S V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 990 19 390 - 23 990 19 390 - 27 790 19 390 - 21 690 19 390 - 20 690 20 890 20 890 - 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 16 890 14 090 - 16 890 13 690 - 19 790 14 090 - 15 890 13 690 - 14 990 14 890 - 14 990 14 990 - 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 17 290 14 390 - 17 290 14 090 - 20 190 14 390 - 16 290 14 090 - 15 390 15 290 - 15 390 15 390 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 17 690 14 690 - 17 690 14 490 - 20 690 14 690 - 16 590 14 490 - 15 690 15 590 - 15 790 15 790 - 17 890
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Komplex vilek je součástí hotelového řetězce 
Albatros Resorts. V  areálu se nachází velký 
a oblíbený aquapark s  celkem 35 skluzavka-
mi a tobogány všeho druhu, k dispozici je 32 
bazénů o celkové výměře 35 000 m2, včetně 
umělé řeky a bazénu s vlnami. K dopravě na 
pláž můžete každou půlhodinu využít bezplat-
ný hotelový minibus. Hotel poskytuje služby 
na dobré úrovni a je vhodnou volbou pro vy-
znavače vodních radovánek a rodiny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj:
11-112-1122-11222-111-1112-11122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 1 km
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 místnosti oddělené posuvnými 
dveřmi
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 6 tematických restaurací, 
několik barů, snack bar, kavárna, připojení k inter-
netu (zdarma), obchodní arkáda, 21 bazénů včetně 
vyhřívaného v zimním období pro 1 děti a 1 dospělé 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), aquapark 
(21 skluzavek pro dospělé, 14 skluzavek pro děti, 
umělá řeka – pro hotelové hosty zdarma), mini dis-
kotéka, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá pláž u hotelu Dana Beach, lehátka a sluneč-
níky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (rakety a osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
minigolf, fi tness, šachy, plážový volejbal, minifot-
bal, šipky, pétanque
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, sauna, masáže, vířivka, potápěčské cent-
rum (na pláži), vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, odpolední zmrzlinu, neomezené množství 
rozlévaných nealkoholických nápojů a  místních 
alkoholických nápojů, lze čerpat i na pláži u hotelu 
Dana Beach (nápoje a lehké občerstvení). Lze čer-
pat v místech a časech určených hotelem.

h í p u v w x y é / á

Pickalbatros Jungle A ua Park ****

S V Z [ \ 5

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 27 690 22 690 - 27 690 22 690 - 31 890 22 690 - 25 290 22 690 - 23 990 23 390 23 390 - 27 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 19 190 16 090 - 19 190 15 690 - 22 390 16 090 - 18 190 15 690 - 17 190 16 390 - 16 590 16 590 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 590 16 490 - 19 590 16 090 - 22 890 16 490 - 18 590 16 090 - 17 590 16 790 - 16 990 16 990 - 19 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 090 16 790 - 20 090 16 490 - 23 390 16 790 - 18 990 16 490 - 17 990 17 190 - 17 390 17 390 - 20 090
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA JI

Hotelový komplex vilek, který je od pláže 
vzdálen přes komunikaci 600 metrů, je sou-
částí řetězce Pickalbatros. K dopravě na pláž 
můžete využít bezplatný hotelový minibus. 
V areálu se nachází jeden z největších aqua-
parků v  Hurghadě se skluzavkami a  tobogá-
ny – k dispozici je i bazén s umělými vlnami. 
Hotel poskytuje služby na dobré úrovni a  je 
vhodnou volbou pro vyznavače vodních rado-
vánek a rodiny s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: 12 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa (většina 
pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 ložnice, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, 
snack bar, bar u bazénu, kavárna, Wi-Fi na recep-
ci (zdarma), 3 bazény – z toho 1 bazén s umělými 
vlnami (lehátka a  slunečníky zdarma), aquapark, 
dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, u  hotelu Pickalbatros Beach Albatros Re-
sort (shuttle bus na pláž zdarma), lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní te-
nis, fi tness (v sousedním hotelu Aqua Vista), vodní 
pólo, auqa aerobic, šipky, pétanque, volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, masáže, jacuzzi, hamam, sa-
lon krásy, kulečník, vodní sporty na pláži, potápěč-
ské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, zmrzlinu, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a  místních alkoholických 
nápojů. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem.

h o í p u v w x y é / á

Pickalbatros A ua Blu ****

S V Z [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 990 19 390 - 23 990 19 390 - 27 790 19 390 - 21 690 19 390 - 20 690 20 890 20 890 - 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 16 890 14 090 - 16 890 13 690 - 19 790 14 090 - 15 890 13 690 - 14 990 14 890 - 14 990 14 990 - 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 17 290 14 390 - 17 290 14 090 - 20 190 14 390 - 16 290 14 090 - 15 390 15 290 - 15 390 15 390 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 17 690 14 690 - 17 690 14 490 - 20 690 14 690 - 16 590 14 490 - 15 690 15 590 - 15 790 15 790 - 17 890
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  090 K

E YPT  UR ADA  UR ADA  JI

Tento rozsáhlý hotelový komplex, skládající 
se z  přízemních bungalovů, leží v udržované 
zahradě u  krásné a  dlouhé písčité pláže. Od 
letiště je vzdálený 20 kilometrů a  do centra 
Hurghady vás odveze hotelový shuttle bus. 
Hotel je vhodný zejména pro vášnivé potápě-
če, ale také pro rodiny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 25 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, minibar, TV se satelitním pří-
jmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor na pokoji nebo na recepci, 
francouzské okno nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj blíže k moři, Jed-
nolůžkový pokoj, Rodinný pokoj – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s obsluhou (italská 1× za pobyt zdarma, rybí 
a orientální za poplatek, rezervace nutná), bar, lob-
by bar, snack bar, bar u bazénu, orientální kavárna, 
připojení k  internetu v  lobby (zdarma), obchodní 
arkáda, směnárna, lékař, prádelna, 2 bazény (le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, šnorchlo-
vání, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), stolní 
tenis, kulečník, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, potápění, potá-
pěčské centrum, surf centrum, vodní sporty, jízda 
na koních
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno pouze 
v  době večeře, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar 
u bazénu: 10.00–12.30 pozdní snídaně, 15.00–17.00 
odpolední snack, zmrzlina, 10.00–17.00 nealkoho-
lické nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Bar na pláži: 10.00–17.00 
nealkoholické nápoje, pivo, vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar:
12.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit.

h l m o n p q v w x y é á

Coral Beach ****

S V 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 290 17 790 - 19 290 17 790 - 24 890 17 790 - 19 890 17 790 - 19 090 19 290 19 290 - 22 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 390 13 290 - 14 490 13 090 - 18 390 13 290 - 15 090 13 090 - 14 290 14 190 - 14 390 14 390 - 16 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 690 13 690 - 14 890 13 390 - 18 890 13 690 - 15 490 13 390 - 14 590 14 590 - 14 690 14 690 - 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 090 13 990 - 15 190 13 790 - 19 290 13 990 - 15 790 13 790 - 14 990 14 990 - 15 090 15 090 - 17 390
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E YPT  UR ADA

Jedinečný hotel Desert Rose leží přibližně 15 
kilometrů od centra Hurghady. Hotelový kom-
plex se rozkládá na kilometr dlouhé soukromé 
pláži. Na pláži se nachází malebná laguna se 
zlatým pískem. V hotelu můžete využít mnoho 
aktivit a zpříjemnit si pobyt u Rudého moře.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře:
1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj blíž k moři: 1-12-11-112-1122-111
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 16 km
vzdálenost od centra: 19 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj blíže k moři
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, Wi-Fi (zdarma), hlavní re-
staurace, 4 tematické restaurace (italská, rybí, 
orientální a  mexická – rezervace nutná), 11 barů, 
konferenční místnosti, bazén, vyhřívaný bazén, 
olympijský bazén, dětský bazén, obchodní arkáda, 
miniklub (od 3 do 12 let), minidisco, skluzavky
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy a večerní programy, 3 tenisové 
kurty (vybavení a osvětlení za poplatek), aerobic, 
fi tness, stolní tenis, plážový volejbal, šachy, šipky, 
kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, masáže, SPA centrum, salon krásy, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24.00 hodin, 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.

h l m o í v w y é / á

Desert Rose ****

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

12 90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA  SEVER

Tento hotelový komplex vznikl spojením dvou 
dříve samostatně fungujících hotelů řetězce 
Sunny Days - El Palacio a Palma De Mirette. Ne-
chybí zde hlavní budovy s recepcí, restauracemi 
a barem. Resort je situován na okraji Hurghady, 
do jejíhož centra se dostanete pohodlně místní 
dopravou. Mezi oběma křídly hotelu je vytvořen 
umělý mořský záliv, na jehož konci je menší pláž 
s hrubým pískem. Záliv je lemován skalnatým 
pobřežím, z něhož lze ke vstupu do vody využít 
schůdky. Otevřené moře je přístupné přes kame-
ny z vnější strany levého křídla a zde také mů-
žete pozorovat bohatý podmořský život. Hotel 
také disponuje menším aquaparkem, což ocení 
především rodiny s dětmi. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj Deluxe: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 9 km
vzdálenost od centra: 2 km
vzdálenost od nákupních možností: 50 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, WC), trezor (zdarma), balkon 
nebo terasa (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj Deluxe, Pokoj Superior
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte 
restaurace (rybí za poplatek, rezervace nutná), pizze-
rie (zdarma), bar, snack bar, Wi-Fi (v lobby zdarma), 
obchodní arkáda, kadeřnictví, konferenční sál, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, 
miniklub, tři skluzavky pro dospělé a dvě pro děti
PLÁŽ
písčitá s  hrubým pískem, lehátka a  slunečníky 
zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, stolní tenis, volejbal, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, sauna, masáže, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 6.30–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–15.00 
oběd formou bufetu, 18.30–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů, u snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, vybrané alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; À la carte restaurace: 18.30–22.00 večeře 
formou menu, orientální a rybí (1× za pobyt zdar-
ma, rezervace nutná); Bar u  bazénu: 11.00–13.00 
zmrzlina, 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 10.00–17.00 nealkoholic-
ké nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Snack bar & pizzerie: 
11.00–17.00; Lobby bar: 22.30–6.00 večerní a noční 
snack, 24 hodin nealkoholické nápoje, 10.00–01.00 
pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit. h l í p q u v y é / á

Sunny Days Spa  A ua Park ****

S V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 390 17 790 - 18 390 17 790 - 26 890 17 790 - 20 890 17 790 - 18 890 18 390 - 18 790 18 790 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 490 13 090 - 13 690 12 790 - 19 190 13 090 - 15 390 12 790 - 13 990 13 490 - 13 790 13 690 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 13 890 13 390 - 13 990 13 090 - 19 590 13 390 - 15 790 13 090 - 14 390 13 890 - 14 090 14 090 - 15 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 190 13 690 - 14 290 13 490 - 20 090 13 690 - 16 090 13 490 - 14 690 14 190 - 14 390 14 390 - 16 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  090 K

E YPT  UR ADA  UR ADA SEVER

Tento hotel nabízí kvalitní servis a ubytování. 
Skládá se z  budovy o  pěti podlažích a  dvou 
křídel budov kolem bazénu. Hotel doporuču-
jeme všem věkovým kategoriím. Díky svému 
umístnění přímo nad pláží je skvělou volbou 
pro strávení aktivní dovolené. Pláž má velmi 
pozvolný vstup do moře přes korálové podloží 
(doporučujeme boty do vody), pro vstup do 
hloubky je k dispozici 250 metrů dlouhé molo.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 12 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar, set pro přípravu 
čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa 
u většiny pokojů
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou (italská), několik barů, Wi-Fi na recepci 
(zdarma), obchodní arkáda, kadeřnictví, konferenční 
místnost, diskotéka, bazén (lehátka a  slunečníky 
zdarma, v zimě vyhřívaný), dětský bazén, miniklub
PLÁŽ
písčitá, molo k dispozici, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, šipky, stolní 
tenis, plážový volejbal, fi tness, aerobic
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, sauna, masáže, vodní sporty
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All inclusive: Hlavní restaurace: 5.00–7.00 konti-
nentální snídaně, 7.00–10.00 snídaně formou stu-
deného i teplého bufetu, 13.00–15.30 oběd formou 
bufetu, 19.00–22.30 večeře formou bohatého bufe-
tu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů. U snídaně káva, čaj, neal-
koholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, 
džus – ne fresh), u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno, destiláty (místní výroby, roz-
lévané), fi ltrovaná káva, čaj Restaurace na pláži: 
12.30–17.00 lehký oběd v podobě snacku nebo gri-
lování, nealkoholické nápoje; Bar na pláži: 10.00–
17.00 nealkoholické a  alkoholické nápoje místní 
výroby (pivo a vybrané druhy destilátů, vše místní 
výroby, rozlévané); Bar u bazénu: 10.00–17.00 ne-
alkoholické a  alkoholické nápoje místní výroby 
(pivo, víno a vybrané druhy destilátů, vše místní 
výroby, rozlévané); Lobby bar: 10.30–17.00 sladké 
pečivo, fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické a alko-
holické nápoje místní výroby (pivo, víno a vybra-
né druhy destilátů, vše místní výroby, rozlévané), 
22.30–01.00 pozdní večeře formou bufetu Italská 
restaurace: 18.30–22.30 večeře formou bohaté-
ho bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a  dezertů; Bar: 18.00–01.00 
nealkoholické a alkoholické nápoje místní výroby 
(pivo a vybrané druhy destilátů, vše místní výroby, 
rozlévané), nealkoholické nápoje, pivo, víno, desti-
láty (místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit. h l o í p u v y é á

AMC Royal otel  Spa ****

S V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 490 17 790 - 19 490 17 790 - 23 690 17 790 - 19 590 17 790 - 18 890 18 390 - 19 490 19 490 - 20 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 490 13 290 - 14 490 13 090 - 17 590 13 290 - 14 890 13 090 - 14 290 13 790 - 14 490 14 490 - 15 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 890 13 690 - 14 890 13 390 - 17 990 13 690 - 15 290 13 390 - 14 590 14 090 - 14 890 14 890 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 190 13 990 - 15 190 13 790 - 18 390 13 990 - 15 590 13 790 - 14 990 14 490 - 15 190 15 190 - 16 390
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E YPT  UR ADA  UR ADA CENTRUM

Hotel Sindbad Aqua Resort je součástí hotelo-
vého komplexu Sindbad Club, ležícího v pěk-
ném prostředí nedaleko centra Hurghady. 
V  blízkosti hotelu se nachází promenáda se 
spoustou barů, restaurací a obchodů. Hostům 
je k dispozici krásná písčitá pláž, nacházející 
se přes silnici, u sesterského hotelu Sindbad 
Beach, kde mohou klienti zdarma využívat 
lehátka, slunečníky a plážový bar v rámci All 
Inclusive. Nejen děti jistě ocení přítomnost to-
bogánů a skluzavek u hotelu Sindbad Beach, 
jež mohou rovněž zdarma využívat. Doporuču-
jeme zejména milovníkům vodních radovánek 
a rodinám s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 400 m 
(přes silnici u hotelu Sindbad Beach Resort)
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v blízkosti hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci 
(zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior – prostornější pokoj, Rodinný pokoj – 
2 propojené ložnice
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 hlavní restaurace, 2 restau-
race s obsluhou (italská a orientální – obě v rámci All 
Inclusive, rezervace nutná), lobby bar, bar u bazénu, 
orientální koutek, kavárna, orientální kavárna, Wi-Fi 
na recepci (zdarma), diskotéka, konferenční míst-
nost, bazén s integrovaným dětským brouzdalištěm 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), aquapark, 
dětské hřiště, miniklub, amfi teátr
PLÁŽ
písčitá (u  hotelu Sindbad Beach Resort), lehátka 
a  slunečníky zdarma, plážový bar (u  hotelu Sind-
bad Beach)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, vodní gymnastika, aqua-aerobik, boccia, 
tenisový kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), 
plážový volejbal, minifotbal, tělocvična, zumba
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
stolní tenis, kulečník, šipky, sauna, pára, vířivka, 
potápění, vodní sporty za poplatek
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obě-
dy, večeře formou bufetu. Během dne lehké občer-
stvení, zmrzlina, neomezené množství rozlévaných 
nealko nápojů (postmixové nápoje, voda, káva, 
čaj) a místních alkoholických nápojů (víno, pivo, li-
kéry, tvrdý alkohol). Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.

h í p u v w x y é / á

Sindbad A ua Park ****

S V [ \ 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

1  990 K

E YPT  UR ADA  SAFA A

Imperial Shams se nachází v  klidné oblasti 
oblasti Safaga u  krásné dlouhé písčité pláže 
s  panoramatickým výhledem na Rudé moře. 
Tento hotel je vhodnou volbou nejen pro od-
počinkovou dovolenou, ale i pro aktivní dovo-
lenou, zvláště pro milovníky kitesurfi ngu, pro 
který jsou zde ideální podmínky.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj Superior: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 55 km
vzdálenost od centra: 60 km
vzdálenost od nákupních možností: 1 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, 
TV se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor na pokoji (zdarma), balkon nebo fran-
couzské okno
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior – ve vyšších patrech nebo blíže 
k moři, některé jsou s jacuzzi na terase, Jednolůž-
kový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lobby 
bar, snack bar, italská a  orientální restaurace (1× 
za pobyt zdarma, nutná rezervace, vyžadováno 
formální oblečení), Wi-Fi (za poplatek), diskotéka 
(v rámci AI), konferenční místnost, obchodní arká-
da, 2 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky zdar-
ma), vyhřívaný dětský bazén, dětské hřiště, mini 
disko, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, stolní tenis, kulečník, plážový volejbal, aero-
bic, stretching, fi tness, minigolf, tenisové kurty 
(osvětlení za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, squash, potá-
pěčské centrum, kitesurfi ng, windsurfi ng, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů. Zmrzlina 
pouze v  době podávání oběda a  večeře. U  sní-
daně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje 
(postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), 
u  oběda a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, 
vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Restaurace À la 
carte: 19.00–22.00 večeře formou menu – orientál-
ní a italská (předchozí rezervace nutná); Bar u ba-
zénu: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, vybrané 
alkoholické nápoje; Lobby bar: 10.00–06.00 whis-
ky, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Bar Il Passo: 15.00–17.00 od-
polední snack, 13.00–15.00 a 19.00–22.00 zmrzlina. 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit. h l o í p u v w x y é á

I perial Sha s ****

S V

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 890 17 390 - 17 890 17 390 - 22 490 17 390 - 19 190 17 390 - 18 390 17 890 17 890 - 20 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 490 14 090 - 14 590 13 990 - 18 490 14 090 - 15 790 13 990 - 14 990 14 490 14 490 - 16 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 890 14 490 - 14 990 14 290 - 18 890 14 490 - 16 190 14 290 - 15 390 14 790 - 14 890 14 890 - 17 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 290 14 790 - 15 290 14 690 - 19 390 14 790 - 16 490 14 690 - 15 790 15 190 - 15 290 15 290 - 17 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  090 K

E YPT  UR ADA

Sphinxs je jednoduše zařízený hotelový kom-
plex s  osobitým stylem, má společný areál 
spolu s hotelem King Tut, kde mohou klienti 
využívat některé služby. Nachází u písčité plá-
že a v  blízkosti oblíbené části Saqqala s  ob-
chůdky, restauracemi a  bary. Doporučujeme 
méně náročným klientům.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 11 km
vzdálenost od centra: 3 km/Saqqala
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (doplnění za popla-
tek), trezor (zdarma), set pro přípravu čaje a kávy, 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj blíže k  moři, Rodinný 
pokoj - 2 místnosti
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte 
restaurace (předchozí rezervace nutná), lobby bar, 
bar u bazénu, bar, orientální kavárna (za poplatek), 
disco (nápoje za poplatek), Wi-Fi (ve společných 
prostorech zdarma), obchodní arkáda, kadeřnictví, 
kosmetika, 2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), aquapark, dětský bazén, dětské hřiště, 
miniklub (pro děti 4-12 let), mini disco
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, animační programy, aerobic, bili-
ard, stolní tenis, šipky, pétanque, plážový volejbal, 
fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jacuzzi, masáže, tenis, 
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, zmrzlina, 18.30–21.30 večeře 
formou bohatého bufetu se širokým výběrem čers-
tvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U sní-
daně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje 
(džus – ne fresh), u oběda a večeře nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Restaurace na pláži: 13.00–
17.00 odpolední snack, 19.00–22.00 večeře formou 
menu; Lobby bar: 10.30–12.00 pozdní snídaně, 
12.00–24.00 polévkový koutek, 12.30–14.30 snack, 
22.30–24.00 pozdní večeře, 24.00–02.00 pozdní 
snack, 24.00 hod. nealkoholické nápoje, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Bar u  bazénu: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, 
vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 10.00–17.00 nealkoholic-
ké nápoje, vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit.

a l o í p u v w x y é / á

Sphin  ****

S [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 890 17 390 - 17 890 17 390 - 21 690 17 390 - 18 590 17 390 - 18 390 17 890 - 18 390 17 890 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 690 13 390 - 13 890 13 090 - 16 690 13 390 - 14 490 13 090 - 14 190 13 690 - 14 090 13 690 - 14 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 090 13 690 - 14 190 13 490 - 17 090 13 690 - 14 890 13 490 - 14 590 14 090 - 14 390 14 090 - 14 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 390 13 990 - 14 490 13 790 - 17 490 13 990 - 15 190 13 790 - 14 890 14 390 - 14 790 14 390 - 15 090
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E YPT  UR ADA  UR ADA SEVER

Hotel je situován v  klidné části na okraji 
Hurghady. Magic Beach patří mezi menší hotely 
s rodinnou atmosférou, je tak vhodnou volbou 
pro strávení klidné odpočinkové dovolené pro 
všechny věkové kategorie klientů. Je umístěn 
na vlastní písčité pláži, skýtající panoramatický 
výhled na křišťálově průzračné Rudé moře.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: Hurghada centrum 7 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, telefon, minibar (za poplatek), vlast-
ní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Junior Suite – ložnice s obývacím koutem, balkon 
nebo terasa, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, lobby bar, bar na pláži, 
hlavní restaurace s dětským koutem, pizza station, 
Wi-Fi na recepci (zdarma), obchodní arkáda, kadeř-
nictví, bazén, dětský bazén
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, stolní tenis, šnorchlování, pé-
tanque
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně 
formou studeného i  teplého bufetu, 13.00–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno, vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; Pizza Station: 13.00–14.30 pizza; Bar na 
pláži: 11.00–12.30 pozdní snídaně; 16.00–17.00 odpo-
lední snack, 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, 
vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, roz-
lévané); Lobby bar: 11.00–23.00 nealkoholické ná-
poje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit.

a h l m í p u x y é

Magic Beach otel ****

S 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

11 90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA SEVER

Resort Panorama Hurghada se nachází v  se-
verní části města Hurghada, asi 10 kilometrů 
severně od centra města. Hotel je situován 
u vlastní písčité pláže s  pozvolným vstupem 
do moře a obklopen krásnou udržovanou exo-
tickou zahradou. Skládá se z hotelové budovy 
a bungalovů, umístěných na laguně. Doporu-
čujeme klientům všech věkových kategorií, 
především rodinám s dětmi, pro které je zde 
připraveno široké vyžití. Ofi ciální kategorie 
hotelu je 4*, naše hodnocení je 3*+.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 21 km
vzdálenost od centra: 15 km
vzdálenost od nákupních možností: 10 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – prostornější, Bungalov – samostat-
ný bungalov s výhledem na lagunu, Jednolůžkový 
pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematic-
ké restaurace s obsluhou (za poplatek), lobby bar, 
bar u bazénu, Wi-Fi v lobby (zdarma), konferenční 
místnost, diskotéka, 3× bazén (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma), vyhřívaný bazén, dětský bazén, 
tobogán, 2× dětské hřiště, mini disko, miniklub
PLÁŽ
písčitá se vstupem do moře přes molo, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy a nepravidelné večerní progra-
my, volejbal, stolní tenis, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jacuzzi, masáže, fi tness, 
potápěčské centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.00–15.00 
oběd formou bufetu, 18.00–21.30 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybra-
né alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané), fi ltrovaná káva, čaj; À la carte restaurace: 
18.00–21.30 večeře formou menu, mongolská (1× 
týdně zdarma, rezervace nutná), 22.00–05.00 pozd-
ní večeře, Italská (1× za pobyt zdarma, rezervace 
nutná); Bar u bazénu: 10.30–11.30 pozdní snídaně, 
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané);
Gelato bar: 10.00–15.00 zmrzlina, 15.30–17.30 odpo-
lední sendviče; Bar na pláži: 10.00–18.00 nealkoho-
lické nápoje, pivo, vybrané alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Lobby bar: 00.00–24.00 
snack, nealkoholické nápoje, pivo, víno a vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit. h l o í p u v x y é / á

Panora a urghada ***+

S V Z [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 14 990 14 490 - 14 990 14 490 - 18 690 14 490 - 15 390 14 490 - 15 390 14 990 14 990 - 15 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 12 190 11 790 - 12 290 11 590 - 15 390 11 790 - 12 690 11 590 - 12 590 12 090 - 12 190 12 190 - 12 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 12 490 12 090 - 12 590 11 890 - 15 690 12 090 - 12 990 11 890 - 12 890 12 390 - 12 490 12 490 - 12 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 12 790 12 390 - 12 890 12 190 - 16 090 12 390 - 13 290 12 190 - 13 190 12 690 - 12 790 12 790 - 13 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA  JI

Aladin Beach Resort se rozkládá na ploše 
134400 m2 nedaleko centra Hurghady. V blíz-
kosti všeho, co město nabízí, od jedinečné kul-
tury po fascinující památky. Hotel leží v udr-
žované zahradě lemován vlastní písčitou pláží 
s krásným výhledem na Rudé moře. Je vhodný 
pro všechny věkové kategorie, především pro 
rodiny s dětmi. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: 500 m
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, led-
nička, minibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), trezor na recepci (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – prostornější, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematické 
restaurace (italská, mongolská 1× za pobyt zdarma, 
rybí za poplatek, rezervace nutná), plážová restau-
race v  rámci All Inclusive, lobby bar, Wi-Fi v  lobby 
(za poplatek), několik barů, snack bar, bar u bazénu, 
obchodní arkáda, diskotéka, konferenční místnost, 3 
bazény s integrovaným brouzdalištěm – 1 vyhřívaný 
v zimním období (lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma), vyhřívaný bazén, miniklub (pro děti 4–12 let), 
dětské hřiště, mini disko, aquapark (v  sousedním 
hotelu Ali Baba Palace, 1× za pobyt zdarma) 
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a vybavení za poplatek), stolní te-
nis, plážový volejbal, fi tness, šipky, aerobic, vodní 
pólo, pétanque
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
turecké lázně, pára, jacuzzi, masáže, salon krásy, ku-
lečník, potápění, šnorchlování, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 10.00–11.00 
pozdní snídaně (kontinentální), 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, zmrzlina, 18.00–22.00 večeře for-
mou bohatého bufetu se širokým výběrem čer-
stvých salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů, 
22.30–24.00 pozdní večeře. U  snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj;
Italská restaurace: 12.30–14.00 lehký oběd formou 
snacku (těstoviny, pizza); Tematické restaurace: 
18.30–22.00 jednou za pobyt zdarma po předchozí 
rezervaci – turecká, italská, mongolská; Bar u bazé-
nu + bar na pláži: 9.00–17.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Restaurace na pláži: 12.30–16.00 lehký 
oběd formou snacku; Lobby bar: 16.00–17.00 odpo-
lední snack, 9.00–00.30 nealkoholické nápoje, pivo 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit. h l í p q u v w x y é á

Aladdin Beach Resort ***

S V Z 4 HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 790 18 290 - 18 790 18 290 - 24 790 18 290 - 19 390 18 290 - 19 390 19 490 18 790 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 090 13 690 - 14 190 13 390 - 17 990 13 690 - 14 790 13 390 - 14 690 14 390 - 14 490 14 090 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 390 13 990 - 14 490 13 790 - 18 390 13 990 - 15 090 13 790 - 14 990 14 690 - 14 890 14 390 - 16 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 690 14 390 - 14 890 14 090 - 18 890 14 390 - 15 490 14 090 - 15 290 15 090 - 15 190 14 690 - 16 690
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA CENTRUM

Příjemný hotel Bella Vista se nachází v  blíz-
kosti centra Hurghady – El Sakkala, v dosahu 
obchůdků, barů a  místních restaurací. Leží 
u  menší soukromé písčité pláže, na pobřeží 
Rudého moře. Je vhodnou volbou pro klienty 
vyhledávající klidnější hotel v centru, ale i pro 
rodiny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj typ A:
11-112-1122-11222-111-1112
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: 200 m
vzdálenost od nákupních možností: 
v blízkosti  hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar, trezor (na recepci, 
za poplatek)vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Rodinný pokoj - jedna větší 
místnost, Rodinný pokoj pokoj typ A – dvě ložnice 
oddělené dveřmi,
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematická 
restaurace (za poplatek), loby bar, bar u  bazénu, 
snack bar, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchod se suve-
nýry, bazén (lehátka a slunečníky zdarma), dětský 
bazén, miniklub, hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar (není v rámci AI)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, plážový volejbal, 2 plážové bary (Caribbean za 
poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, vířivka, potápěčské centrum, masáže, lodní 
výlety, vodní sporty, stolní tenis, kulečník, fi tness
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů. U  snída-
ně fi ltrovaná káva, čaj, horká čokoláda, u  oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno (místní 
výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar u ba-
zénu: 10.00–13.00 sladké pečivo, palačinky (slané, 
sladké), káva, čaj a džus (ne fresh); 14.30–16.00 od-
polední snack např. grilovaný burger, hot dog, hra-
nolky nebo pizza, čerstvé saláty a těstoviny, 11.00–
západ slunce nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
destiláty (vše místní výroby, rozlévané); Lobby 
bar: 16.00–19.00 sladké pečivo, sušenky, fi ltrovaná 
káva a čaj, 16.00–17.00 zmrzlina (pouze pro děti), 
22.00–23.00 lehký večerní snack, 11.00–23.00 neal-
koholické nápoje, pivo, víno, destiláty (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit. 

h l n p u v x y é á

Bella Vista ***

S V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 890 17 390 - 17 890 17 390 - 21 690 17 390 - 18 390 17 390 - 18 390 17 890 17 890 - 18 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 990 13 590 - 14 090 13 390 - 16 890 13 590 - 14 590 13 390 - 14 490 13 890 - 13 990 13 990 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 390 13 990 - 14 490 13 790 - 17 290 13 990 - 14 990 13 790 - 14 890 14 290 - 14 390 14 390 - 15 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 690 14 290 - 14 790 14 090 - 17 690 14 290 - 15 290 14 090 - 15 190 14 590 - 14 690 14 690 - 15 590
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

12 90 K

E YPT  UR ADA

Hotel Miramark je situován u  menší písči-
té pláže v  turistické části Sakkala, která se 
nachází přímo v  centru Hurghady. Krátkou 
procházkou se ocitnete u  populární maríny 
nebo můžete využít bohatého nočního života. 
Doporučujeme především mladým cestovate-
lům, párům i rodinám s dětmi, pro které je zde 
připraven bohatý program.  

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 7 km 
vzdálenost od centra: v okolí
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, telefon, Wi-Fi (za poplatek), minibar (za 
poplatek), trezor na recepci (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj Deluxe - v hlavní budo-
vě s výhledem na moře a bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la car-
te restaurace (rybí, italská, libanonská– 1× týdně 
zdarma), lobby bar, Wi-Fi v okolí recepce (zdarma), 
bar u bazénu, bar, sisha bar (za poplatek), konfe-
renční místnost, nákupní arkáda, bazén (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), bazén se skluzav-
kami pro dospělé, dětský bazén se skluzavkami, 
dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar, molo
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, stolní tenis a biliard (30min./
os./týden), plážový volejbal, šipky 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, pára, jacuzzi, salon 
krásy, fi tness, potápěčské centrum, vodní sporty 
na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 sní-
daně formou bufetu, 13.00–15.00 oběd formou 
bufetu, 18.00–21.00 večeře formou bufetu, u  sní-
daně káva, čaj a  rozlévané nealkoholické nápoje, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 11.00–12.00 pozdní sní-
daně (palačinky a  wafl e), 16.00–17.00 odpolední 
snack (sladké pečivo, káva čaj), 13.00–15.00 zmrz-
lina, 10.00–18.00 nealkoholické nápoje a  vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Bar u bazénu: 16.00–17.00 odpolední snack (slad-
ké pečivo, káva čaj), 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje a  vybrané alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Italská À la carte restaurace: 
14.30–15.30 pizza, 1× týdně večeře formou menu 

a h l o í p u v x y é / á

Mina ark ***

S V \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 890 16 990 - 17 890 16 990 - 23 690 16 990 - 19 290 16 990 - 18 390 18 590 18 590 - 19 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 190 12 590 - 13 190 12 390 - 17 190 12 590 - 14 390 12 390 - 13 490 13 490 - 13 590 13 590 - 14 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 13 490 12 890 - 13 490 12 690 - 17 590 12 890 - 14 790 12 690 - 13 790 13 790 - 13 990 13 990 - 14 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 13 890 13 190 - 13 890 12 990 - 17 990 13 190 - 15 090 12 990 - 14 190 14 190 - 14 290 14 290 - 15 290
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

12 90 K

E YPT  UR ADA  UR ADA CENTRUM

Hotel, skládající se z  několika třípatrových 
bloků, je situován u  menší písčité pláže pří-
mo v turistickém centru Hurghady. V těsném 
okolí hotelu naleznete bezpočet obchodů, 
restaurací a barů. Přímo před hotelem, v zá-
vislosti na sezoně, probíhají večerní hudební 
vystoupení. Doporučujeme jej klientům, kteří 
chtějí kombinovat odpočinkovou dovolenou 
s nočním životem či procházkami. Pláž u hote-
lu je písčitá s pozvolným vstupem.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: u hotelu
vzdálenost od nákupních možností: v okolí
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, WC), trezor, balkon nebo terasa (většina 
pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, několik 
restaurací a barů, snack bar, bar na pláži, kavárna, 
připojení k  internetu (zdarma), diskotéka, bazén 
(lehátka a  slunečníky zdarma), vyhřívaný bazén 
v zimním období, aquapark
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, aerobic, vod-
ní pólo, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
fi tness, sauna, vířivka, stolní tenis, kulečník, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně 
formou studeného i  teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (džus – ne fresh), 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno, 
vybrané alkoholické nápoje (místní výroby, rozléva-
né); Lobby bar: 16.00–17.00 káva, čaj, sladké pečivo, 
16.00–17.00 zmrzlina (pouze pro děti), 24 hodin ne-
alkoholické nápoje, pivo a vybrané alkoholické ná-
poje (vše místní výroby, rozlévané); Bar u bazénu: 
10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo a  vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Bar na pláži: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a  vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané) Upozornění: Výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit 

h l n p u y é / á

Le Pacha ***

S V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 17 890 17 390 - 17 890 17 390 - 23 990 17 390 - 19 190 17 390 - 18 690 18 790 18 790 - 20 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 490 13 090 - 13 590 12 790 - 17 590 13 090 - 14 690 12 790 - 13 990 13 890 - 14 090 14 090 - 15 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 13 790 13 390 - 13 890 13 190 - 17 990 13 390 - 14 990 13 190 - 14 290 14 290 - 14 390 14 390 - 15 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 390 13 990 - 14 490 13 790 - 18 890 13 990 - 15 590 13 790 - 14 990 14 990 - 15 090 15 090 - 16 690
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Marsa AlamMarsa Alam

UMÍSTĚNÍ OTEL

EGYPT

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! 

LETOVISKA

MARSA ALAM
Stále vyhledávanějším místem k prožití příjemné dovo-
lené. Rozlehlé pláže s blýskavým pískem zlatobílé barvy, 
blankytné mořské vody, romantické pobřeží, zdobené 
palmami a hotelovými paláci, potápěčská dobrodružství 
i  výlety za poznáním bohatého okolí. Donedávna byla 
Marsa Alam pouze malou rybářskou vesničkou, ležící na 
západním pobřeží Rudého moře. V současné době je to 
rychle se rozvíjející a  na popularitě získávající oblast. 
K rozvoji jí kromě výstavby nových hotelů pomohlo i ote-
vření mezinárodního letiště v  roce 2001. Největší turis-
tický boom se v této oblasti teprve očekává a převládá 
názor, že během několika let se tato nádherná oblast, 
kde moře přímo sousedí s pouští, stane stejně oblíbe-
ným místem pro dovolenou u  moře, jako tolik žádaná 
Hurghada.
Nenajdete zde žádné turistické centrum města, jako na-
příklad v Hurghadě, ale můžete se vydat třeba do měs-
tečka El Quiser, či Port Ghalib. I samotná vesnička Marsa 
Alam si stále zachovává svůj poklidný rytmus života, 
jenž zde můžete cítit téměř na každém kroku. Kontras-
tem k tomuto poklidu je uměle vybudo vané městečko 
Port Ghalib, s  přístavem pro výletní lodě a  lodě potá-
pěčů, promenádou s několika kavárnami a restauracemi, 
pláží a v neposlední řadě i několika hotely. Celá oblast 
Port Ghalib se neustále buduje a rozšiřuje svoje služby. 
V současné době zde vzniká plně vybavené konferenč-
ní centrum, ohromné sportovní zázemí a  také nákupní 
zóna. Marsa Alam láká na dovolenou písčitými plážemi 
se vstupem do moře přes korálové podloží, či přes ka-
menitý pás. I když je u některých hotelů část pláže upra-
vena k  pohodlnějšímu vstupu, doporučujeme pro vaše 
pohodlí obuv do vody.

EL QUSEIR
Malé přímořské městečko na západním pobřeží Rudého 
moře, leží asi 140 km severně od Marsa Alam. V obdo-
bí 5 000 let př. n. l. bývalo jedním z nejvýznamnějších 
přístavů starobylého Egypta. Dřívější výchozí bod pro 
poutníky do Meky dnes okouzlí svou ospalou krásou. 
Mořské dno je poseto nedotčenými korálovými pásy 

LUXOR

PICKALBATROS SEA WORLD MARSA ALAM
RADISSON BLU EL QUSEIR

FLAMENCO BEACH RESORT

NOVOTEL MARSA ALAM

ONATTI BEACH RESORT
CLUB CALIMERA AKASSIA SWISS RESORT

SENTIDO ORIENTAL DREAM

THREE CORNERS SEA BEACH
SUENO CLUB REEF RESORT

JAZ GRAND RESORT

THREE CORNERS FAYROUZ

MARINA BEACH RESORT

THREE CORNERS HAPPY LIFE
CONCORDE MOREEN BEACH & SPA

HILTON MARSA NUBIAN
ABU DABBAB BEACH & RESORT

ROYAL TULIP BEACH RESORT

GEMMA BEACH RESORT

BLUE REEF RESORT

FUTURE DREAM LAGOON

BRAYKA BAY REEF
ROYAL BRAYKA BEACH

EL QUSEIR

PORT GHALIB

MARSA ALAM

s  členitým terénem, jenž je domovem mnoha zajíma-
vých vodních živočichů, ryb a rostlin a souš je zase hníz-
dištěm želv. Naleznete zde skvělé podmínky pro vaši 
dovolenou i  odpočinek a  relaxaci v  poklidném malém 
letovisku a v  některé z místních kaváren, které mají své 
stolky a  židličky rozmístěny přímo na pláži, si můžete 
vychutnat ten nádherný pocit uvolnění a odpoutání se 
od hektických dní dnešní doby. Písečné pláže, většinou 
s pozvolným vstupem do vody, ocení především rodiny 
s dětmi, klidné letovisko doporučujeme i pro dovolenou 
seniorům.
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Asuán – chrám Abu Simbel

Chrám královny Hatšepsut

Fakultativní výlety 
E YPT  MARSA ALAM

KarnakLuxor

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.
LUXOR
Velmi oblíbený výlet za památkami egyptské historie. 
Odjezd v časných ranních hodinách, cesta přes poušť do 
nilského údolí. V Luxoru navštívíte Údolí králů – faraón-
ské hrobky, chrám královny Hatšepsut a Memnonovy ko-
losy. Poté se přeplavíte lodičkou na východní břeh, kde 
navštívíte chrám v Karnaku. Návrat v nočních hodinách. 
Program se pořádá pro min. 10 osob. V  ceně výletu je 
doprava, oběd, průvodce a vstupy, kromě vstupu do Tu-
tanchamonovy hrobky.
Cena: 3 290 Kč, děti do 12 let 1 690 Kč

ŠNORCHLOVÁNÍ NA ABU DABBAB
Půldenní výlet na šnorchlování do nádherných vod v ob-
lasti známe výskytem želv. V  ceně výletu je doprava, 
průvodce. 
Cena: 990 Kč, děti do 12 let 490 Kč

ASUÁN
Návštěva Velké asuánské přehrady – kontroverzního ko-
losálního díla, které se stalo jedním ze světových sym-
bolů Egypta. Při výletě ještě navštívíte chrám bohyně 
Eset na ostrově Philae, který byl založen v roce 350 př. n. 
l. a chrám v Edfu. Návrat v pozdních večerních hodinách. 
Program se pořádá pro min. 10 osob. V  ceně výletu je 
doprava, oběd a vstupy.
Cena: 3 290 Kč, děti do 12 let 1 690 Kč

DVOUDENNÍ VÝLET DO ASUÁNU
Dvoudenní výlet, kdy první den navštívíte chrám v Edfu 
a Velkou asuánskou přehradu. Večeře. Ubytování v hote-
lu kategorie 4*. Druhý den odjezd v brzkých ranní hodi-
nách (snídaně formou balíčku během cesty) na západní 
břeh Násirova jezera a  prohlídka chrámu Abu Simbel. 
Také navštívíte Núbijské muzeum v Asuánu a chrám bo-
hyně Eset na ostrově Philae. Návrat v pozdních večerních 
hodinách. Program se pořádá pro min. 10 osob. V ceně 
výletu je doprava, ubytování (1 noc), oběd a večeře první 
den, snídaně a oběd druhý den, průvodce a vstupy. 
Cena: 6 390 Kč, děti do 12 let 3 190 Kč

OSTROV HAMATA
Výlet pro všechny milovníky krásného potápění na pa-
nenský ostrov Hamata. V  ceně výletu je doprava, prů-
vodce, potřeby ke šnorchlování.
Cena: 1 890 Kč, děti do 12 let 990 Kč

SUPERSAFARI
Výlet do pouště, kde na vás čeká den plný dobrodružství. 
Vyzkoušet si můžete jízdu v džípech, projížďku na čtyř-
kolkách či velbloudech. V ceně výletu je doprava, večeře, 
průvodce.
Cena: 1 890 Kč, děti do 12 let 990 Kč
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  190 K

E YPT  MARSA ALAM  ABU DABBAB

Luxusní hotel známého řetězce Hilton, kte-
rý svým hostům zaručuje již tradičně vysoký 
standard služeb a  pozorný, přátelský přístup 
personálu. Nachází se u  pláže Abu Dabbab. 
Hotelový vláček vás od bazénu dopraví na 
hotelovou pláž. Písečný vstup do moře je 
vzdálen necelých 200 metrů od hotelu. Přímo 
u hotelu je moře s korálovým podložím, vstup 
do moře zde ale není povolen. V rozlehlém re-
sortu se nachází skoro 400 klimatizovaných, 
vkusně zařízených pokojů v  současném nu-
bijském stylu, hostům jsou k  dispozici čtyři 
venkovní bazény, několik barů a dětský klub. 
Tento hotel doporučujeme ke strávení nejen 
aktivní, ale i relaxační dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Pokoj s bočním výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj De luxe: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 200 m 
vzdálenost od letiště: 37 km
vzdálenost od centra: Port Ghalib 35 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), set 
na přípravu kávy a  čaje, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – 2 pro-
pojené pokoje, Pokoj De luxe – 1× za pobyt nealko 
v minibaru a romantická večeře, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restaura-
ce s obsluhou (1× za pobyt zdarma, rezervace nut-
ná), bary, připojení k internetu (za poplatek), Wi-Fi 
na recepci (zdarma), orientální koutek (ShiSha za 
poplatek), obchod se suvenýry, 4 bazény – z  toho 
2 vyhřívané v zimním období (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, aerobik, fi tness, 
vodní pólo, fotbal, stolní tenis, šipky, šnorchlování
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 11.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstvení, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů (džusy – ne z  čerstvého ovoce) a  místních 
alkoholických nápojů (víno jen během oběda a večeře 
v  hlavní restauraci). Lze čerpat v  místech a  časech 
určených hotelem.

h l m n í p u v x y é á

ilton Marsa Nubian *****

S U V Y [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 290 21 890 - 23 290 21 890 - 30 590 21 890 21 890 - 23 190 22 890 - 23 290 23 290 - 25 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 17 490 16 490 - 17 490 16 190 - 22 590 16 490 16 190 - 17 590 17 190 - 17 490 17 490 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 17 890 16 890 - 17 890 16 590 - 23 090 16 890 16 590 - 17 990 17 690 - 17 890 17 890 - 19 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 890 17 790 - 18 890 17 490 - 24 490 17 790 17 490 - 18 890 18 590 - 18 890 18 890 - 20 990
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  MARSA ALAM

Pickalbatros Sea World je novým jedinečným 
konceptem oázy připomínající luxusně vybavené 
moderní satelitní městečko. Je situován u krásné 
dlouhé písčité pláže, kterou omývá křišťálově 
průzračné Rudé moře. Tento resort uspokojí 
potřeby náročnějších klientů nejen díky vysoké 
kvalitě ale i  široké nabídce poskytovaných 
služeb. Naleznete zde prvotřídní SPA centrum, 
fi tness a aquapark, který potěší nejen dětskou 
část klientů. Je tak ideální volbou pro všechny, 
kteří chtějí prožít nezapomenutelnou dovolenou. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže 
vzdálenost od letiště: 60 km
vzdálenost od centra: El Quseir 15 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (vybrané nealkoholic-
ké nápoje zdarma), trezor, Wi-Fi (zdarma), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Rodinný pokoj - prostorný pokoj rozdělený posu-
novací přepážkou
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, tématic-
ké restaurace (italská, německá, čínská), lobby bar, 
café bar, bar u bazénu, bar na pláži, sisha bar (za po-
platek), Wi-Fi (zdarma), obchodní arkáda, kadeřnic-
tví, 12 bazénů – bazén pouze pro dospělé s integro-
vanými vířivkami, 5 relaxačních bazénů, 5 dětských 
bazénů (2 se skluzavkami), v  zimním období jsou 
vyhřívané 2 bazény pro dospělé a 2 bazény pro děti, 
lehátka, slunečníky a  osušky (zdarma), aquapark, 
dětské hřiště, miniklub (pro děti 4-12 let)
PLÁŽ
menší písčitá laguna s pozvolným vstupem, vstup 
do vody přes molo, plážový bar, lehátka, sluneční-
ky a osušky (zdarma)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, animační programy, vodní pólo, 
aerobic, šipky, pétanque, tenisový kurt (osvětlení 
za poplatek), plážový volejbal, minifotbal, mini-
golf, šachy, fi tness, aquapark (4 tobogány pro do-
spělé a 12 pro děti)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, turecké lázně, ham-
mam, masáže, billiard, vodní sporty na pláži, po-
tápěčské centrum
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 (džusy – ne z  čerstvého ovoce) 
a místních alkoholických nápojů. Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem.

a h l m o í p u v w x y é / á

Albatros Sea World Marsa Ala  *****

S V Z [ \ 4

Egypt-V ZIME K MORI-2020_Marsa Alam.indd   197 11.6.2019   14:14:55



198

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  MARSA ALAM  EL USEIR

Hotel Radisson Blu se nachází v severní části ob-
lasti Marsa Alam nedaleko městečka El Quseir. 
Je obklopen udržovanou zahradou u  krásné 
dlouhé písčité pláže, která je lemována křišťá-
lově průzračným Rudým mořem. Doporučuje-
me klientům všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Pokoj blíže k moři, 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematic-
ká restaurace s obsluhou (orientální, za poplatek), 
lobby bar, bar u  bazénu, orientální kavárna (za 
poplatek), Wi-Fi (zdarma), obchodní arkáda, bazén 
(lehátka a slunečníky zdarma), miniklub
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře přes molo, doporučujeme 
boty do vody, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení a  vybavení za poplatek), fi tness, 
sauna, pára, vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, kulečník, potá-
pěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 10.00–11.00 
pozdní snídaně, 12.30–14.30 oběd formou bufetu, 
18.30–21.00 večeře formou bohatého bufetu se 
širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, 
ovoce a  dezertů. U  snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
nealkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, 
soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře nealko-
holické nápoje, pivo, víno a  alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, 
čaj; Bar u bazénu: 14.30–17.30 snack, 10.00–18.00 
nealkoholické nápoje, 12.00–18.00 vybrané alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar 
Zar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 12.00–23.00 
vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit

h l m o í r w x é á

Radisson Blu El useir *****

T V Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 790 20 190 - 20 790 20 190 - 29 790 20 190 20 190 - 21 390 20 790 20 790 - 23 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 390 14 990 - 15 590 14 690 - 21 290 14 990 14 690 - 15 990 15 290 - 15 390 15 390 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 790 15 290 - 15 890 15 090 - 21 790 15 290 15 090 - 16 390 15 690 - 15 790 15 790 - 18 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 190 15 690 - 16 290 15 390 - 22 390 15 690 15 390 - 16 790 15 990 - 16 190 16 190 - 18 590
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199

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  MARSA ALAM  EL USEIR

Club Calimera Akassia se nachází na jednom 
z nejkrásnějších pobřeží Rudého moře v klidné 
oblasti El Qusier u písčité pláže, která přechází 
v  pozoruhodné korálové útesy lákající k  po-
zorování podmořského života. Hotelovému 
areálu dominuje honosná hotelová hala, po-
stavená z  ručně vyrobených cihel. Tento ob-
líbený resort je rájem pro milovníky vodních 
radovánek, neboť je v  areálu rozlehlý aqua-
park s  několika bazény včetně plaveckého, 
skluzavkami, tobogány a  dalšími atrakcemi. 
Spolu s kvalitou nabízených služeb je vhodnou 
volbou pro nezapomenutelnou dovolenou kli-
entů všech věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-11222-112222-
111-1112-11122-1111-11112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 39 km
vzdálenost od centra: 23 km
vzdálenost od nákupních možností: 23 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), set pro 
přípravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj blíže k moři, Rodinný pokoj – 2 ložnice, oddě-
leny přepážkou v zadní části hotelu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s obsluhou (orientální – 1× za pobyt zdarma, 
po předchozí rezervaci), La Vista (za poplatek, po 
předchozí rezervaci), Aqua Med v hotelu LTI Akas-
sia (za poplatek, po předchozí rezervaci), lobby 
bar, bar u bazénu, Wi-Fi (zdarma), obchodní arká-
da, prádelna, diskotéka (není součástí All Inclusi-
ve), několik bazénů, plavecký bazén olympijské 
velikosti, bazén vyhřívaný v zimním období (lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma), 1 dětský bazén, 
aquapark s 22 atrakcemi, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře přes 2 mola, k dispozici pís-
čitý vstup – laguna, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový bar, plážová restaurace
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, fi tness, 2 te-
nisové kurty (osvětlení za poplatek, vybavení 1 hod. 
za pobyt zdarma), stolní tenis, boccia, kulečník 
(1 hod. za pobyt zdarma), vodní pólo, fotbalové hřiš-
tě, plážový volejbal, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, salon krásy, 
potápěčské centrum
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 (džusy – ne z  čerstvého ovoce) 
a místních alkoholických nápojů. Lze čerpat v mís-
tech a časech určených hotelem.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
ULTRA All Inclusive: Oproti All Inclusive zahrnuje 
navíc: neomezené večeře ve vybraných tematic-
kých restauracích (po předchozí rezervaci), k dis-
pozici 24 hodin denně nápoje a  občerstvení na 
baru, denně doplňován minibar vodou a nealkoho-
lickými nápoji, 1× za pobyt možnost využít služeb 
prádelny, 30 minut masáže za pobyt. Během veče-
ře je vyžadováno formální oblečení. h j l o í p u v w x é / á

Club Cali era Akassia S iss Resort *****

S V W Y [ \ 7
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200

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  MARSA ALAM

Concorde Moreen Beach & SPA se rozprostírá 
v krásné udržované zahradě, je lemován dlou-
hou písčitou pláží na pobřeží křišťálově průzrač-
ného Rudého moře. Svěží architektura spolu 
s  přátelským prostředím klidnějšího hotelu 
dokreslí jedinečnou atmosféru vaší dovolené. 
Klienty je oblíben díky svým službám na dobré 
úrovni a skvělé kuchyni s vlastní pekárnou. Do-
poručujeme klientům všech věkových kategorií 
a milovníkům potápění, neboť blízky záliv Abu 
Dabbab je jednou z nejlepších lokalit, kde mů-
žete pozorovat krásy podmořského světa.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 22 km
vzdálenost od centra: Port Ghalib 20 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, připojení internetu (za po-
platek), minibar (za poplatek), set na přípravu čaje 
a kávy (doplnění 1× za pobyt, další za poplatek), 
vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj blíže k  moři, Pokoj s  výhledem na moře, 
Rodinný pokoj – 1 velký pokoj rozdělen příčkou, 
výhled na moře, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, orientální 
restaurace (za poplatek), rybí restaurace (za po-
platek), lobby bar, bar u  bazénu, Wi-Fi (zdarma), 
obchod se suvenýry, obchodní arkáda, kadeřnic-
tví, konferenční místnost, 2 bazény – 1 vyhřívaný 
v  zimním období (lehátka, slunečníky a  ručníky 
zdarma), 2 dětské vyhřívané bazény, hřiště, dětské 
hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, menší oddělená část pouze pro dospělé, 
vstup pouze přes molo, lehátka, slunečníky, matra-
ce a ručníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, kulečník, 
plážový volejbal, fotbal, šipky, stolní tenis, šachy, 
aqua aerobik, strečink, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, masáže, salon krásy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně 
formou studeného i  teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bu-
fetu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
nealko (postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne 
fresh), u  oběda a večeře nealko, pivo a  alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrova-
ná káva, čaj; Bar u  bazénu: 12.30–17.30 odpolední 
snack, 10.00–do západu slunce nealko, pivo a alko-
holické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Lobby 
bar: 22.30–24.00 večerní snack, 10.00–24.00 nealko, 
pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané). Upozornění: výše uvedené časy i místa podá-
vání se mohou změnit

h l m o n í p u v x é á

Concorde Moreen Beach  SPA *****
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201

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  MARSA ALAM  EL USEIR

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

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 53 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (za poplatek), set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj blíže k  moři, Rodinný 
pokoj – 2 propojené místnosti 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, italská 
restaurace (1× za pobyt zdarma, rezervace nutná), 
lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi v celém areálu (zdar-
ma), obchodní arkáda, kadeřnictví, 4 bazény (le-
hátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský bazén, 
dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře pouze přes molo, lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné animační programy a večerní progra-
my, vodní gymnastika, pétanque, plážový volejbal, 
vodní pólo, aerobic, fi tness, jóga
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, jacuzzi, hammam, potápěčské 
centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltro-
vaná káva, čaj; Restaurace à la carte: 19.00–22.00 
jednou týdně zdarma, italská, rezervace nutná; Bar 
u  bazénu: 10.00–do západu slunce nealkoholické 
nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané), 12.00 - 15.00- snack; Bar na pláži: 
10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, pivo 
a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né); Papyrus Lounge: 10.00–12.00 pozdní snídaně, 
16.00–18.00 čaj, káva, sladké pečivo, 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit

h l o í p u v x é á

Novotel Marsa Ala  *****

S V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 990 20 390 - 20 990 20 390 - 28 390 20 390 20 390 - 21 590 20 990 20 990 - 23 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 490 15 090 - 15 690 14 790 - 20 790 15 090 14 790 - 16 090 15 390 - 15 490 15 490 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 890 15 490 - 16 090 15 190 - 21 290 15 490 15 190 - 16 490 15 790 - 15 890 15 890 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 290 15 790 - 16 390 15 590 - 21 790 15 790 15 590 - 16 890 16 190 - 16 290 16 290 - 18 290
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202

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  MARSA ALAM

Moderně zařízený hotelový komplex se služba-
mi na velmi dobré úrovni je situován v udržova-
ných zahradách na písčité pláži. Do krásně čisté-
ho moře se dostanete přes molo, doporučujeme 
obuv do vody. Hotel nabízí možnost prožít jedi-
nečnou dovolenou plnou zábavy, sportovního 
vyžití i  odpočinku a  relaxace. Doporučujeme 
milovníkům šnorchlování a potápění, ale rovněž 
rodinám s dětmi, pro něž je zde připraveno dět-
ské hřiště, bazén a zábavní program.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 3 km
vzdálenost od centra: Port Ghalib 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar, set pro přípravu čaje 
a  kávy (1× doplnění zdarma), vlastní sociální zaří-
zení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na bazén; pokoj s výhledem na 
moře; rodinný pokoj – prostornější; pokoj s výhle-
dem do zahrady
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s obsluhou (za poplatek, rezervace nutná), bar, 
snack bar, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchodní arkáda, 
konferenční místnost, 2 bazény – z toho jeden vyhří-
vaný v  zimním období (lehátka a  slunečníky zdar-
ma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, se vstupem přes molo, možnost využití 
malé laguny s  písčito-kamenitým vstupem do 
moře u hotelu Resta Reef (doporučujeme obuv do 
vody), lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné animační programy a večerní progra-
my, stolní tenis, šipky, boccia, volejbal, vodní pólo, 
vodní aerobic, fi tness, tenisový kurt (osvětlení 
a vybavení za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, sauna, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové džusy – ne fresh), u oběda a večeře nealkoho-
lické nápoje, víno, pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar 
u bazénu: 11.00–13.00 pozdní snídaně, 13.30–15.30 
zmrzlina, 15.00–17.00 odpolední snack, 10.00–17.30 
nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické nápo-
je (vše místní výroby, rozlévané); Bar na pláži:
10.00–17.30 nealkoholické nápoje, pivo a  alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar 
určený hotelem: 10.00–24.00 nealkoholické nápo-
je, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit h l m í p u v w x é á

Jaz rand Resort *****

S U V Y [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 290 - 24 390 22 590 - 24 190 22 590 - 29 590 22 590 22 590 - 24 590 23 990 23 990 - 25 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 17 190 16 090 - 17 090 15 690 - 20 990 16 090 15 690 - 17 590 16 790 - 16 990 16 990 - 18 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 18 090 - 18 190 16 890 - 17 990 16 590 - 22 090 16 890 16 590 - 18 490 17 790 - 17 890 17 890 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 490 - 18 590 17 290 - 18 490 16 990 - 22 590 17 290 16 990 - 18 990 18 190 - 18 390 18 390 - 19 890
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1  90 K

E YPT  MARSA ALAM

Gemma Beach je jeden z nejjižněji položených 
hotelů z  naší nabídky. Nachází se na pobře-
ží Rudého moře v zálivu Dorry Bay s krásnou 
přírodní lagunou, která ukrývá pestrobarevné 
krásy podmořského života, lákající k poznává-
ní. Tento resort je postaven v moderním stylu 
v souladu s okolní krajinou v krásné tropické 
zahradě, svým hostům nabízí služby na vyso-
ké úrovni pro které je velmi oblíben klientelou 
celé Evropy. Doporučujeme klientům všech 
věkových kategorií.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Rodinný pokoj:
1112-11122-111222-1111-11112-111122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 95 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), minibar (za poplatek), 
trezor na pokoji, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 propojené místnosti s  vlastními 
koupelnami, balkon nebo terasa, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s reepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou (za poplatek, rezervace nutná), bar 
u bazénu, několik barů , Wi-Fi na recepci (zdarma), 
obchod se suvenýry, obchodní arkáda, kadeřnic-
tví, konferenční místnost, 9 bazénů – 1 vyhřívaný 
v  zimním období (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), 2 dětské bazény, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, 2 tenisové 
kurty, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness,minifotbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jacuzzi, masáže, salon 
krásy, kulečník, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Hlavní restaurace: 07.30–10.00 snídaně formou stu-
deného i teplého bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 19.30–21.30 večeře formou bohatého bufetu 
se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, 
čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, spri-
te, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře nealko-
holické nápoje, pivo, víno, whisky, rum, vodka (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Re-
staurace à la carte: 19.30–21.30 večeře; Bar u ba-
zénu: 09.30–00.00 nealkoholické nápoje, whisky, 
pivo, rum, vodka (vše místní výroby, rozlévané), 
10.00–11.00 pozdní snídaně, 11.00–18.00 snack 
a pizza, 19.30-21.30 pizza; Bar na pláži: 09.30–do 
západu slunce nealkoholické nápoje, lehké koktej-
ly a snack; Maia Bar: 09.30–do zaápadu slunce ne-
alkoholické nápoje, whisky, pivo, rum, vodka (vše 
místní výroby, rozlévané); Club House: 18.00–00.00 
nealkoholické nápoje, whisky, pivo, rum, vodka 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit a h l o í p u v w x é á

e a Beach Resort *****

S U V Y Z [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 990 18 390 - 18 990 18 390 - 22 390 18 390 18 390 - 19 490 19 390 19 390 - 19 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 190 14 690 - 15 290 14 390 - 17 990 14 690 14 390 - 15 690 15 290 - 15 390 15 390 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 490 14 990 - 15 590 14 790 - 18 390 14 990 14 790 - 15 990 15 690 - 15 790 15 790 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 890 15 390 - 15 990 15 190 - 18 890 15 390 15 190 - 16 390 16 090 - 16 190 16 190 - 16 790
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  MARSA ALAM

Future Dream Lagoon se nachází v  jižní části 
letoviska Marsa Alam, je rozprostřen v krásné 
vzrostlé zahradě u písčité pláže. Nabízí svým 
hostům prožití klidné dovolené, plné odpočin-
ku a  relaxace. Doporučujeme všem věkovým 
kategoriím i rodinám s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj Garden:
1-12-11-112-1122-111-1112
Standardní pokoj Lagoon:
11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 93 km
vzdálenost od centra: 23 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa, situován 
v části Garden dále od pláže
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Standardní pokoj Lagoon - 
stejné vybavení jako pokoj Garden, situován v ho-
telové části Lagoon blíže k pláži
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, 
snack bar u bazénu, Wi-Fi (za poplatek), obchodní 
arkáda, bazén (lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma), dětský bazén, miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, částečně korálové podloží (doporučujeme 
obuv do vody), lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, aqua-aero-
bic, stolní tenis, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, potápění, vodní 
sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.30–10.00 sní-
daně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 19.30–21.30 večeře formou bufetu, u  sní-
daně káva, čaj a  rozlévané nealkoholické nápoje, 
u  oběda a  večeře nealkoholické nápoje a  vybra-
né alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané) víno je podáváno v  době oběda a  večeře; 
Bar u  bazénu: 08.30–24.00 nealkoholické nápoje 
a vybrané alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Snack corner: 12.00–18.00 odpolední 
snack, 17.00–18.00 káva, čaj, sladké pečivo; Bar na 
pláži: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje a vybrané 
alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávaní 
se mohou změnit. 

a h l o p u v x y é

Future Drea  Lagoon *****

S U V 4
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  290 K

E YPT  MARSA ALAM

Nově zrekonstruovaný, útulný hotel s přátelskou 
atmosférou je postaven v tradičním núbijském 
stylu a pyšní se nádhernou dlouhou a širokou 
písečnou pláží s  lagunami a  molem. Nabízí 
nádherné panoramatické výhledy, jak na Rudé 
moře s  nezapomenutelným pohledem na 
východ slunce, tak na okolní hory ve vnitrozemí. 
V  hotelu je bohatá nabídka animačních 
a večerních programů a můžeme jej doporučit 
zejména rodinám s  dětmi, ale i  milovníkům 
šnorchlování všech věkových kategorií.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 47 km
vzdálenost od centra: Port Ghalib 43 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (doplnění za popla-
tek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – jedna větší místnost rozdělená 
zídkou, Suite
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, rybí re-
staurace (rezervace nutná, za poplatek), lobby 
bar, bar u bazénu, Shisha bar (za poplatek), Wi-Fi 
na recepci (zdarma), bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, skluzavky, miniklub (pro 
děti 4–12 let)
PLÁŽ
menší písčitá laguna s pozvolným vstupem, vstup 
do vody přes molo, lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, plážový volejbal, plážový tenis, minifotbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, squash, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 sní-
daně formou studeného bufetu, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bufetu. 
U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápo-
je (vše místní výroby, rozlévané), u oběda a veče-
ře nealkoholické nápoje, pivo, víno a  alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar:
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno a vy-
brané alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané); Bar u bazénu: pozdní snídaně 10.00-12.00, 
15.00–17.00 občerstvení, 10.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané); Bar na pláži: 10.00-do západu 
slunce – nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané) 

a h l o í p u v x y é /

Marina Beach Resort ****

S U V Z [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019  listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 16 990 16 590 - 16 990 16 590 - 19 590 16590 16 590 - 17 590 16 990 - 17 390 17 590 - 17 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 790 13 490 - 13 890 13 290 - 16 090 13 490 13 290 - 14 390 13 790 - 14 090 14 290 - 14 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 090 13 790 - 14 190 13 690 - 16 490 13 790 13 690 - 14 690 14 090 - 14 390 14 690 - 15 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 490 14 190 - 14 590 13 990 - 16 890 14 190 13 990 - 15 090 14 490 - 14 790 14 990 - 15 390
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STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–15.00 
oběd formou bufetu, 18.30–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; Restaurace à la carte: rybí a  italská - 
18.30–22.00 večeře po předchozí rezervaci; Bar na 
pláži: 10.00–do západu slunce nealkoholické nápo-
je, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), 12.00–17.00 snack; Lobby bar: 10.00–
23.00 nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Dolphin 
bar: 10.00–do západu slunce nealkoholické nápo-
je, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Aqua bar: 10.00–do západu slunce ne-
alkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Bombay (Sultana) bar: 
12.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo a  alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Sun 
bar: 10.00–do západu slunce nealkoholické nápo-
je, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit

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

Sentido Oriental Drea  ****

E YPT  MARSA ALAM

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 35 km
vzdálenost od centra: El Quseir 38 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar (za poplatek), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 tematické 
restaurace (italská a rybí, 1× za pobyt zdarma, rezer-
vace nutná), bar, Wi-Fi (zdarma), obchodní arkáda, 
diskotéka, 3 bazény (lehátka, slunečníky a  osušky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážový 
snack bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenisový 
kurt (osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, 
plážový volejbal, fi tness, pétanque, vodní pólo, mi-
nigolf, sauna, pára a vířivka po předchozí rezervaci 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, biliár, potápěčské centrum, 
vodní sporty na pláži
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ORIENTÁLNÍ 

PERLA 

RUDÉHO 
MOŘE

h l o í r v w x y é á
Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 290 19 690 - 20 290 19 690 - 25 190 19 690 19 690 - 20 890 20 290 20 290 - 22 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 390 14 990 - 15 590 14 690 - 19 190 14 990 14 690 - 15 990 15 290 - 15 390 15 390 - 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 790 15 290 - 15 890 15 090 - 19 590 15 290 15 090 - 16 390 15 690 - 15 790 15 790 - 17 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 190 15 690 - 16 290 15 490 - 20 090 15 690 15 490 - 16 790 16 090 - 16 190 16 190 - 18 290
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  MARSA ALAM  ABU DABBAB

Hotel, dříve známý pod názvem El Malikia, je 
zasazený do pečlivě udržované zahrady a na-
chází se přímo u krásné pláže v oblasti Abu Da-
bbab Bay, která je proslulá svým podmořským 
životem. Při potápění či šnorchlování se zde 
můžete setkat se želvou karetou. Hotel nabízí 
dobré zázemí ke strávení příjemné rodinné do-
volené. Pro děti i dospělé je po celý den k dis-
pozici hotelový animační tým. Doporučujeme 
především rodinám s dětmi. Ofi ciální kategorie 
hotelu je 5*, naše hodnocení je 4*.

OBSAZENOST POKOJŮ
Pokoj Superior: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 30 km
vzdálenost od centra: 28 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Beach Front – blíže k moři; Pokoj s výhledem 
na moře; Rodinný pokoj – prostornější místnost než 
Standardní pokoj, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 à la carte 
restaurace (italská a  čínská, 1× za pobyt zdarma 
po předchozí rezervaci), bar, snack bar, Wi-Fi (za 
poplatek), obchod se suvenýry, bazén (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma), skluzavky, vyhřívaný 
bazén, dětský bazén, miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plá-
žový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, plážový volejbal, fotbal, fi tness, pétanque, šip-
ky, vodní pólo, tenisový kurt (osvětlení a vybavení 
za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, pára, masáže, salon 
krásy, kulečník, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů. U  snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (post-
mixové džusy – ne fresh), u oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno a  alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; 
Restaurace na pláži: 11.00–12.30 pozdní lehká sní-
daně, 12.30–do západu slunce oběd, 10.00–17.00 ne-
alkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Bar u bazénu: 15.00–17.00 
zmrzlina, 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Bar na pláži: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Lobby bar: 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit 

h l o í p u v w x é / á

Abu Dabbab Beach  Resort ****

S V \ 4
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E YPT  MARSA ALAM

Royal Tulip Beach je komfortní hotelový resort, 
který nabízí příjemnou atmosféru, velké spor-
tovní vyžití i  SPA centrum. Vlastní písčitá pláž 
s velmi pozvolným vstupem do moře je ideální 
pro milovníky kitesurfi ngu. Tento resort dopo-
ručujeme klientům všech věkových kategorií 
pro aktivní nebo relaxační dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Pokoj s výhledem na bazén:
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: 20 km
vzdálenost od centra: Port Ghalib 18 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, malá lednička, vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na bazén, 
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou (za poplatek, rezervace nutná), 
lobby bar, bar u bazénu, Wi-Fi na recepci (za po-
platek), obchodní arkáda, konferenční místnost, 
2 bazény – z  toho jeden vyhřívaný (lehátka, slu-
nečníky zdarma), dětský bazén – vyhřívaný, dětské 
hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, k  dispozici písčitý vstup (laguna), vstup 
do moře přes dlouhé molo, lehátka, slunečníky, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, boccia, 
stolní tenis, šipky, plážový volejbal, fotbal, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, vířivka, kulečník, 
potápěčské centrum, kitesurfi ng centrum, jízda na 
koních
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; 
Bar u  bazénu: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 10.00–12.00 pozdní snídaně, 
12.30–17.00 lehký oběd, 10.00–do západu slunce ne-
alkoholické nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Lobby bar: 10.00–24.00 
nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit

h l m o í p u v x y é á

Royal Tulip Beach Resort ****

S V

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 990 18 990 - 19 990 18 990 - 25 490 18 990 18 990 - 20 290 19 590 - 19 990 19 590 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 890 14 190 - 14 890 13 890 - 18 590 14 190 13 890 - 15 290 14 490 - 14 890 14 590 - 16 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 190 14 490 - 15 290 14 290 - 18 990 14 490 14 290 - 15 690 14 890 - 15 290 14 990 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 590 14 890 - 15 590 14 590 - 19 390 14 890 14 590 - 15 990 15 190 - 15 590 15 290 - 16 890
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Hotelový komplex sesterského hotelu Brayka 
Bay Reef se rozkládá u  dlouhé písčité pláže 
s  korálovým podložím (vstup do moře přes 
korály je zakázán). Vstup do moře je povolen 
o cca 100 metrů dále v zátoce, která je společná 
se sesterským hotelem Brayka Bay Reef. Hotel 
s  krásným výhledem na záliv Brayka nabízí 
svým hostům příjemné zázemí pro strávení 
jak odpočinkové, tak i  aktivní dovolené 
s  širokou nabídkou doplňkových rekreačních 
aktivit. Hotel doporučujeme rodinám s dětmi, 
v hotelu je zajištěn zábavný program. Milovníci 
potápění a šnorchlování ocení těsnou blízkost 
korálů. Ofi ciální kategorie hotelu je 5*, naše 
hodnocení je 4*.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj De luxe: 11-112-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 43 km
vzdálenost od centra: Marsa Alam 14 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, 
minibar (denně zdarma doplňována voda), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
De luxe, De luxe blíže k moři, Rodinný pokoj – 2 pro-
pojené pokoje – větší a menší ložnice, 1 vchod, 1 kou-
pelna, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 restau-
race s obsluhou (orientální, rybí a mezinárodní, za 
poplatek), bar u  bazénu, bar na pláži, snack bar, 
Wi-Fi (za poplatek), kadeřnictví, obchodní arkáda, 
konferenční centrum, diskotéka, 3 bazény – z toho 
jeden vyhřívaný v zimním období (lehátka, sluneč-
níky a  osušky zdarma), dětský bazén, tobogány, 
dětské hřiště, miniklub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, s pozvolným přechodem v korály – doporu-
čujeme obuv do vody, vstup do moře je společný 
s  hotelem Brayka Bay Reef, lehátka a  slunečníky 
zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, 2 tenisové 
kurty – společné s hotelem Brayka Bay Reef (večer-
ní osvětlení a  pronájem raket za poplatek), stolní 
tenis, plážový volejbal, fotbal, fi tness, šipky, kuleč-
ník, pétanque
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, masáže, pára, salon krásy, vířivka, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, fi ltrovanou kávu, čaj, odpolední zmrzlinu, 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů (džusy – ne z čerstvého ovoce) a místních 
alkoholických nápojů (víno pouze během oběda 
a večeře). Lze čerpat v místech a časech určených 
hotelem.

h l í p u v w x é / á

Royal Brayka Beach ****

S V Z \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 390 18 890 - 19 390 18 890 - 23 990 18 890 18 890 - 19 990 19 390 19 390 - 20 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 090 14 790 - 15 290 14 490 - 18 790 14 790 14 490 - 15 690 14 990 - 15 090 15 090 - 16 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 490 15 090 - 15 590 14 890 - 19 190 15 090 14 890 - 16 090 15 390 - 15 490 15 490 - 16 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 890 15 490 - 15 990 15 290 - 19 690 15 490 15 290 - 16 490 15 790 - 15 890 15 890 - 16 890
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Brayka Bay Reef je velmi oblíbený hotelový 
resort, skládající se z  několika obytných 
bloků, ležících ve vzrostlé zahradě. Je situován 
u písčité pláže v  zálivu s pozvolným vstupem 
do moře, který je písčitý, přecházející v korály 
– doporučujeme obuv do vody. Hotel je vhodný 
pro vyznavače potápění, stejně jako pro 
rodiny s dětmi a všechny ty, kteří chtějí strávit 
relaxační dovolenou a  vychutnat si pěkné 
koupání. Ofi ciální kategorie hotelu je 5*, naše 
hodnocení je 4*.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj Superior: 11-112-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 43 km
vzdálenost od centra: Marsa Alam 14 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (část pokojů má trezor na pokoji, ostatní 
zdarma na recepci), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Superior - navíc trezor, některé pokoje mají 
výhled na moře, Pokoj Beach Front - blíže k moři, 
župan a set pro přípravu čaje a kávy, většina poko-
jů má výhled na moře, Rodinný pokoj – 2 propojené 
pokoje, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, rybí 
a  orientální restaurace (za poplatek), lobby bar, 
bar u  bazénu, internetová kavárna (za poplatek), 
Wi-Fi (za poplatek), obchodní arkáda, konferenční 
místnost, noční klub, bazén (lehátka a slunečníky 
zdarma), vyhřívaný krytý bazén (pouze v  zimním 
období), dětský bazén se skluzavkami, dětské 
hřiště, miniklub (pro děti 6–12 let)
PLÁŽ
písčitá, s pozvolným přechodem v korály, lehátka 
a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, nepravidel-
né večerní diskotéky, stolní tenis, kulečník, plážový 
volejbal, pétanque, fotbal, fi tness, aerobik, vodní 
gymnastika, tenis (osvětlení zdarma, vybavení za 
poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, potápěčské 
centrum a škola včetně cvičného bazénu
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 nápojů a místních alkoholických nápojů (víno 
pouze během obědů a večeří). Lze čerpat v místech 
a časech určených hotelem.

h l o n í p u v w x é á

Brayka Bay Ree  ****

S U V Z

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 290 19 690 - 20 290 19 690 - 24 990 19 690 19 690 - 20 890 20 290 20 290 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 16 090 15 690 - 16 290 15 390 - 20 090 15 690 15 390 - 16 690 15 990 - 16 090 16 090 - 17 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 490 15 990 - 16 590 15 790 - 20 490 15 990 15 790 - 17 090 16 390 - 16 490 16 490 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 890 16 390 - 16 990 16 190 - 20 990 16 390 16 190 - 17 490 16 790 - 16 890 16 890 - 18 090
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Hotelový komplex leží pouhý jeden kilometr 
jižně od centra Port Ghalib. Písčitá pláž s korály 
a  vstupem přes molo, dlouhá 600 metrů, se 
nachází přímo u hotelu. Část pláže tvoří malé 
laguny s  korálovým podložím, je zde i  písčitý 
vstup do moře. Oblast je vhodná pro milovníky 
šnorchlování a  potápění. Všem hostům je 
k  dispozici hotelový animační tým. Hotel je 
vhodný pro všechny věkové skupiny. Od hotelu 
jezdí za poplatek shuttle bus do Port Ghalibu.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: Port Ghalib 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar, set pro přípravu 
čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – velký pokoj rozdělený přepážkou, 
v přízemí, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
hlavní restaurace, tematické restaurace à la carte 
(italská, orientální a belgická za poplatek, rezervace 
nutná), několik barů, Wi-Fi v  lobby baru (zdarma), 
konferenční místnost, obchodní arkáda, 2 bazény 
(lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), vyhřívaný 
a  dětský bazén, venkovní vířivka, dětské hřiště, 
miniklub
PLÁŽ
písčitá, vstup do moře přes molo, lehátka, slu-
nečníky a  osušky zdarma, plážový bar, plážová 
restaurace
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, stolní tenis, plážový volejbal, fi tness, šipky, 
fotbal, aerobic, vodní pólo
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, masáže, pára, potá-
pění, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 06.30–10.00 snída-
ně formou studeného i  teplého bufetu, 12.30–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a  dezertů. 22.00–24.00 snack. 
U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje 
(postmixový džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno a  alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; 
Restaurace na pláži: 12.00–14.30 oběd, 15.00–17.30 
sendviče a  polévka, 16.00–18.00 odpolední snack; 
Bar u bazénu: 10.00–do západu slunce nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a  alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Bar na pláži: 15.30–17.00 zmrzli-
na, 15.00–17.00 občerstvení, 10.00–do západu slunce 
nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar: 10.00–11.00 
snack, 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit h l o í p u v x é á

Three Corners Fayrouz ****

S U V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 890 22 190 - 24 890 22 190 - 30 990 22 190 22 190 - 25 590 24 890 24 890 - 27 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 18 590 16 690 - 18 790 16 390 - 23 290 16 690 16 390 - 19 290 18 390 - 18 590 18 590 - 20 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 090 17 090 - 19 190 16 790 - 23 790 17 090 16 790 - 19 790 18 890 - 19 090 19 090 - 21 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 19 490 17 490 - 19 690 17 290 - 24 390 17 490 17 290 - 20 190 19 390 - 19 490 19 490 - 21 690
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  MARSA ALAM

Hotel vystavěný v  tradičním stylu, výborně 
zapadá do svého okolí. Leží v  udržované 
zahradě u široké písčité pláže, omývané Rudým 
mořem s  korálovým podložím a  bohatým 
na podmořský životem. Součástí hotelu je 
aquapark s  několika skluzavkami pro děti 
i dospělé. Tento hotel je vhodnou volbou nejen 
pro milovníky potápění a šnorchlování, ale i pro 
rodiny s dětmi.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 6 km 
vzdálenost od centra: Port Ghalib 6 km
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – jedna velká místnost nebo jedna 
velká místnost s přepážkou, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, 
bar, bar u bazénu, aquapark bar, připojení k interne-
tu (za poplatek), Wi-Fi v lobby (zdarma), obchodní 
arkáda, 4 bazény (lehátka a  slunečníky zdarma), 
menší bazén v zimních měsících vyhřívaný, aqua-
park, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, vstup po molu, lehátka a slunečníky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní pro-
gramy, aerobic, boccia, šipky, vodní pólo, stolní 
tenis, plážový volejbal, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, vířivka, masáže, salon 
krásy, kulečník, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–15.00 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; 
Bar u  bazénu: 11.00–12.00 káva, čaj a  sladkosti, 
16.00–17.00 káva, čaj a  sladkosti, 10.00–do západu 
slunce nealkoholické nápoje, pivo, víno a  alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar na 
pláži: 10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Lobby bar: 10.00–24.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit

h l o n í p u v x é / á

Three Corners Sea Beach ****

S V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 190 18 190 - 19 190 18 190 - 23 590 18 190 18 190 - 20 390 19 890 19 890 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 390 13 690 - 14 490 13 390 - 17 590 13 690 13 390 - 15 290 14 690 - 14 790 14 790 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 690 13 990 - 14 890 13 790 - 17 990 13 990 13 790 - 15 690 15 090 - 15 190 15 190 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 090 14 390 - 15 190 14 090 - 18 390 14 390 14 090 - 16 090 15 390 - 15 590 15 590 - 16 790

Egypt-V ZIME K MORI-2020_Marsa Alam.indd   213 11.6.2019   14:17:03



214

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  MARSA ALAM

Příjemný resort je vzdálený 25 kilometrů jižně 
od letiště Marsa Alam a pět kilometrů severně 
od zátoky Abu Dabbab. Je postaven a navržen 
tak, aby byl tropickým rájem a  ideálním 
místem pro milovníky slunce a relaxace. Klienti 
hotelu zajisté také ocení skvělé podmínky 
pro šnorchlování a  potápění, neboť přímo 
z  hotelového mola mohou obdivovat skvěle 
zachovaný korál. Resort nabízí dobré zázemí 
ke strávení příjemné rodinné dovolené.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 25 km
vzdálenost od centra: 25 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, mi-
nibar, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 standardní pokoje propojené 
dveřmi, 2 koupelny, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
hlavní restaurace, italská restaurace s obsluhou (1× 
za pobyt zdarma po předchozí rezervaci), lobby bar, 
bar u bazénu, kavárna (není v rámci All Inclusive), 
připojení k  internetu (za poplatek), Wi-Fi v  lobby 
(zdarma, rychlost omezena), obchodní arkáda, 
diskotéka (není v rámci All Inclusive), konferenční 
místnost, 2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), dětský bazén, 3 skluzavky, pomalá řeka, 
dětské hřiště, dětský klub (pro děti 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá se vstupem přes korálové podloží (vstup 
do moře přes molo), lehátka a slunečníky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal, plážový fotbal, stolní tenis, kulečník, 
fi tness, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, vířinka, potápěčské 
centrum, salon krásy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové džusy – ne fresh), u oběda a večeře nealkoho-
lické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar 
u bazénu: 10.30–11.00 pozdní snídaně, 11.30–13.00 
snack, 16.00–17.00 odpolední čaj, káva, sladkos-
ti a  sendviče, 10.00–23.00 nealkoholické nápoje, 
pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 10.00–17.00 nealkoholické 
nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané); Lobby bar: 10.00–24.00 neal-
koholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit.

h l o n í p u v x é / á

Three Corners appy Li e ****

S U V [ \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 prosinec 2019 leden 2020 únor 2020 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 190 18 190 - 19 190 18 190 - 23 590 18 190 18 190 - 20 390 19 890 19 890 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 390 13 690 - 14 490 13 390 - 17 590 13 690 13 390 - 15 290 14 690 - 14 790 14 790 - 15 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 690 13 990 - 14 890 13 790 - 17 990 13 990 13 790 - 15 690 15 090 - 15 190 15 190 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 090 14 390 - 15 190 14 090 - 18 390 14 390 14 090 - 16 090 15 390 - 15 590 15 590 - 16 790
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215

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  MARSA ALAM

Hotelový komplex, skládající se z  pěti budov, 
se nachází v příjemné zahradě, přímo u písčité 
pláže se vstupem do průzračného moře přes 
molo. Nabízí svým hostům možnost prožití 
klidné dovolené, plné relaxace a  odpočinku, 
s ideálními podmínkami pro potápění a šnorch-
lování. Doporučujeme klientům všech věkových 
kategorií, zejména pak rodinám s dětmi a mi-
lovníkům potápění.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112
Pokoj s výhledem na moře: 11-112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 3 km
vzdálenost od centra: Port Ghalib 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar, vlastní sociální 
zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na bazén, Pokoj s výhledem na 
moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, bar, lobby 
bar, bar u bazénu, Wi-Fi na recepci (zdarma), obchodní 
arkáda, mini diskotéka, 2 bazény – z  toho jeden 
vyhřívaný v  zimním období (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, se vstupem přes molo, k  dispozici malá 
laguna s  písčito-kamenitým vstupem do moře 
(doporučujeme obuv do vody), lehátka a slunečníky 
zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní a animační programy, stolní 
tenis, volejbal, vodní pólo, aerobic, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, vířivka, pára, masáže, salon krásy, 
potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (post-
mixový džus – ne fresh), u  oběda a večeře neal-
koholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; 
La casa restaurace: 22.30–24.00 pozdní večeře, 
14.30–24.00 nealkoholické nápoje, pivo a  alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar 
u  bazénu: 13.30–15.30 zmrzlina, 10.00–do západu 
slunce nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar na plá-
ži: 11.00–13.00 snack, 15.00–17.00 odpolední snack, 
10.00–do západu slunce nealkoholické nápoje, pivo 
a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né). Upozornění: výše uvedené časy i místa podá-
vání se mohou změnit 

h l m o í p u v x é á

Suneo Club Ree  Resort ****

S U V [
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  MARSA ALAM

Blue Reef Resort se nachází na jedinečném 
místě podél riviéry Rudého moře, lemován 
písčitou pláží v  oblasti Marsa Alam. Tento 
hotelový komplex se skládá z  hlavní budovy 
a několika vedlejších budov, obklopen krásnou 
udržovanou tropickou zahradou. Doporučujeme 
klientům, kteří chtějí strávit krásnou a klidnou 
dovolenou, ale i rodinám s dětmi, pro které je 
zde dětský koutek, hřiště i bazén.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 51 km
vzdálenost od centra: 23 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovladatelná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Rodinný pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaurace 
s obsluhou (rybí, rezervace nutná, za poplatek), lobby 
bar (za poplatek), Wi-Fi (za poplatek), bar u bazénu, 
internetová kavárna, obchodní arkáda, diskotéka, 
konferenční místnost, prádelna, bazén s vyhřívanou 
částí v zimním období (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), dětský bazén, dětské hřiště, dětský klub
PLÁŽ
písčitá, se vstupem přes korálové podloží (doporu-
čujeme obuv do vody), lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový bar 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, stolní tenis, plážový volejbal, 
fotbalové hřiště, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, vířivka, masáže, salon krásy, biliár, tenis, 
potápěčské centrum, sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; 
Bar u  bazénu: 10.00–11.00 pozdní snídaně, 11.00–
12.00 snack, 16.00–17.00 palačinky, 17.00–18.00 
snack, 09.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo a al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar 
na pláži: 10.00–do západu slunce nealkoholické ná-
poje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Lobby bar: 23.00–02.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit.

h l m n í p u v w x y é á

Blue Ree  Resort ****

S V
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V 4

S T V

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

11 990 K

Flamenco Beach se nachází v oblíbené části El Quseir v krásné udržova-
né zahradě na pobřeží Rudého moře. Tento resort v moderním egypt-
ském stylu nabízí svým hostům pohodlí spolu s širokou nabídkou služeb. 
Milovníci šnorchlovaní ocení blízkost korálového útesu, kde lze pozorovat 
rozmanitost podmořského života. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 65 km
vzdálenost od centra: El Quseir 7 km / vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním příjmem, telefon, minibar (za 
poplatek), trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, 
WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj – prostornější
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, 2 hlavní restaurace, a la carte restaurace (předchozí re-
zervace nutná), lobby bar, Wi-Fi (za poplatek), 2 bary u bazénu, obchodní arkáda, 
2 bazény (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 2 dětské bazény, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá s korálovým podložím, vstup do moře přes molo, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, aerobic, vodní pólo, plážový volejbal, stolní tenis, maxi 
šachy, mimi fotbal, tenis (osvětlení za poplatek), cricket
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, jacuzzi, masáže, fi tness, billiard, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Bližší informace naleznete na www.eximtours.cz

Onatti Beach Resort se nachází v severní oblasti El Quseir. Tento nově 
zrekonstruovaný hotel v  nubijském stylu nabízí klientům příjemnou 
atmosféru spolu se širokou nabídkou sportovních aktivit nebo relaxaci. 
Doporučujeme pro všechny věkové kategorie.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111-1122
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / vzdálenost od letiště: 49 km
vzdálenost od centra: 51 km / vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar 
(za poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor, 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj Superior s  výhledem na moře, Pokoj Superior 
s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tematická restaurace s obsluhou (rybí 
a italská, za poplatek), lobby bar, bar u bazénu, bar na pláži, 3 bazény (lehátka, 
slunečníky a osušky zdarma) dětský bazén, dětské hřiště, Wi-Fi v lobby zdarma
PLÁŽ
písčitá s pozvolným vstupem, molo, lehátka a slunečníky a zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, plážový volejbal,
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, potápění, wellness, kulečník, jízda na koních a velbloudech, 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy a večeře formou bufetu, bě-
hem dne lehké občerstvení, neomezené množství rozlévaných nealko a alkoho-
lických nápojů místní výroby. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

a h o u v w x é á

a h l m í p q r u w x y é á

Fla enco Beach Resort ****

Onatti Beach Resort ****

E YPT  MARSA ALAM  EL USEIR

E YPT  MARSA ALAM  EL USEIR

HOT
BAZÉN
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Sharm El SheikhSharm El Sheikh

UMÍSTĚNÍ OTEL

EGYPT

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!

SINAJSKÝ POLOOSTROV
Poloostrov na rozhraní africké a euroasijské pevniny byl 
od nepaměti spojnicí mezi velkými kulturami severní 
Afriky a  Blízkého východu. Z  geologického hlediska je 
rozsáhlý (61 000 km2) Sinajský poloostrov součástí Afriky 
a  z  geografi ckého Asie. Od obou kontinentů je oddělen 
zálivy Rudého moře. Od zbytku Egypta je na severozápadě 
Sinaj úplně oddělen Suezským kanálem, ale dopravně se 
přes něj dá z Afriky dostat přívozy a jedním tunelem v jeho 
jižní části. Zahraničním návštěvníkům, trávícím dovolenou 
v letoviscích na Sinaji, je tak umožněna i návštěva Káhiry 
a  jí blízkých staroegyptských památek – pyramid v Gíze 
a  Sakkáře. Na nejjižnějším cípu Sinajského poloostrova 
leží moderní turistické centrum Sharm El Sheikh.

SHARM EL SHEIKH
sousedí s  přírodní rezervací Ras Mohamed a  má  ideální 
podmínky pro turistiku, zejména neopakovatelné bohatství 
podmořského života, rozsahem a bohatstvím srovnatelným 
s  dalšími nejvyhlášenějšími potápěčskými lokalitami na 
světě. Ve vzdálenosti několika desítek metrů od mořského 
břehu se táhne takřka nepřetržitě v délce 80 km směrem 
do Akabského zálivu nádherný korálový útes.Nabízí ideální 
podmínky pro turisty, toužící obdivovat drsnou krásu zdejší 
přírody a neopakovatelné bohatství podmořského života.

LETOVISKA

HADABA
Oblast Hadaba se rozprostírá na vyvýšeném místě. Hotely 
v  této oblasti mají většinou menší písečné pláže se 
vstupem do moře přes molo. Místo je ideální pro milovníky 
šnorchlování.
NAAMA BAY
Toto nejznámější a  nejživější centrum Sharm El Sheikhu 
nabízí svým návštěvníkům příjemné posezení v  jednom 
z mnoha barů, restaurací nebo kaváren. Ke vstupu do moře 
doporučujeme boty do vody. Letovisko doporučujeme pře-
devším mladším návštěvníkům.

SHARKS BAY
Příjemné letovisko s kvalitními hotely a bohatým podmoř-
ským životem umožňuje svým návštěvníkům téměř ideální 
podmínky pro šnorchlování. Pláže jsou většinou menší, te-
rasovité, vstup do moře bývá přes molo.
NABQ BAY
Toto vyhledávané, neustále se rozrůstající letovisko nabízí 
velmi dobré předpoklady ke strávení klidnější dovolené. 
Vstup do moře je přes velmi dlouhý korálový pás/molo. 
Doporučujeme boty do vody.

AKABSKÝ
ZÁLIV

SHARKS BAY

PASHA BAY

HADABA
RAS OM EL SID

EGYPT

NÁRODNÍ PARK 
RAS MOHAMMED

MOJŽÍŠOVA HORA

KLÁŠTER SV. KATEŘINY DAHAB

PICKALBATROS ROYAL MODERNA

FARAANA HEIGHTS RESORT
BARCELÓ TIRAN SHARM RESORT

CLEOPATRA LUXURY RESORT
CHARMILLION CLUB AQUA PARK

CHARMILLION  CLUB RESORT

NABQ BAY

RAS NASRANI

BARON RESORT
BARON PALMS

JOLIE VILLE
GOLF RESORT

SHORES AMPHORAS 
SHORES ALOHA

MONTE CARLO SHARM RESORT
ROYAL MONTE CARLO SHARM RESORT & SPA

JAZ FANARA

HILTON WATERFALLS

OLD VIC 
SHARM
RESORT

REEF OASIS BEACH RESORT SENTIDO REEF OASIS SENSES

PICKALBATROS AQUA PARK
PICKALBATROS AQUA BLU 

CLUB EL FARAANA 

TROPITEL DAHAB OASIS

LE MERIDIEN DAHAB RESORT
HAPPY LIFE VILLAGE DAHAB

STELLA DI MARE BEACH & SPA

SULTAN GARDENS
CORAL BEACH TIRAN

LABRANDA TOWER BAY

JOLIE VILLE GOLF & RESORT

REEF OASIS BLUE BAY RESORT
LIDO SHARM EL SHEIKH

CORAL SEA SENSATORI

RAS NASRANI
Tato část Sharm El Sheikhu mezi letovisky Sharks Bay 
a Nabq je oblíbená lokace a nabízí krásnou písečnou pláž 
s výhledem na ostrov Tiran. 
RAS OM EL SID
Tato oblast se nachází na vyvýšeném místě. Vstup do moře 
je pozvolný, proto je vhodný i pro rodiny s menšími dětmi. 
Vyhledávaný korálový útes se nachází pouhých pár metrů 
od břehu. Letovisko je nejblíže posazeno k mořskému parku 
Ras Mohammed.
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Klášter Sv. Kateřiny

Fakultativní výlety 
E YPT  S ARM EL S EIK

Jeruzalém – zeď nářků (nahoře Skalní dóm na Chrámové hoře)

Potápění v Ras Mohamed

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.

KLÁŠTER SV. KATEŘINY
Klášter Sv. Kateřiny se nachází v malém údolí ve výšce 
1 570 m poblíž hory Gebel Músa (hora Sinaj neboli Moj-
žíšova hora). První příchod poustevníků do této oblasti 
se datuje do roku 300 po Kristu. Nadšená propagátorka 
křesťanství císařovna Helena zde nechala na místě biblic-
kého tzv. zázraku hořícího keře roku 330 postavit kostel, 
který byl v 6. století začleněn do opevněného kláštera 
obehnaného 12 až 15 m vysokým žulovým valem. Jednou 
z nejpozoruhodnějších věcí jsou tři dochované byzantské 
mozaiky v apsidě z 6. století, které uprostřed zobrazují 
Ježíšův zázrak na hoře Tábor, vlevo Mojžíše, jenž před 
hořícím trnitým keřem odkládá sandály a vpravo Mojžíše 
přijímajícího desky desatera. Za oltářem se nachází kap-
le hořícího keře a v arkádové stavbě naleznete cennou 
sbírku ikon a světově proslulou knihovnu. 
Cena: 1 490 Kč, děti do 12 let 790 Kč

KLÁŠTER SV. KATEŘINY A MOJŽÍŠOVA HORA
Jedinečným zážitkem je tříhodinová pouť na druhou nej-
vyšší horu Sinaje – Gebel Músa, vysokou 2 285 m, kam 
vede buď relativně pohodlná cesta s mnoha serpentina-
mi, nebo 3 tisíce rozeklaných příkrých schodů. Na horu 
se vystupuje v nočních hodinách a na vrcholku si můžete 
vychutnat úchvatný východ slunce. Během cesty zpět ke 
Klášteru Sv. Kateřiny se otevírají nádherné pohledy na 
okolní hory, které vycházející slunce barví do různých 
odstínů červeně. 
Cena: 1 290 Kč, děti do 12 let 690 Kč

JERUZALÉM
Celodenní výlet do kolébky křesťanské civilizace. V brz-
kých ranních hodinách překročíte egyptsko-izraelské 
hranice a po cestě do Jeruzaléma se zastavíte u Mrtvého 
moře, kde můžete vyzkoušet jeho blahodárné účinky. Při 
své návštěvě Jeruzaléma uvidíte jeho nejznámější místa 
(Křížovou cestu, Chrám božího hrobu, Zeď nářků, Getse-
manskou zahradu s Bazilikou národů, Olivetskou horu 
s krásným výhledem na historický Jeruzalém, dle mož-
nosti Chrámovou horu) Poté cesta zpět, krátká zastávka 
u Mrtvého moře s možností nákupu kosmetiky. Cesta 
zpět do Eilatu a překročení hranic zpět do Egypta.
Cena: 4 290 Kč, děti do 12 let 4 290 Kč

RAS MOHAMED
Stále více lidí láká poznání podmořského života, který 
najdete v nepřeberné míře na dosud téměř neporuše-
ných korálových útesech jižního Sinaje. 30 km od Sharm 
el Sheikhu se nachází jeden z pěti národních parků Sinaj-
ského poloostrova. Ras Mohamed by ustanoven národ-
ním parkem v roce 1983 a od té doby ho každým rokem 
navštěvuje stále více turistů – potápěčů, stejně tak jako 
lidí, kteří touží po odpočinku v okouzlující přírodě.
Cena: 1 290 Kč, děti do 12 let 690 Kč

UPOZORNĚNÍ
 Minimální účast pro konání výletů je 5 osob.
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

2  090 K

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s ULTRA All Inclusive PLUS říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 31 590 31 590 32 790 32 790 - 33 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 24 090 24 090 24 890 24 890 - 25 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 24 590 24 590 25 590 25 590 - 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 26 090 26 090 27 090 27 090 - 27 390

E YPT  S ARM EL S EIK   ADABA

Royal Monte Carlo je honosnější částí z luxus-
ního komplexu Monte Carlo, která je určena 
pouze pro dospělé. Luxusně zařízené pokoje, 
soukromý salonek a  pláž vytvářejí elegantní 
prostředí, kde jste ponořeni do pohodlí, hýč-
káni a  rozmazlováni tím nejlepším servisem. 
Nádherná udržovaná zahrada, písčitá pláž 
omývaná křišťálově průzračným Rudým mo-
řem s bohatým podmořským životem, dokres-
lují idylickou pohádkovou dovolenou pro tu 
nejnáročnější klientelu. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, 2× telefon, TV 
se satelitním příjmem, minibar (naplněný), set pro 
přípravu čaje a kávy, ovocný koš a sušenky (po pří-
jezdu), trezor (zdarma), prostorná koupelna s od-
děleným sprchovým koutem a  vanou s  toaletou, 
župan a přezuvky, balkon nebo terasa
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace oddělená 
část, À la carte restaurace (italská, čínská, japonská 
& sushi, rybí, libanonská, indická, BBQ – předchozí 
rezervace nutná), lobby bar, bar u bazénu, bar u plá-
že, sky bar, Wi-Fi (zdarma pro 2 zařízení), obchodní 
arkáda, 2 konferenční místnosti, hlavní bazén s vy-
hřívanou částí (lehátka, slunečníky a  osušky zdar-
ma), 5 bazénů - jeden s třemi skluzavkami pro do-
spělé, umělá řeka (ve vedlejším hotelu Monte Carlo) 
PLÁŽ
soukromá písčitá pláž pouze pro dospělé s  obslu-
hou, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, vstup do 
moře přes molo (korálové podloží), 2 bary
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal, tenis (osvětlení za poplatek), vodní pólo, 
aero bic, šipky, skluzavky, fi tness, sauna, pára 
a jacuzzi 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, kadeřnictví, 
 biliard, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ROYAL All Inclusive: 24 hod., zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne 
bohaté občerstvení (ovoce, káva, sendviče, zmrzlina), 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
(fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a  vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. 

a j l o í t w x y é á

Royal Monte Carlo Shar  Resort  Spa *****

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

1  990 K

E YPT  S ARM EL S EIK   ADABA

Tento luxusní resort se skládá ze dvou částí 
Monte Carlo a  Royal Monte Carlo. Nachází se 
přímo u krásné písčité pláže lemující průzrač-
ně křišťálové Rudé moře, pulzující podmořský 
život vybízí ke šnorchlování. Architektura resor-
tu snoubí luxus spolu s moderním egyptským 
stylem, nádherná udržovaná zahrada, kterou je 
obklopen, navozuje dojem zemského ráje. Služ-
by na velmi vysoké úrovni ocení i ti nejnároč-
nější klienti. Doporučujeme všem, kteří chtějí 
zažít nezapomenutelnou dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11
Pokoj Superior s výhledem na moře:
11-112-1122-111-1113
Pokoj s výhledem na bazén:
11-112-1122-111-1113
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111-1113
Rodinný pokoj:
11-112-1122-11222-112222-111-1112-
11122-111222-1111-11112-111122
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 15 km
vzdálenost od centra: 1 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sate-
litním příjmem, minibar (za poplatek), set pro přípravu 
čaje a kávy, trezor (zdarma), vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj s výhledem na 
bazén, Pokoj blíže k moři, Rodinný pokoj – 2 propo-
jené pokoje, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte re-
staurace (čínská, libanonská, indická, BBQ – předcho-
zí rezervace nutná), lobby bar, bar u bazénu, 2 bary 
u pláže, sky bar, Wi-Fi (za poplatek), obchodní arkáda, 
2 konferenční místnosti, 6 bazénů – 1 vyhřívaný v zim-
ním období pro dospělé a 1 vyhřívaný v zimním ob-
dobí pro děti (lehátka, slunečníky a osušky zdarma), 
3 skluzavky pro dospělé/ 5 skluzavek pro děti, umělá 
řeka, miniklub (pro děti 5–12 let), mini disko
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, vstup 
do moře přes molo (korálové podloží, doporučuje-
me obuv do vody), 2 bary
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový 
volejbal, tenis (osvětlení za poplatek), vodní pólo, 
aerobic, šipky, skluzavky, fi tness (pouze pro starší 
16-ti let), sauna, pára a jacuzzi (předchozí rezervace 
nutná, pouze pro starší 16 let)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, kadeřnictví, 
 biliard, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
ULTRA All Inclusive: 24 hod., zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne 
bohaté občerstvení (ovoce, káva, sendviče, zmrzlina), 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
(fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a  vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

a j l m o í p u v w x y é / á

Monte Carlo Shar  Resort  Spa *****

S U W Z \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s ultra All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 890 21 890 22 990 22 990 - 23 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 16 990 16 990 17 790 17 790 - 18 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 17 390 17 390 18 190 18 190 - 18 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 290 18 290 19 090 19 090 - 19 490
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS NASRANI BAY

Prestižní, pětihvězdičkový hotel v  moderním 
architektonickém stylu leží uprostřed krásné 
zátoky Ras Nasrani Bay, ve světoznámém stře-
disku Sharm El Sheikh. Díky krásnému moři, 
dlouhé pláži, prvotřídní gastronomii a  špičko-
vým službám je vhodný pro tu nejnáročnější 
klientelu – páry, ale i rodiny s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře:
1-1211-112-1122-111
Executive Suite: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 8 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 15 km 
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (zdarma), set pro pří-
pravu čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon 
nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Executive Suite – luxusnější pokoj se 2 ložnicemi
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 4 téma-
tické restaurace s obsluhou (rezervace nutná), bar, 
snack bar, kavárna, diskotéka, Wi-Fi v lobby (zdar-
ma), obchodní arkáda, kadeřnictví, konferenční 
místnost, plavecký bazén (lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), vnitřní bazén, dětský bazén 
vyhřívaný (mimo letní sezonu), vířivka se slanou 
vodou s výhledem na moře (pouze pro dospělé), 
miniklub (pro děti 4–7 let a 8–12 let), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, molo, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní programy, 
fi tness, sauna, pára, vířivka, stolní tenis, kulečník, 
plážový volejbal, vodní pólo, aerobik, šipky, 2 tenisové 
kurty (osvětlení za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, wellness, masáže, salon krásy, potá-
pěčské centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
PREMIUM All Inclusive: Hlavní restaurace: 06.30–
10.30 snídaně formou studeného i  teplého bufetu, 
12.30–15.00 oběd formou bufetu, 18.30–22.00 večeře 
formou bohatého bufetu se širokým výběrem čers-
tvých salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snída-
ně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (post-
mixové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, fi ltrovaná káva, čaj; 
Restaurace À la carte: egyptská nebo rybí & BBQ 1× 
za pobyt zdarma 19.00–23.00 po předchozí rezerva-
ci; Restaurace a bar u bazénu: 12.00–17.00 zmrzlina, 
12.00–16.00 lehký oběd, 19.00–23.00 1× týdně zdar-
ma – večeře, 10.00–23.00 nealkoholické nápoje; Bar 
na pláži: 16.00–18.00 odpolední snack, 10.00–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané); Khan El Khalily orien-
tal café: 19.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit 

j l m o í p u v w x y é á

Baron Resort *****

S W Y Z [
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS NASRANI BAY

Baron Palms je luxusní pětihvězdičkový bu-
tikový hotel v  andaluském stylu, přivítá vás 
v  tropickém prostředí oázy Ras Nasrani Bay, 
na pobřeží proslulého Rudého moře, ve stře-
disku Sharm El Sheikh. Díky dlouhé písčité 
pláži a moři s bohatým podmořským životem 
je hotel vhodný pro všechny milovníky moře 
a vodních sportů, uspokojí ale všechny klien-
ty. Hotel je určený pouze pro dospělé osoby, 
starší 16 let.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 200 m
vzdálenost od letiště: 10 km
vzdálenost od centra: Sharm El Sheikh 14 km,
Naama Bay 15 km (Shuttle bus)
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar, set pro přípravu čaje 
a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, restau-
race s  obsluhou (egyptská – rezervace nutná), 
bar, snack bar, bar u  bazénu, kavárna, noční klub, 
Wi-Fi (ve společných prostorech zdarma), obchodní 
arkáda, kadeřnictví, konferenční místnost, 2 bazény 
s integrovanou vířivkou (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), vyhřívaný bazén v zimním období
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, fi tness, sauna, vířivka, stolní tenis, kulečník, 
plážový volejbal, šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, pára, salon krásy, potápění, 
šnorchlování, 2 tenisové kurty, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bufetu, během dne 
bohaté občerstvení (ovoce, káva, sendviče, zmrzlina), 
neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
(fi ltrovaná káva, postmixové nápoje) a  vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem. Během večeře 
je vyžadováno formální oblečení.

h l o í t w x y é á

Baron Pal s *****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

21 90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS NASRANI BAY

Coral Sea Sensatori je situován u krásné dlou-
hé písčité pláže nabízející panoramatické 
výhledy na křišťálově průzračné Rudé moře 
a ostrov Tiran. Tento luxusně vybavený resort 
se službami na velmi vysoké úrovni uspokojí 
požadavky i náročnějších klientů. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Pokoj Swim Up: 11

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 4 km
vzdálenost od centra: 18 km/Naama Bay
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar, trezor, set pro přípravu 
čaje a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Pokoj blíže k moři, Pokoj Swim Up s přímým vstu-
pem do bazénu
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 5 À la 
carte restaurací (za poplatek), bary u bazénu, pia-
no bar, billiard bar, bary, obchodní arkáda, Wi-Fi, 
5  enkovních bazénů (lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma), venkovní vířivka (za poplatek), skluzav-
ky, dětský bazén se skluzavkami, dětské hřiště, 
miniklub
PLÁŽ
písčitá, plovoucí molo, lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, animační programy, tenisový 
kurt (vybavení a osvětlení za poplatek), stolní te-
nis, aerobic, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, salon krásy, 
venkovní jacuzzi, vodní sporty na pláži, potápěčské 
centrum, biliard
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.30 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů. U  sní-
daně fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje 
(postmixové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né), fi ltrovaná káva, čaj; Tiran Diner & Beach Bar: 
11.00–12.00 dopolední snack, 13.00–16.00 lehký 
oběd v  podobě snacku, zmrzlina, nealkoholické 
nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané); Bar u  bazénu: 10.00–do západu 
slunce nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar: 
24.00–02.00 noční snack, 24 hod. (06.00–10.00 
pouze nealkoholické nápoje) nealkoholické nápo-
je, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou změnit

a h l m o í p u v w x y é / á

Coral Sea Sensatori *****

S V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 36 190 31 590 - 33 590 32 790 32 790 - 37 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 24 490 21 690 - 22 890 22 390 22 390 - 25 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 25 090 22 190 - 23 490 22 990 22 990 - 25 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 25 690 22 690 - 23 990 23 490 23 490 - 26 390
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   NAB  BAY

Cleopatra Luxury Resort se nachází na jižním 
cípu Sinajského poloostrova v malebné oblasti 
Nabq Bay podél břehů Rudého moře s krásnou 
písčitou pláží. Tento luxusní resort je postaven 
v kombinaci tradiční architektury spolu s mo-
derním stylem. Svým klientům nabízí služby na 
vysoké úrovni a uspokojí i náročnější klientelu. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj Deluxe: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: 20 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, TV se satelit-
ním příjmem, telefon, minibar (za poplatek), set 
pro přípravu kávy a  čaje, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji 
(zdarma), kabelové připojení k  internetu (v  rámci 
AI), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na bazén, 
Pokoj s výhledem na moře, Pokoj Deluxe – luxus-
nější, prostornější pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 tématic-
ké restaurace (italská, rybí orientální 2× za pobyt 
zdarma – rezervace nutná), lobby bar, Wi-Fi v  lob-
by a veřejných prostorech (zdarma), bar u bazénu, 
diskotéka, konferenční místnost, kadeřnictví, bazén 
(lehátka, slunečníky a osušky zdarma), dětský ba-
zén, dětský klub (pro děti 3–12 let), mini disko 
PLÁŽ
písčitá s korálovým podložím, vstup do moře přes 
molo, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, plážo-
vý bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
tenisový kurt (osvětlení za poplatek), vodní pólo, 
plážový volejbal, šipky, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, potápěčské 
centrum, šnorchlování (vybavení), kulečník, minigolf 
(během dne)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
Polopenze: snídaně a večeře formou bufetu
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
All Inclusive: 10.00–02.00, zahrnuje snídaně, pozdní 
snídaně, obědy a večeře formou bohatého bufetu, 
během dne lehké občerstvení, odpolední káva/čaj 
se zákusky, neomezené množství rozlévaných ne-
alkoholických nápojů (mimo fresh džusu) a místních 
alkoholických nápojů. Lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem.

a d h l m o n í p u w x y é á

Cleopatra Lu ury Resort *****

S V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 29 390 24 390 - 24 990 24 390 24 390 - 29 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 21 090 17 790 - 18 190 17790 17 790 - 21 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 21 590 18 290 - 18 590 18 290 18 290 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 22 790 19 190 - 19 590 19 190 19 190 - 22 790
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

19 90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS OM EL SID

Sentido Reef Oasis Senses je umístěn ve spo-
lečném komplexu se sesterským hotelem 
Reef Oasis Beach Resort na vyvýšeném útesu, 
ze kterého je jedinečný panoramatický výhled 
na křišťálově čisté Rudé Moře. Korálový útes 
Templ Reef v  těsné blízkosti pláže je rájem 
pro milovníky potápění a  šnorchlování, na 
pláž jezdí hotelový shuttle bus. Tento resort je 
útulně zařízen v  moderním egyptském stylu 
a nabízí svým klientům služby na dobré úrov-
ni. Doporučujeme rodinám s dětmi pro které 
je zde bohatý program, milovníkům vodních 
radovánek nebo párům. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 11
Pokoj s výhledem na bazén: 11
Pokoj Comfort: 11-112-1122-111-1113

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m 
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, telefon, TV se satelitním příjmem, set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji 
nebo na recepci
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj Comfort – prostornější 
pokoj s výhledem do zahrady 
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tématické 
restaurace (grill, indická, čínská a rybí - za poplatek, 
rezervace nutná), lobby bar, bar, snack bar, orientál-
ní kavárna, Wi-Fi v lobby (zdarma), obchodní arkáda, 
konferenční místnost, bazény (lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma) 1 bazén vyhřívaný v zimním obdo-
bí, dětský bazén, dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, molo, 
plážový bar (pouze nealkoholické nápoje a pivo)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, sauna, pára, 
3 vířivky, aquapark (9 skluzavek/tobogánů + dětská 
část), tenis (1 hod. denně zdarma, osvětlení za po-
platek), stolní tenis, volejbal, šipky, fi tness, aerobic 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum Thalasso, masáže, salon krásy, turec-
ké lázně, kulečník
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne a noci lehké 
občerstvení, a neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a místních alkoholických 
nápojů 24 hodin denně v baru před recepcí. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

a h o í q u v w é / á

Sentido Ree  Oasis Senses *****

S V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 25 690 25 690 25 690 25 690 - 27 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 19 790 19 790 19 790 19 790 - 20 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 20 190 20 190 20 190 20 190 - 21 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 690 20 690 20 690 20 690 - 21 990
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   PAS A BAY

Reef Oasis Blue Bay Resort má jedinečnou 
polohou na útesu, díky kterému se nabízí 
fascinující panoramatický pohled na křišťálo-
vě čisté Rudé moře, které můžete pozorovat 
i  z  bazénu. Ke krásné písčité pláži se dosta-
nete pomocí schodů nebo po pěšince. Tento 
resort je postaven v  moderním egyptském 
stylu a nabízí svým klientům kvalitní služby. 
Doporučujeme především párům a  milovní-
kům potápění. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11
Superior: 11-112-111
Pokoj Deluxe: 11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-111-1133-1113
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 11 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 8 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
klimatizace, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
WC), set pro přípravu čaje a kávy, trezor, vysoušeč 
vlasů, telefon, TV se satelitním příjmem, minibar
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Superior – prostornější pokoj s výhledem do zahra-
dy, Pokoj Deluxe – prostornější pokoj s výhledem 
na bazén, Pokoj s  výhledem na moře, Rodinný 
pokoj – 2 menší oddělené ložnice s výhledem do 
zahrady či na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte 
restaurace (francouzská, italská a rybí za poplatek, 
rezervace nutná), lobby bar (za poplatek), snack 
bar, bar u bazénu, orientální kavárna (za poplatek), 
bary, café/bar disko, Wi-Fi (za poplatek), obchodní 
arkáda, 2 bazény (1 vyhřívaný v  zimním období, 
lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), relaxační 
bazén, dětský bazén, skluzavky, miniklub (pro děti 
4-12 let), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá (slunečníky, ručníky a  lehátka zdarma), 
molo, bar na pláži 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
aerobic, šipky, volejbal, tenisový kurt (osvětlení za 
poplatek), fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
Spa centrum Thalasso, masáže, salon krásy, kulečník, 
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum, sauna, 
pára
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 vybraných alkoholických nápojů místní 
výroby. Upozornění: lze čerpat v místech a časech 
určených hotelem

a h j l m o n í q v w x y é / á

Ree  Oasis Blue Bay Resort *****

S V W \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 23 490 23 490 23 490 23 490 - 24 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 17 690 17 690 17 690 17 690 - 18 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 18 090 18 090 18 090 18 090 - 19 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 590 18 590 18 590 18 590 - 19 590

Egypt-V ZIME K MORI-2020_Sharm el Sheikh.indd   227 11.6.2019   16:15:40



228

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   NAAMA BAY

Stella Di Mare Beach Hotel & Spa se nachází ve 
známé oblasti Naama Bay, situován na vlastní 
písčité pláži, ze které se nabízí nádherný vý-
hled na křišťálově průzračné Rudé moře. Tento 
luxusní hotel s osobitým stylem si své klienty 
získává svou pohostinností a službami na vy-
soké úrovni. Doporučujeme nejen milovníkům 
golfu, ale i rodinám s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11
Pokoj Deluxe: 11-112-111
Rodinný pokoj Deluxe: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 17 km
vzdálenost od centra: Old Town 3 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
centrální klimatizace, TV se satelitním příjmem, tele-
fon, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vla-
sů, WC), trezor (zdarma), minibar (nealko zdarma), set 
pro přípravu čaje a kávy, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj Deluxe – s výhledem na 
moře, Rodinný pokoj Deluxe – 2 pokoje s  jednou 
koupelnou
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte 
restaurace (středomořská 1× za pobyt zdarma – re-
zervace nutná), několik barů, bar u  bazénu, lobby 
bar, Wi-Fi v  lobby (zdarma), konferenční místnost, 
obchodní arkáda, 2 bazény (lehátka a  slunečníky 
zdarma), dětský bazén (vyhřívaný), miniklub, shutt-
le bus do Naama Bay zdarma (čas určen hotelem)
PLÁŽ
písčitá s korálovým podložím, vstup do moře mož-
ný přes 2 mola, lehátka, slunečníky a osušky zdar-
ma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenis, stolní 
tenis, minifotbal, fi tness, venkovní jacuzzi
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, sauna, pára, vnitřní jacuzzi, turecká lázeň, 
salon krásy, potápěčské centrum, golf (9jamkové 
hřiště), vodní sporty na pláži
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 občerstve-
ní. Neomezené množství rozlévaných nealkoholic-
kých a vybraných alkoholických nápojů místní výroby. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

d h l o p u v w x y z é á

Stella Di Mare Beach  Spa *****

S V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s polopenzí říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 290 18 890 - 19 690 20 290 20 290 - 22 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 490 14 490 - 15 090 15 490 15 490 - 17 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 890 14 890 - 15 490 15 890 15 890 - 17 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 290 15 190 - 15 790 16 290 16 290 - 18 090
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  090 K

E YPT  S ARM EL S EIK   ADABA

Krásný hotel patřící do řetězce Hilton značící 
pohodlí a  kvalitní služby, se nachází přímo 
nad útesem s písčitou pláží lemující křišťálově 
průzračného Rudého moře. Resort je obklopen 
krásnou vzrostlou zahradou ve které se ukrý-
vá komplex členitých bazénu ke kterým lze 
použít panoramatický výtah. Doporučujeme 
nejen rodinám s dětmi. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Naama Bay 8 km / Old Market 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), set 
pro přípravu čaje a  kávy, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na bazén, 
Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, orientální 
restaurace (zdarma, rezervace nutná), italská re-
staurace (1× za pobyt zdarma – rezervace nutná), 
bary, snack bar, WiFi na recepci (zdarma), obchod 
se suvenýry, diskotéka, bazény (lehátka a sluneční-
ky zdarma), bazén s mořskou vodou, dětský bazén, 
mini klub (pro děti 4–12 let), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, je možné využít panoramatický výtah 
nebo schody, se vstupem přes korál ze dvou mol 
(doporučujeme boty do vody), lehátka, slunečníky 
a osušky (zdarma), plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
volejbal, kulečník, šipky, pétanque, vodní pólo, 
vodní aerobik, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, pára, vířivka, masáže, potápěčské centrum, 
vodní sporty na pláži, tenis (po předchozí rezervaci)
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, lehké občerstvení během 
dne, pozdní občerstvení, zmrzlinu, neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických nápojů (post-
mixové nápoje, džusy – ne z čerstvého ovoce, voda, 
káva, čaj) a  místních rozlévaných alkoholických 
nápojů (pivo, víno, vodka, rum, gin, whisky a koktej-
ly). Bar na recepci otevřen 24 hodin denně. Lze čer-
pat v místech a časech určených hotelem.
STRAVOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
ULTRA All Inclusive: 24 hodin, oproti All Inclusive na-
víc denně doplnění minibaru zdarma, vodní dýmka 
v orientální kavárně zdarma (18.30-01.00), 20 min. 
masáž, 1 hod. sauny nebo páry, tenis, kulečník 

h j l m í p u v w x y é á

ilton Water alls *****

S V W Y [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 990 23 190 - 24 990 24990 24 990 - 27 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 17 090 16 090 - 17 090 17 090 17 090 - 18 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 17 590 16 490 - 17 590 17 590 17 590 - 19 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 17 990 16 890 - 17 990 17 990 17 990 - 19 690
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   UM MARIK A BAY 

Maritim Jolie Ville se nachází v oblasti Um Mari-
kha Bay a je zasazen do udržované vzrostlé za-
hrady. Milovníci golfu jistě ocení 18jamkové gol-
fové hřiště nacházející se v areálu. Tento resort 
je vhodnou volbou nejen pro aktivně strávenou 
dovolenou, ale stejně tak i pro relaxaci. Nedopo-
ručujeme klientům se sníženou hybností. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 5 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 7 km 
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (po příjezdu doplněn 
nealkoholickými nápoji, doplnění za poplatek), set 
pro přípravu čaje a kávy, připojení k internetu (za 
poplatek), vlastní sociální zařízení (koupelna, vy-
soušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Pokoj s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tématické 
restaurace (čínská - za poplatek, mezinárodní 
a  libanonská - 1× týdně zdarma, rezervace nutná), 
lobby bar, bar u bazénu, bar na pláži, Wi-Fi v lobby 
(zdarma), 6 konferenčních místností, obchodní 
arkáda, 3 bazény (1 vyhřívaný, lehátka, slunečníky 
a  osušky zdarma), venkovní jacuzzi, lazy river, 
2 skluzavky, 2 dětské bazény, miniklub
PLÁŽ
na útesu písčitá opalovací terasa, ke vstupu do 
moře jsou k dispozici 3 mola, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, aerobic, 
šipky, minigolf, fi tness, stolní tenis
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, pára, jacuzzi, billiard, 
4 tenisové kurty, 18 jamkové golfové hřiště, vodní 
sporty na pláži, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 06.00–07.00 konti-
nentální snídaně, 07.00–10.30 snídaně formou bu-
fetu, 12.30–15.00 oběd formou bufetu, 18.30–21.00 
večeře formou bufetu, u snídaně káva, čaj a rozlé-
vané nealkoholické nápoje, u  oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno (vše místní výroby, 
rozlévané); Tématické restaurace: Mezinárodní:
18.30–21.00 večeře formou menu, nealkoholické 
nápoje, pivo a víno (vše místní výroby, rozlévané), 
Libanonská: 18.30–21.00 večeře formou menu, ne-
alkoholické nápoje, pivo a víno (vše místní výroby, 
rozlévané); Lobby bar: 11.00–12.00 dopolední snack, 
16.30–18.30 odpolední snack, 11.00–24.00 nealkoho-
lické nápoje, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar u bazénu BBQ: 15.30–16.30 zmrzlina, 
14.30–16.30 odpolední snack; Bar u bazénu: 10.00–
západ slunce nealkoholické nápoje, alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar na pláži: 
11.00–12.00 zmrzlina, 10.00–západ slunce nealkoho-
lické nápoje, alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy i místa 
podávání se mohou měnit. a h l m o í p u v w x y é / á

Jolie Ville ol   Resort *****

S V \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 890 21 890 22 490 22 490 - 25 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 16 590 16 590 16 990 16 990 - 19 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 990 16 990 17 390 17 390 - 19 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 17 390 17 390 17 790 17 790 - 19 990
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  990 K

E YPT  S ARM EL S EIK   NAB  BAY

Barcelo Tiran se nachází na pobřeží Nabq v se-
verní části Sharm El Sheikh, na krásné soukro-
mé písčité pláži, ze které si můžete vychutná-
vat nádherný výhled na záliv Aqaba omývaný 
křišťálově průzračným Rudým mořem, v  po-
zadí se nachází ostrov Tiran. Doporučujeme 
nejen párům, ale i rodinám s dětmi. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112
Pokoj Swim Up: 11-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 12 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 25 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), set pro přípravu čaje 
a kávy, internetový kabel, balkon
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Rodinný pokoj – prostornější místnost oddělená 
posuvnými dveřmi, Pokoj Swim Up – pokoj v příze-
mí s menším soukromým bazénem
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace s částí pro 
děti, 2× À la carte restaurace (středomořská a rybí 
za poplatek, rezervace nutná), bar, lobby bar, bar 
u  bazénu, snack bar, Wi-Fi v  lobby (zdarma), ob-
chodní arkáda, beauty centrum, kadeřnictví, 5 ba-
zénů z toho 1 vyhřívaný v zimním období (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), dětský bazén, mini 
disko, dětské hřiště, miniklub (pro děti od 4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, aerobik, vodní pólo, šipky, lekce tance, mini-
golf, stolní tenis, fotbal, tenisový kurt (osvětlení za 
poplatek), fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, 3 hydro-masážní vany, 
masáže, potápěčské centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a  večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a  al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj; Bar u bazénu: 10.00–18.00 ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané); Bar na pláži: 10.00–
do západu slunce nealkoholické nápoje, pivo, víno 
a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né), 10.00–13.00 a  15.00–17.00 snack; Lobby bar: 
10.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo, víno a al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
10.00–13.00 a 15.00–17.00 snack. Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit 

h l m o n í p u v w x y é á

Barcelo Tiran Shar  Resort ****

S V [ 4HOT
BAZÉN

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 20 990 20 990 20990 20 990 - 23 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 990 15 990 15 990 15 990 - 17 490
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 390 16 390 16 390 16 390 - 17 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 790 16 790 16 790 16 790 - 18 290
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232

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  190 K

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS OM EL SID

Jaz Fanara je oblíbený kvalitní hotelový resort, 
situovaný v oblasti Ras Om El Sid, přímo nad 
menší písčitou pláží s pozvolným vstupem do 
moře, na kterou se dostanete po dlouhých 
schodech. Díky vyvýšenému položení hotelu 
se nabízí fascinující výhled na pobřeží Rudé-
ho moře. Tento hotel není vhodný pro klienty 
s pohybovými obtížemi. Doporučujeme nejen 
rodinám s dětmi.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11
Pokoj s výhledem na moře: 11
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže, rezidenční část 700 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 600 m 
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Rodinný pokoj – dvě oddělené místnosti, balkón 
nebo terasa (rezidenční část)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, 
bar u bazénu, šíša koutek (za poplatek), interneto-
vý koutek (zdarma), Wi-Fi ve veřejných prostorech 
(zdarma), minimarket, diskotéka, 3 bazény částečně 
vyhřívané v  zimním období (lehátka a  slunečníky 
zdarma), 2 dětské bazény, miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový bar 
(pouze nealko nápoje)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, tenis 
(osvětlení za poplatek), fi tness, sauna, vířivka, 
pára, aerobik, stolní tenis, plážový volejbal, péta-
nque, kulečník, šnorchlování 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07:00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; Vedlejší italská restaurace: 18.30–21.00 
večeře; Bar u  bazénu: 10.30–12.00 pozdní snída-
ně, 12.30–17.00 snack, 16.00–17.00 čaj a sladkosti, 
09.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo a alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar 
na pláži: 09.00–do západu slunce nealkoholické 
nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané); Fantasia bar: 10.00–24.00 neal-
koholické nápoje, pivo a  alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Sangria bar: 18.30–23.00 
nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše 
uvedené časy i místa podávání se mohou změnit h l m o n í p u v w x y é á

Jaz Fanara ****

S V [ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 26 890 25 990 - 26 890 26 890 26 890 - 29 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 18 790 18 190 - 18 790 18 790 18 790 - 20 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 19 890 19 290 - 19 890 19 890 19 890 - 21 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 20 390 19 690 - 20 390 20 390 20 390 - 22 490
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233

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   NAB  BAY

Charmillion Club Resort je krásný hotelový 
resort, který nabízí služby na výborné úrovni 
a  poklidnou atmosféru. Hotel má vlastní pís-
čitou pláží a nabízí mnoho sportovních aktivit. 
Do rušného centra Naama Bay se zdarma do-
stanete hotelovým shuttle busem, který jezdí 
2× za den. Hotel je vhodný pro všechny věkové 
kategorie pro strávení odpočinkové nebo i ak-
tivní dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 5 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 17 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě 
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar (za poplatek), set pro 
přípravu kávy a čaje, vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 restau-
race s obsluhou (francouzská za poplatek, italská 
1× za pobyt zdarma – rezervace nutná), lobby bar, 
bar u  bazénu, Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchodní 
arkáda, diskotéka (za poplatek), konferenční míst-
nost, bazén vyhřívaný v  zimním období (lehátka, 
slunečníky a  osušky zdarma), dětský bazén, mi-
niklub (pro děti 3–12 let), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá, molo, lehátka a slunečníky zdarma, plážo-
vý bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, vodní aero-
bik, pétanque, tenisový kurt (osvětlení za poplatek), 
stolní tenis, šipky, plážový volejbal, fotbal, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jucuzzi, masáže, turecké 
lázně, salon krásy, kulečník, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 18.30–22.00 večeře formou bo-
hatého bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, 
hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmixové – cola, 
sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře ne-
alkoholické nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; 
Tématické restaurace À la carte: 18.30–22.00 ve-
čeře po předchozí rezervaci, 2× za pobyt zdarma, 
rybí, francouzská, japonská, egyptsko libanonská; 
Restaurace na pláži: 12.00–14.00 lehký obědový 
bufet, 10.00–do západu slunce nealkoholické ná-
poje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar u bazénu: 10.30–12.00 pozdní snída-
ně, 13.00–16.00 odpolední snack, 10.00–do západu 
slunce nealkoholické nápoje, pivo a  alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar:
16.30–17.30 čaj, káva a sladkosti, 01.00–03.00 pozd-
ní večeře, 00.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané). 
Upozornění: výše uvedené časy i místa podávání se 
mohou změnit h l m o í p u v w x y é á

Char illion Club Resort ****

S V [

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 790 23 990 - 24 790 24 790 24 790 - 29 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 18 090 17 490 - 18 090 18 090 18 090 - 21 090
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 18 490 17 990 - 18 490 18 490 18 490 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 990 18 390 - 18 990 18 990 18 990 - 22 090
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234

CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  290 K

E YPT  S ARM EL S EIK   NA B BAY

Charmillion Club Aqua Park je rozsáhlý hotelo-
vý komplex nacházející se v oblasti Nabq Bay. 
Na pláž u sesterského hotelu Charmillion Club 
Resort se zdarma dostanete shuttle busem, 
který jezdí každých 30 minut z hotelu. V areá-
lu hotelu je rozsáhlý aquapark se spoustou 
skluzavek a  tobogánů jak pro děti, tak i  pro 
dospělé. Hotel je vhodný pro strávení pohodo-
vé rodinné dovolené.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 1,5 km / od letiště: 5 km
vzdálenost od centra: 17 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minilednice, set pro přípravu čaje 
a kávy, vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), trezor na pokoji
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – prostornější pokoj, Jednolůžkový 
pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, restaura-
ce s obsluhou (italská 1× za pobyt zdarma - rezer-
vace nutná), bar, bar u bazénu, připojení k interne-
tu (za poplatek), Wi-Fi v lobby (zdarma), diskotéka 
(za poplatek), kadeřnictví, bazén (lehátka, sluneč-
níky a osušky zdarma), aquapark, miniklub
PLÁŽ
písčitá (u hotelu Sea Life Resort, schuttle bus kaž-
dých 30 min. zdarma), molo, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné animační a večerní programy, tenisový 
kurt (vybavení a osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
pétanque, šipky, aqua aerobik, fi tness
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, salon krásy, potápěčské 
centrum, sauna, pára, jacuzzi
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.30 snídaně 
formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 18.30–22.00 večeře formou bohatého 
bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů, 01.00–03.00 snack. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno a alkoho-
lické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; Aqua park restaurace: 12.30–14.30 oběd, 
18.30–22.00 večeře, po předchozí rezervaci den pře-
dem, barbeque a indická kuchyně; Italská restaura-
ce: 18.30–22.00 večeře formou menu, po předchozí 
rezervaci den předem; Bar u  bazénu: 10.00–do zá-
padu slunce nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 10.30–12.30 
pozdní snídaně, 13.00–16.00 ryba a  hranolky; Aqua 
bar: 13.00–16.00 snack, 10.00–do západu slunce 
a 19.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo a alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané);  Terrace bar:
17.00–18.00 odpolední snack, 00.00–24.00 nealkoho-
lické nápoje, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané) Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit. h o n p u v w x é / á

Char illion Club A ua Park ****

S V \ 4

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 24 390 23 590 - 24 390 24390 24 390 - 28 890
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 17 790 17 290 - 17 790 17 790 17 790 - 20 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 18 290 17 690 - 18 290 18 290 18 290 - 21 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 690 18 190 - 18 690 18 690 18 690 - 21 690
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235

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   NAB  BAY

Pickalbatros Royal Moderna je rozlehlý hote-
lový komplex složený ze dvou částí (1 z nich 
v zadní části areálu dále od moře), se rozkládá 
kolem bazénů přímo u  písčité pláže oblas-
ti Nabq Bay. Vstup do moře je přes korálové 
podloží, doporučujeme obuv do vody. Tento 
hotel je vhodný pro všechny věkové kategorie 
klientů. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 11 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 23 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sate-
litním příjmem, minibar (za poplatek, voda zdarma), 
set pro přípravu kávy a čaje, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na recepci 
nebo na pokoji, balkon nebo terasa (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj – 2 propojené místnosti s  jednou 
koupelnou, Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, 4 téma-
tické restaurace (zdarma), À la carte restaurace (za 
poplatek, rezervace nutná), Sushi bar (za poplatek, 
rezervace nutná), bary, bary u  bazénu, šíša koutek
(za poplatek), kavárna, připojení k  internetu (za 
poplatek), WiFi (zdarma), obchodní arkáda, diskoté-
ka, 10 bazénů, z toho 4 vyhřívané v zimním období 
– 6 pro dospělé a 4 pro děti (lehátka a slunečníky 
zdarma), aquapark (8 skluzavek pro dospělé, 24 
skluzavek pro děti), miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá se vstupem přes korálové podloží po dlou-
hém molu (doporučujeme boty do vody), lehátka 
a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, stolní tenis, 
plážový volejbal, šipky, vodní pólo, aqua aerobik, 
pétanque,, fi tness, tenis (osvětlení a vybavení za 
poplatek), kulečník, minigolf
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, masáže, sauna, vířivka, pára, hammam, 
vodní sporty na pláži, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealkoho-
lických nápojů a místních alkoholických nápojů. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l m o n í p u v w x y é / á

Pickalbatros Royal Moderna ****

S V Z [ \ 4
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236

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS OM EL SID

Rozsáhlý hotelový komplex, který je součástí 
řetězce hotelů Albatros, se skládá z moderně 
zařízeného hotelu a  aquaparku. Hotel leží 
v blízkosti oblasti Ras Om El Sid, vyhlášeného 
ráje pro potápěče. Hotel je ideální pro strávení 
příjemné rodinné dovolené. Hotelový shuttle 
bus vás doveze k  sesterskému hotelu Beach 
Albatros, odkud se dále dostanete na hotelo-
vou pláž, kam můžete sjet i výtahem.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1113

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 600 m
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Naama Bay 8 km / Old Market 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m 
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní so-
ciální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), tre-
zor (zdarma), balkon nebo terasa (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Rodinný pokoj – 2 ložnice
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 3 tématické 
restaurace, bar, snack bar, kavárna, WiFi (zdarma), vy-
hřívaný bazén v zimním období (lehátka a slunečníky 
zdarma), dětský bazén, miniklub, dětské hřiště 
PLÁŽ
písčitá s molem, korál pouze na okraji pláže, lehát-
ka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, venkovní 
vířivka, plážový volejbal, aerobik, fi tness, tenis 
(výbava a osvětlení za poplatek), stolní tenis, šipky, 
aquapark (17 skluzavek pro dospělé a 45 pro děti) 
gondoly v laguně
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
kulečník, minigolf, sauna, masáže, salon krásy
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 3 hlavní restaurace: 01.00–06.30 brzká 
snídaně (pouze restaurace Mediterranean), 07.00–
11.00 snídaně formou studeného i  teplého bufetu, 
12.00–14.30 oběd formou bufetu, 18.30–21.30 ve-
čeře formou bohatého bufetu se širokým výběrem 
čerstvých salátů, hlavních jídel, ovoce a  dezertů, 
22.00–00.00 pozdní večeře. U  snídaně fi ltrovaná 
káva, čaj, nealko nápoje (postmixové – cola, sprite, 
soda, džus – ne fresh), u oběda a večeře nealko ná-
poje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar u bazénu: 10.00–
17.00 nealko nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Bar na pláži: 12.30–15.00 
oběd, 10.00–17.00 nealko nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Lobby bar:
16.00–18.00 čaj, káva, sladkosti, 00.00–24.00 nealko 
nápoje, 10.00–24.00 pivo a alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Club Mac bar: 12.00–17.00 
snack, 10.00–17.00 nealko nápoje, pivo a alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Au Moke 
Cafe: 15.00–18.00 palačinky, 12.00–18.00 zmrzlina, 
10.00–22.00 nealko nápoje, pivo a  alkoholické ná-
poje (vše místní výroby, rozlévané); Lagoon bar:
12.00–17.00 zmrzlina, pouze pro děti, 10.00–17.00 ne-
alko nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní 
výroby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit.

h í p u v w é / á

Pickalbatros A ua Blu ****
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS OM EL SID

Pickalbatros Aqua Park je nově zrekonstruova-
ný resort v útulném moderním egyptském sty-
lu. Na krásnou písčitou pláž se dostanete pří-
jemnou procházkou nebo pomocí hotelového 
shuttle busu. Tento resort je velmi oblíben pro 
své služby na vysoké úrovni a díky jedinečné-
mu bohatě vybavenému aquaparku. Doporuču-
jeme klientům všech věkových kategorií, kteří 
hledají odpočinkovou nebo aktivní, ale hlavně 
nezapomenutelnou dovolenou. 

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 900 m / shuttle bus
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 600 m
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, telefon, vlastní sociální zařízení (koupel-
na, vysoušeč vlasů, WC), trezor, minibar (nealko 
nápoje zdarma)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Rodinný pokoj – prostorná 
místnost rozdělená přepážkou
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, asijská 
restaurace v  rámci AI), À la carte restaurace (za 
poplatek, rezervace nutná), lobby bar, několik barů, 
zmrzlinový bar, Wi-Fi (zdarma), nákupní arkáda, 
disco (nápoje nejsou v  rámci AI), 7 bazénů (lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma), 4 dětské bazény, 
3 bazény vyhřívané v zimním období, aquapark, mi-
niklub (pro děti 4–12 let), dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá (společná se sesterským hotelem Aqua 
Blu), lehátka, slunečníky a osušky zdarma, shuttle 
bus na pláž (zdarma), plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, vodní pólo, 
aerobic, pétanque, šipky, aquapark (4 bazény pro 
dospělé/18 tobogánů/skluzavek, 8 bazénů pro děti 
29 dětských skluzavek + 76 vodních her), plážový 
volejbal + stolní tenis + tenisový kurt v sesterském 
hotelu Aqua Blu 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, masáže, vířivka, turecké 
lázně, salon krásy, vodní sporty na pláži, potápěč-
ské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občer-
stvení, zmrzlina. Neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a  vybraných alkoholických nápojů 
místní výroby. Lze čerpat v místech a časech urče-
ných hotelem.

a h o í u v w x y é / á

Pickalbatros A ua Park ****
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  190 K

E YPT  S ARM EL S EIK   ADABA

Otium Amphoras se nachází v oblasti Hadaba, 
která je jednou z nejkrásnějších oblastí Sharm 
El Sheikh. Nabízí svým hostům prožít fascinu-
jící dovolenou, která kombinuje pohodlí a klid 
svou osobitou atmosférou. Hotel se nachází 
na ploše 110 tis. m2 u písčité pláže, ze které 
je úžasný pohled na křišťálově průzračné Rudé 
moře s bohatým podmořským životem. Ofi ciál-
ní kategorie hotelu je 5*, naše hodnocení je 4*.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže / od letiště: 18 km 
vzdálenost od centra: Naama Bay 7 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar (zdarma doplnění nealkem 
denně), 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, Jednolůžkový pokoj, Rodinný pokoj - dvě lož-
nice vedle sebe
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace s dětským 
koutkem, 2 restaurace s obsluhou (italská a orientál-
ní, každá jednou za pobyt zdarma po předchozí rezer-
vaci), panorama bar, lounge bar, 2 bary u bazénu, šíša 
bar (za poplatek), Wi-Fi v  lobby (zdarma), obchodní 
arkáda, kadeřnictví, konferenční místnost, bazény 
a  laguny (lehátka, slunečníky a  ručníky zdarma), 
3 skluzavky, bazén s integrovanou částí pro děti, dět-
ské hřiště, miniklub (pro děti 4–14 let), mini disko
PLÁŽ
písčitá s  korálovým podložím (vstup přes molo), 
lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní programy, 
plážový volejbal, stolní tenis, fi tness, vodní pólo, pé-
tanque, hodiny tance, jóga, basketbal, aerobik, teniso-
vý kurt (rezervace nutná, osvětlení za poplatek), šipky
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, masáže, pára, turecké 
lázně, salon krásy, kulečník, potápěčské centrum, 
vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snídaně 
formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 oběd 
formou bufetu, 18.30–21.00 večeře formou bohatého 
bufetu se širokým výběrem čerstvých salátů, hlavních 
jídel, ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, 
nealko nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, džus – 
ne fresh), u oběda a večeře nealko nápoje, pivo, víno 
a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
fi ltrovaná káva, čaj; Bar u bazénu: 10.00–17.00 nealko 
nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané); Bar na pláži Orient: 10.00-11.00 pozd-
ní snídaně, 16.00–17.00 odpolední snack, 10.00–17.30 
nealko nápoje, pivo, víno a  alkoholické nápoje (vše 
místní výroby, rozlévané); Vitamin bar na pláži: 15.00-
17.00 zmrzlina; Bistro lounge bar u  recepce: 10.00–
24.00 nealko nápoje, pivo, víno a alkoholické nápoje 
(vše místní výroby, rozlévané). Upozornění: výše uve-
dené časy i místa podávání se mohou změnit. e h l m o í p u v w x y é / á

Shores A phoras ****

S V [ \

Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 790 19 790 20 490 20 490 - 25 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 190 14 190 14 590 14 590 - 17 690
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 14 490 14 490 14 990 14 990 - 18 190
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 190 15 190 15 690 15 690 - 19 190
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CENA PŘI OBJEDNÁNÍ DO 1. . 2019 OD

1  90 K

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS OM EL SID

Rozsáhlý komplex dvou samostatných hotelu 
Reef Oasis Beach Resort a Reef Oasis Senses 
Resort je situován v krásné zahradě na vyvý-
šenině přímo nad 400 metrů dlouhou písečnou 
pláží. Přístup na pláž je cestou z kopce anebo 
po schodech. Oblast, ve které se tento hotel 
nachází, patří k jedné z nejkrásnějších v celém 
Sharm El Sheikhu. Korálový útes  Templ Reef 
v těsné blízkosti pláže nabízí ideální podmínky 
pro potápění. Hotel je vhodný pro páry i rodi-
ny s dětmi, kterým umožní strávení nezapo-
menutelné dovolené.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Preferred pokoj: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-111-1122

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 8 km
vzdálenost od nákupních možností: 300 m 
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Preferred pokoj – pokoj s výhledem na bazén nebo 
do zahrady, prostornější než Standardní pokoj, Ro-
dinný pokoj – dva pokoje vedle sebe
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, tématické restaurace (grill 
a italská zdarma, rybí za poplatek rezervace nutná), 
À la carte restaurace (1× za pobyt zdarma po předcho-
zí rezervaci), lobby bar, snack bary, bary, šíša koutek, 
Wi-Fi v lobby (zdarma), obchodní arkáda, konferenční 
místnost, 11 bazénů (z  toho jeden vyhřívaný v zim-
ním období, lehátka a slunečníky zdarma), aquapark, 
2 dětské bazény, dětské hřiště, miniklub (pro děti 
4–12 let)
PLÁŽ
písčitá, lehátka, slunečníky a osušky zdarma, molo, 
plážový bar (pouze nealkoholické nápoje a pivo)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, vířivky, 
aquapark, tenis (1 hod. denně zdarma, osvětlení 
za poplatek), stolní tenis, fotbal, volejbal, šipky, 
fi tness, aerobic, mini disko
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA cenrum, masáže, jacuzzi, pára, sauna, salon 
krásy, kulečník, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 24 hodin, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne a noci lehké 
občerstvení, a neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a místních alkoholických 
nápojů 24 hodin denně v baru před recepcí. Lze 
čerpat v místech a časech určených hotelem.

a h l m n í q u v w é / á

Ree  Oasis Beach Resort ****
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 22 990 22 990 22 990 22 990 - 24 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 17 790 17 790 17 790 17 790 - 18 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 18 190 18 190 18 190 18 190 - 19 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 18 690 18 690 18 690 18 690 - 19 890
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240

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   NAAMA BAY

Zajímavě řešený butikový hotel ve tvaru lodní 
přídě se nachází ve vyhlášeném zálivu Naama 
Bay. Na střeše hotelu se nachází terasa s ba-
zénem a nádherným panoramatickým výhle-
dem na celý záliv. V blízkostí hotelu se nachází 
restaurace, bary, obchody a trhy. Hotel dopo-
ručujeme zejména pro klienty, kteří mají rádi 
aktivní dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Rodinný pokoj:
11-112-1122-111-11222-11133

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 11 km
vzdálenost od centra: 300 m
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor, balkon 
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na moře, Rodinný pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte 
restaurace (za poplatek), lobby bar, bar na pláži, bar 
u  bazénu, venkovní bazén na střeše hotelu, Wi-Fi 
ve společných prostorech (150 MB zdarma, poté za 
poplatek), internetový koutek v lobby baru (za po-
platek), prádelna
PLÁŽ
písčitá, místy korál, s pozvolným vstupem do moře, 
lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
stolní tenis, šipky, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, vířivka, biliár
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 13.00–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; Bar u bazénu: 11.00–12.00 a 16.00–17.00 
odpolední snack, 11.00–17.00 nealkoholické nápo-
je, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Bar na pláži: 11.00–12.00 a 16.00–17.00 
odpolední snack, 11.00–18.00 nealkoholické nápo-
je, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, 
rozlévané); Lobby bar: 11.00–23.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané). Upozornění: výše uvedené časy 
i místa podávání se mohou změnit.

a h l n í r é

Lido Shar  hotel ****

T V
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241

ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   RAS OM EL SID

Rozlehlý hotelový komplex je situován v oblasti 
Ras Om El Sid na útesu, přímo nad vlastní dlou-
hou písčitou pláží, která patří k nejkrásnějším 
v oblasti. Přístup na pláž je po schodech. Píseč-
ný pozvolný vstup do moře je ideální pro rodiny 
s  dětmi, blízkost nádherných korálů uspokojí 
milovníky šnorchlování a  potápění. Hotel má 
několik bazénů, jeden z nich poskytuje prostor 
pro dovádění v umělém vlnobití. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111
Pokoj s bočním výhledem na moře:
11-112-1122-111
Suite: 11-112-1122-111-1112
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 20 km
vzdálenost od centra: 
Naama Bay 8 km / Old Market 4 km
vzdálenost od nákupních možností: 400 m
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, WC), trezor (zdarma), 
balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj blíže k moři, Pokoj s boč-
ním výhledem na moře, Suite
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, grill 
restaurace s  panoramatickým výhledem, 2 bary 
u bazénu, lobby bar (za poplatek), 3 bazény, obchodní 
arkáda, miniklub, Wi-Fi v lobby (za poplatek)
PLÁŽ
písčitá, lehátka a  slunečníky zdarma, plážový bar 
(pouze nealkoholické nápoje), molo
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, plážový volejbal, tenis, stolní 
tenis, vířivka u bazénu, malé fotbalové hřiště
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
sauna, masáže, vnitřní vířivka, salon krásy, kuleč-
ník, potápěčské centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 09.00–02.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a  večeře formou bufetu, během dne neomezené 
množství rozlévaných nealkoholických a vybraných 
alkoholických nápojů místní výroby. Konzumace 
v lobby baru není součást All Inclusive. Víno pouze 
v době večeře v hlavní restauraci. V plážovém baru 
nejsou podávány alkoholické nápoje. Lze čerpat 
v místech a časech určených hotelem.

h j l m n p u v w x y é

Club El Faraana ****
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E YPT  S ARM EL S EIK   ADABA

Labranda Tower Bay díky svému umístění na 
útesu nabízí svým návštěvníkům panorama-
tické pohledy nejen na členitou písčitou pláž 
omývanou křišťálově čistým Rudým mořem 
ale i  na horu Sinaj. Architektonický styl při-
pomíná egyptskou vesničku, tento moderně 
vybavený resort je vhodnou volbou nejen pro 
relaxační dovolenou. Nedoporučujeme oso-
bám se sníženou hybností. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: 5 km
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sate-
litním příjmem, minibar (za poplatek), trezor (zdar-
ma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysoušeč 
vlasů, WC), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Rodinný pokoj – 2 místnosti
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la carte 
restaurace (orientální i  BBQ, předchozí rezervace 
nutná), lobby bar, bar, Wi-Fi (ve veřejných prosto-
rech zdarma), obchodní arkáda, plavecký bazén, 
bazén (lehátka, slunečníky a  osušky zdarma), 
vnitřní bazén, dětský bazén, dětské hřiště, mi-
niklub (pro děti 4-12 let)
PLÁŽ
písčitá členitá, schody na pláž, plovoucí molo, lehát-
ka, slunečníky a osušky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
večerní programy, animační programy, stolní tenis, 
aerobic, mini fotbal, plážový volejbal 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, pára, jacuzzi, masáže, tenis, 
potápěčské centrum, 
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–22.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrovaná 
káva, čaj; À la carte restaurace: 19.00–22.00 ve-
čeře formou menu (předchozí rezervace nutná); 
Panorama bar: 24 hod., pizza a  snack; Piano 
Bar: 17.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo a  al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
La Siesta: 10.00–24.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozlé-
vané); Na místě určeném hotelem: 10.00–11.00 
pozdní snídaně, 16.00–17.00 sladké pečivo a káva. 
Upozornění: Výše uvedené časy i místa podávání 
se mohou změnit.

a h l o í p u v w x é á

Labranda To er Bay ****
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 21 390 21 390 23 690 24 290 - 29 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 15 490 15 490 16 890 17 190 - 20 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 16 290 16 290 17 790 18 190 - 21 590
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 16 990 16 990 18 690 19 090 - 22 790
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nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   S ARKS BAY

Hotel Sultan Gardens je postaven přímo 
u vlastní pláže, skládá se z patrových budov 
terasovitě situovaných v  rozlehlé zahradě. 
Vstup do moře tvoří korálové podloží (doporu-
čujeme obuv do vody). Milovníci šnorchlování 
a  potápění jistě ocení bezprostřední blízkost 
korálových útesů. Hotel se službami na dobré 
úrovni je vhodným místem pro milovníky ak-
tivní dovolené a vodních radovánek.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře:
1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na bazén:
1-12-112-1122-111
Rodinný pokoj: 11-112-1122-111-1113
POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m 
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), rychlo-
varná konvice, vlastní sociální zařízení (koupelna, 
vysoušeč vlasů, WC), trezor, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj s výhledem na bazén, Pokoj s výhledem na 
moře, Rodinný pokoj – 2 oddělené místnosti
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, rybí a ka-
nadská restaurace (za poplatek), italská a indická 
restaurace (1× za pobyt zdarma, rezervace nutná), 
bar, snack bar, WiFi (zdarma), obchod se suvenýry, 
diskotéka, konferenční místnost, bazén (lehátka 
a  slunečníky zdarma), tobogán, 4× dětský bazén, 
miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá s korálovým podložím (doporučujeme obuv 
do vody), 2× molo, lehátka a  slunečníky zdarma, 
plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, plážový vo-
lejbal, fi tness, stolní tenis, minigolf, aerobik, vodní 
pólo, šipky, basketbal, fotbal, lekce tance
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, vířivka, pára, masáže, salon 
krásy, kulečník, potápěčské centrum, vodní sporty 
na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 09.00–01.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, dopolední a odpolední sva-
činka, zmrzlinu, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických a alkoholických nápojů místní výro-
by. Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

h l m o í p u v x y é / á

Sultan ardens ****
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E YPT  S ARM EL S EIK   S ARKS BAY

Coral Beach Tiran se nachází v zátoce Sharks 
Bay na vyvýšeném místě nad krásným korá-
lovým útesem, který láká ke šnorchlování. 
Na terasovitou písčitou pláž vedou schody, 
nedoporučujme proto lidem s  pohybovými 
obtížemi. Tento hotel doporučujeme klientům 
vyhledávajícím aktivnější dovolenou.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-111
Pokoj s výhledem na bazén: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 7 km
vzdálenost od centra: 7 km
vzdálenost od nákupních možností: 100 m
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se sa-
telitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor (zdarma), balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Pokoj s výhledem na bazén
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, bar, snack 
bar, kavárna, Wi-Fi na recepci (zdarma), konferenč-
ní místnost, bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 
dětský bazén, miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
písčitá s korálovým podložím, vstup do moře přes 
molo, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, večerní programy, sauna, 
vířivka, fi tness, plážový volejbal, fotbal, šipky, 
stolní tenis, tenisový kurt (vybavení za poplatek)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, salon krásy, potápění
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 snída-
ně formou studeného i teplého bufetu, 12.30–14.30 
oběd formou bufetu, 19.00–21.00 večeře formou 
bohatého bufetu se širokým výběrem čerstvých 
salátů, hlavních jídel, ovoce a dezertů. U snídaně 
fi ltrovaná káva, čaj, nealkoholické nápoje (postmi-
xové – cola, sprite, soda, džus – ne fresh), u oběda 
a večeře nealkoholické nápoje, pivo a alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané), fi ltrova-
ná káva, čaj; Restaurace À la carte: 1× za týden 
zdarma – 19.00–21.30 večeře, rybí, po předchozí 
rezervaci; Bar u bazénu: 11.00–17.00 nealkoholické 
nápoje, pivo a alkoholické nápoje (vše místní výro-
by, rozlévané); Bar na pláži: 15.00–17.00 odpolední 
snack, 11.00–17.00 nealkoholické nápoje, pivo a al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané); 
Lobby bar: 11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo 
a  alkoholické nápoje (vše místní výroby, rozléva-
né). Upozornění: výše uvedené časy i místa podá-
vání se mohou změnit 

h l m í p u v w x é á

Coral Beach Tiran ****
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 19 990 19 990 19990 19 990 - 22 290
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 14 890 14 890 14 890 14 890 - 16 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 15 290 15 290 15 290 15 290 - 16 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 15 690 15 690 15 690 15 690 - 17 290
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   ADABA

Tento příjemný čtyřhvězdičkový rodinný hotel 
doporučujeme především pro páry a jednotliv-
ce vyhledávající ubytování za výhodnou cenu. 
Hotel je pouhé 2 kilometry od nákupní zóny 
s velkým množstvím restaurací, barů a kavá-
ren. Hotel pořádá zdarma dopravu na neda-
lekou pláž, kde je možné v rámci all inclusive 
čerpat nealkoholické nápoje v tamějším baru.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj:
1-12-11-112-1122-111-1112
Superior pokoj: 11-112-1122-111-1112
Pokoj Deluxe: 11-112-1122-111-1112

POLOHA HOTELU
vzdálenost od letiště: 19 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 9 km
vzdálenost od nákupních možností: 2 km od hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuální klimatizace, telefon, TV se satelitním 
příjmem, vlastní sociální zařízení (koupelna, WC), 
minibar, trezor (zdarma)
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, italská re-
staurace s obsluhou (za poplatek), lobby bar, Wi-Fi 
v lobby, bar u bazénu, bar na pláži
PLÁŽ
písčitá, lehátka a slunečníky zdarma, plážový bar, 
hotel pořádá dopravu zdarma na pláž
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, stolní tenis, fi tness, každý čtvrtek vstup zdar-
ma do Hard Rock Club Naama Bay
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, SPA centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 7.00–10.00 snídaně 
formou studeného i  teplého bufetu, 13.00–15.00 
oběd formou bufetu, 19.00–21.30 večeře formou 
bufetu s  výběrem čerstvých salátů, hlavních jídel, 
ovoce a dezertů. U snídaně fi ltrovaná káva, čaj, ne-
alkoholické nápoje (postmixové – cola, sprite, soda, 
džus – ne fresh), u  oběda a  večeře nealkoholické 
nápoje, pivo a  alkoholické nápoje (vše místní vý-
roby, rozlévané), fi ltrovaná káva, čaj; Bar u bazénu:
10.00 do setmění nealkoholické nápoje, pivo a al-
koholické nápoje (vše místní výroby, rozlévané), 
16.30–17.30 zmrzlina a  odpolední snack; Bar na 
pláži: 10.00–17.00 nealkoholické nápoje; Lobby bar:
11.00–23.00 nealkoholické nápoje, pivo a alkoholic-
ké nápoje (vše místní výroby, rozlévané). Upozorně-
ní: výše uvedené časy i místa podávání se mohou 
změnit Italská restaurace s  obsluhou: 1x za pobyt 
zdarma (nutná rezervace)

a h í é

Old Vic Shar  Resort ****
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Otium Aloha je vybudován v  moderně tradič-
ním stylu, zasazen do krásné vzrostlé zahrady, 
obklopen písčitou pláží omývanou křišťálově 
průzračným Rudým mořem. Milovníci šnorch-
lování ocení blízkost korálového útesu s  pul-
zujícím podmořským životem. Tento hotel je 
vhodný pro klienty všech věkových kategorií.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 18 km
vzdálenost od centra: Naama Bay 7 km 
vzdálenost od nákupních možností: v místě
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, TV se satelitním 
příjmem, telefon, minibar (za poplatek), trezor 
(zdarma), vlastní sociální zařízení (koupelna, vysou-
šeč vlasů, WC), balkon a terasa (u většiny pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, À la car-
te restaurace, lobby bar, bar u bazénu, bar, Wi-Fi 
v  lobby (zdarma), obchodní arkáda, bazén s  dět-
skou částí (lehátka a slunečníky a osušky zdarma), 
dětské hřiště, miniklub
PLÁŽ
písčitá, s korálovým podložím (doporučujeme boty do 
vody), vstup do moře přes molo, lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma 
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, stolní tenis, plážový volejbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
SPA centrum, sauna, jacuzzi, fi tness, potápěčské 
centrum, vodní sporty na pláži
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: Hlavní restaurace: 07.00–10.00 sní-
daně formou bufetu, 12.30–14.30 oběd formou 
bufetu, 19.00–21.00 večeře formou bufetu, u  sní-
daně káva, čaj a  rozlévané nealkoholické nápoje, 
u oběda a večeře nealkoholické nápoje, pivo, víno 
se podává v době oběda a večeře (vše místní výro-
by, rozlévané); Bar u bazénu: 16.00–17.00 káva, čaj, 
sladké pečivo, 9.00–24.00 nealkoholické nápoje, 
káva, čaj, 11.00–24.00 pivo a vybrané alkoholické 
nápoje (vše místní výroby, rozlévané); Bar na pláži: 
10.00–západ slunce pouze nealkoholické nápoje; 
Lobby bar: 9.00–24.00 nealkoholické nápoje, káva, 
čaj. Upozornění: výše uvedené časy i místa podá-
vání jsou určeny hotelem a mohou se změnit

a h o í u v x y é á

Shores Aloha ***
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Orientační cenové rozmezí pro 8denní zájezd s All Inclusive říjen 2019 listopad 2019 březen 2020 duben 2020
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji bez slevy za včasný nákup 18 190 18 190 19 390 19 390 - 24 790
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 07. 2019 13 290 13 290 13 990 13 990 - 16 990
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 31. 08. 2019 13 590 13 590 14 290 14 290 - 17 390
Dospělá osoba v dvoulůžkovém pokoji při objednání do 30. 09. 2019 14 190 14 190 14 990 14 990 - 18 390
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ceny a termíny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce

E YPT  S ARM EL S EIK   NAB  BAY

Faraana Heights se nachází v oblasti Naqb Bay 
nedaleko promenády, která je vzdálena 20 
minut chůze nebo je možnost využití schuttle 
busu. Krásná písčitá pláž s nabízející jedinečný 
pohled na křišťálově průzračné Rudé moře, je 
oddělena místní komunikací. Tento hotel s pů-
sobivou architekturou je vhodný pro všechny 
věkové kategorie klientů i pro rodiny s dětmi. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111
Pokoj blíže k moři: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: 500 m
vzdálenost od letiště: 14 km
vzdálenost od centra: 
Naama Bay 22 km / Old Market 27 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
centrálně ovládaná klimatizace, telefon, SAT TV, mi-
nibar (AI za poplatek), vlastní sociální zařízení (kou-
pelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s  výhledem na moře, 
Pokoj blíže k moři
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, hlavní restaurace, lobby bar, 
bar u bazénu, orientální kavárna, Wi-Fi (za poplatek), 
obchodní arkáda, konferenční místnost, 3 bazény – 
2 s dětskou částí (lehátka, slunečníky a osušky zdarma)
PLÁŽ
písčitá, oddělena místní komunikací, lehátka a slu-
nečníky zdarma, plážový bar (pouze nealkoholické 
nápoje a pivo)
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, šipky, stolní tenis, plážový vo-
lejbal, minifotbal
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
masáže, kulečník, potápěčské centrum
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–23.00, zahrnuje snídaně, obědy 
a večeře formou bufetu, během dne lehké občerstve-
ní, neomezené množství rozlévaných nealkoholických 
nápojů a  alkoholických nápojů místní výroby. Víno 
pouze v době večeře v hlavní restauraci. Upozornění: 
lze čerpat v místech a časech určených hotelem

h m í p u v x é

Faraana eights ****

S V
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DahabDahab

UMÍSTĚNÍ OTEL

EGYPT

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!

DAHAB
Dahab je menší město na jihovýchodním břehu Sinaj-
ského poloostrova, které dříve bylo typickou beduínskou 
vesnicí. V současné době má město větší rozlohu a ji-
nou podobu, než tomu bylo před několika desítkami let. 
Skládá se ze dvou částí, přičemž v první z nich – Assa-
lahu – najdeme i dnes původní beduínskou komunitu. 
V jižní části města Mashraba nalezneme spíše moderní 
hotelové komplexy a resorty všech cenových kategorií, 
od luxusních hotelů po jednodušší ubytování pro méně 
náročné klienty. Obecně ale platí, že ubytování v Daha-
bu je poměrně cenově přijatelné. Nejbližší letoviskem 
s mezinárodním letištěm je Sharm El Sheikh.
Za poslední roky je Dahab vyhledávaným místem pro 
potápěče z celého světa. Oblíbenou oblastí je především 
Dahabs Blue Hole, skalnatá kotlina s přímo klesajícími 
stěnami. Místo je vhodné i pro ostatní vodní sporty. Díky 
spolehlivým větrům zde panují skvělé podmínky pro wind-
surfi ng a jachting. Pláže v dahabu jsou písčité a vstup do 
vody je pozvolný, vhodný též pro menší děti.

AKABSKÝ
ZÁLIV

EGYPT

DAHAB

TROPITEL DAHAB

LE MERIDIEN DAHAB RESORT
HAPPY LIFE VILLAGE DAHAB
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E YPT  S ARM EL S EIK   DA AB

Exkluzivní hotel v  minimalistickém stylu je 
zasazen do krásné zahrady. Do města, které 
je od resortu vzdáleno 6 km, jezdí pravidel-
ně autobus zdarma. V místě jsou velmi dobré 
podmínky pro windsurfi ng a  potápění. Hotel 
je dobrou volbou jak pro rodinnou dovolenou 
tak pro páry.

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-111
Pokoj Deluxe: 11-112-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: 6 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV se 
satelitním příjmem, minibar (za poplatek), vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
trezor na pokoji, balkon nebo terasa
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Pokoj Deluxe
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, 2 tématické 
restaurace, 2 bary, obchod se suvenýry, bankomat, 
4 bazény (2 se slanou vodou, 2 sladkovodní, vyhří-
vané), lehátka a slunečníky zdarma, dětský bazén, 
miniklub, dětské hřiště
PLÁŽ
oblázková, vstup do moře přes molo, lehátka 
a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
nepravidelné večerní programy, tenis, stolní 
tenis, kulečník, šipky, basketbal, plážový volejbal, 
fi tness, sauna, vířivka
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
vodní sporty na pláži, masáže
STRAVOVÁNÍ V CENĚ
All Inclusive: 10.00–24.00, zahrnuje snídaně, 
obědy a večeře formou bufetu, během dne lehké 
občerstvení, neomezené množství rozlévaných 
nealkoholických nápojů a  místních alkoholických 
nápojů. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem.

h l m í x y

Le Meridien Dahab *****

V
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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E YPT  S ARM EL S EIK   DA AB

Pěkný hotel, který se nachází přímo u vlast-
ní písečné pláže v  blízkosti vyhlášené Blue 
Hole s výbornými podmínkami pro potápění. 
V  nedalekém centru Dahabu je možnost ná-
kupů nebo posezení v  místní kavárně. Hotel 
nabízí klidnou atmosféru a  skvělé podmínky 
pro potápění. 

OBSAZENOST POKOJŮ
Standardní pokoj: 1-12-11-112-1122-111
Pokoj s výhledem na moře: 11-112-1122-111

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 100 km
vzdálenost od centra: Dahab 6 km
vzdálenost od nákupních možností: v hotelu
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, vlastní 
sociální zařízení (koupelna, vysoušeč vlasů, WC), 
balkon nebo terasa (většina pokojů)
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Jednolůžkový pokoj, Pokoj s výhledem na moře
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s recepcí, hlavní restaurace, tématická 
restaurace (za poplatek), bazén (lehátka a sluneč-
níky zdarma), dětský bazén, bar u bazénu, bar na 
pláži, nákupní arkáda
PLÁŽ
písčitá pláž s korálovým podložím, vstup po molu, 
lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, SPA centrum
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 občer-
stvení, neomezené množství rozlévaných nealko-
holických nápojů a místních alkoholických nápojů. 
Lze čerpat v místech a časech určených hotelem.

d h l m p x

Tropitel Dahab ****

S V
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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E YPT  S ARM EL S EIK   DA AB

Příjemný tříhvězdičkový hotel vystavěný 
v  pěkné zahradě s  ideální polohou přímo 
u  vlastní písečné pláže. Dětské návštěvní-
ky potěší několik skluzavek a  dětské hřiště. 
V místě jsou vynikající podmínky pro šnorch-
lování. Hotel je vhodný pro méně náročnou 
klientelu.

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

POLOHA HOTELU
vzdálenost od pláže: u pláže
vzdálenost od letiště: 80 km
vzdálenost od centra: 7 km
UBYTOVÁNÍ
individuálně ovládaná klimatizace, telefon, TV 
se satelitním příjmem, vlastní sociální zařízení 
(koupelna, vysoušeč vlasů, WC), trezor na pokoji, 
balkon nebo terasa, minibar
UBYTOVÁNÍ ZA PŘÍPLATEK
Rodinný pokoj
ZAŘÍZENÍ HOTELU
vstupní hala s  recepcí, 2 hlavní restaurace, 2 té-
matické restaurace (za poplatek), 3 bary, diskoté-
ka, bazén, 3 bazény (lehátka a slunečníky zdarma), 
skluzavky, bankomat
PLÁŽ
písčitá s korálovým podložím, vstup do moře přes 
molo, lehátka a slunečníky zdarma
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZDARMA
animační programy, nepravidelné večerní progra-
my, stolní tenis, kulečník
SPORTOVNÍ AKTIVITY A ZÁBAVA ZA POPLATEK
potápění, sauna, vířivka, masáže
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 ne-
alkoholických nápojů a  místních alkoholických 
nápojů. Lze čerpat v  místech a  časech určených 
hotelem.

h p u x

appy Li e Village Dahab ***

S V
ceny a ter íny naleznete na

WWW.EXIMTOURS.CZ
nebo u vašeho prodejce
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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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Aš – Hlavní 2747, 35201, Po–Pá 9.00–12.00, 14.00–17.00, 
tel.: 354 526 980, eml.: as@exim.cz

Benešov – Masarykovo náměstí 102, 25601,
Po–Čt: 8.30–12.00, 13.00–16.30, Pá: 8.30–12.00, 
13.00–15.00 tel.: 317 728 443, mobil: 603 578 707,
eml.: benesov@exim.cz

Beroun – Palackého 94 (pod horní bránou), 26601,
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–12.00, tel.: 311 510 850, 
mobil: 731 879 888, eml.: beroun@exim.cz

Blansko – Svitavská 1, 67801, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 516 418 629, mobil: 602 658 665, 
eml.: blansko@exim.cz

Blatná – Náměstí Míru 202, 38801, Po–Pá: 8.00–17.00, 
tel.: 383 420 747, eml.: blatna@exim.cz

Boskovice – Růžové náměstí 2238/3, 68001, 
Po–Pá: 9.00–12.30, 13.30–17.00 
tel.: 605 454 249, 728 280 300, eml.: boskovice@exim.cz

Brandýs Nad Labem – Masarykovo náměstí 1766, 25001, 
Po–Pá: 10.00–16.00, tel.: 326 907 180, 
eml.: brandysnadlabem@exim.cz

Břeclav – ul. 17. listopadu 48/28, 69002, Po–Pá: 
8.30–17.00, tel.: 602 731 460, eml.: breclav@exim.cz

Bučovice – Smetanova 432, 68501, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 732 586 038, eml.: bucovice@exim.cz

Čelákovice – Masarykova 780, 25088, Po–Pá: 9.00–12.00, 
14.00–17.00, tel.: 608 303 903, eml.: celakovice@exim.cz

Červený Kostelec – Havlíčkova 654, 54941, 
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 498 100 657, 724 088 787 
eml.: cervenykostelec@exim.cz

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

Česká Třebová – Hýblova 1221, 56002, Po–Pá: 8.00–12.00, 
13.00–17.00, tel.: 465 534 541, mobil: 608 811 188, 
eml.: ceskatrebova@exim.cz

Český Brod – Náměstí Arnošta z Pardubic 46, 28201,
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 321 622 651, mobil: 602 235 582, 
eml.: ceskybrod@exim.cz

Český Krumlov – Tovární 197,38101, Po–Pá: 10.00–15.00, 
tel.: 380 711 530, eml.: ceskykrumlov@exim.cz

Český Krumlov – Urbinská 183, 38101, 
Po–Pá: 8.30–12.00; 13.00–17.00, tel.: 380 712 373, 
eml.: ceskykrumlov1@exim.cz

Dobříš – Mírové nám. 203, 26301, Po–Pá: 9.00–16.00, 
tel.: 777 835 834, eml.: dobris@exim.cz

Domažlice – Náměstí Míru 129, 34401, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 721 177 828, eml.: domazlice@exim.cz

Dvůr Králové nad Labem - Palackého 106, 54401,
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 499 629 139, 
eml.: dvurkralovenadlabem@exim.cz

Frýdek Místek – Nádražní 1100, 73801, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 558 629 104, eml.: frydekmistek@exim.cz

Havlíčkův Brod – Dolní 227, 58002, Po–Čt: 8.00–12.00, 
13.00–17.00, Pá: 8.00–12.00, 13.00–16.00, tel.: 569 424 267, 
eml.: havlickuvbrod@exim.cz

Hlinsko v Čechách – Dvořákovo nábřeží 292, 53901, Po–Pá: 
8.30–16.00, tel.: 721 024 496, eml.: hlinsko@exim.cz

Hlučín – Mírové náměstí 5/5, 74801, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 595 042 240, mobil: 605 545 387, 
eml.: hlucin@exim.cz

Hodonín – Dolní Valy 15, 69501, Po–Pá: 9.00–17.00, 
mobil: 778 002 182, eml.: hodonin@exim.cz 

Holešov – E. Beneše 59, 76901, Po–Pá: 9.00–17.00, 
 mobil: 739 018 732, eml.: holesov@exim.cz 

Humpolec - Nerudova 185, 39601, Po+St: 07.30–17.30, 
Út+Čt: 07.30–17.00, Pá: 07.30–16.00; tel.: 777 550 504, 
eml. humpolec@exim.cz

Cheb – Svobody 564/31, 35002, Po–Pá: 8.30–16.30, 
tel.: 723 974 484, eml.: cheb@exim.cz

Chotěboř – nám. T. G. Masaryka 321, 58301,
Po–St:  8.00–17.00, Út-Čt: 8.00–16.00, tel.: 569 641 008, 
eml.: chotebor@exim.cz

Chrudim – Filištínská 28, 53701, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 469 638 788, mobil: 608 909 583, 
eml: chrudim@exim.cz

Jablonec nad Nisou – Jiráskova 9, 46601,
Po–Pá: 9.00–17.30, tel.: 483 306 627, mobil: 774 485 593, 
eml.: jablonec@exim.cz

Jičín – Židovská 68, 50601, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 493 525 696, mobil: 724 787 978, eml.: jicin@exim.cz 

Jeseník - Palackého 1333/1a, 79001, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 584 409 423, mobil: 602 761 954, 
eml.: jesenik@exim.cz

Jindřichův Hradec – Nám.Míru 174, 37701, 
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 384 361 747, 
eml.: jindrichuvhradec@exim.cz

Kadaň – Kpt. Jaroše 510, 43201, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 474 342 727, eml.: kadan@exim.cz

Karviná – Karola Sliwky 128/14, 73301, 
Po–Pá: 9.00–12.00, 13.00–17.00, 
tel.: 596 311 748, 608 701 143, eml.: karvina@exim.cz

Klášterec nad Ohří - Petlerská 416, 43151, 
Po–Pá: 10.00–17.00, tel.: 474 376 315, 
mobil: 774 643 330, eml.: klasterec@exim.cz

Klatovy – Náměstí Míru 64, 33901, 
Po+Stř: 10.00–12.00, 13.30–17.00, Út+Čt: 9.00–12.00, 
13.30–16.30, Pá: 9.00–12.00, 13.30-15.30, 
tel.: 376 310 279, eml.: klatovy@exim.cz

Kopřivnice – Štefánikova 570, 74221, 
Po–Pá: 8.30–12.30; 13.30–17.00, tel.: 556 808 777, 
mobil: 724 862 524, eml.: koprivnice@eximtours.cz

Kostelec nad Orlicí – Dukelských hrdinů 900, 51741, 
Po+St: 8.00–12.00; 13.00–17.00, Út+Čt 8.00–12.00; 
13.00–16.00 Pá: zavřeno, tel.: 494 323 493, 
mobil: 776 098 069, eml.: kostelecnadorlici@exim.cz

Kouřim – Mírové náměstí 10, 28161, Po–Pá: 9.00–17.30, 
tel.: 604 969 803, eml.: kourim@exim.cz

Kralupy nad Vltavou – Jungmannova 89, 27801, 
Po: 9.00–17.00, Út-Čt: 9.00–16.00, Pá: 9.00–15.00, 
tel.: 326 550 480, eml.: kralupy@exim.cz

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

Kroměříž – Farní 95, 76701, 
Po–Čt: 9.00–17.00, Pá: 9.00–16.00, tel.: 573 342 244, 
mobil: 776 522 223, eml.: kromeriz@exim.cz
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Ledeč nad Sázavou – Husovo nám. 139, 58401, 
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 569 731 087, mobil:  737 103 191, 
eml.: ledec@exim.cz

Lipník nad Bečvou – 28. října 602, 75131, 
Po–Pá: 9.00–17.30, tel.: 581 771 503, 
mobil: 721 877 658, eml: lipnik@exim.cz

Litoměřice – Na Valech 2232/13, 41201, 
Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 416 533 014, eml: litomerice@exim.cz

Louny – Žatecká 146, 44001, Po–Pá: 9.00–17.00, 
So: 9.00–11.00, tel.: 415 652 848, eml: louny@exim.cz

Lysá nad Labem – Masarykova 209/14, 28922,
Po–Pá: 9.00–12.00, 14.00–17.00, tel.: 325 551 595, 
mobil: 603 463 676, eml.: lysanadlabem@exim.cz

Mariánské Lázně – Hlavní pošta. Poštovní 160, 35301, 
Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00, tel.: 354 626 520, 
mobil: 773 654 420, eml.: marianskelazne@exim.cz

Milevsko – Riegrova 145, 39901, Po–Čt: 9.00–17.00, 
Pá: 9.00–14.30, tel.: 382 522 555, 382 521 089, 
eml.:  milevsko@exim.cz

Most – Radniční 1/2 (Pasáž U Lva), 43401,
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 476 000 027, mobil: 777 708 780, 
eml.: most@exim.cz

Nové Město na Moravě – Vratislavovo náměstí 122, 59231, 
Po–Čt : 9.00–12.00, 13.00–17.00, 
Pá: 9.00–12.00, 13.00–16.00 tel.: 566 617 317, 
eml.: novemestonamorave@exim.cz

Nové Strašecí – Čsl. Armády 172, 27101, 
Po–Čt: 9.00–12.30, 13.30–17.00, Pá: 9.00–12.30, 13.30–16.00, 
tel.: 313 573 700, eml.: novestraseci@exim.cz

Nový Jičín – K Nemocnici 210/3, 74101, Po–Pá: 9.00–12.00, 
13.00–17.00, tel.: 556 701 030, eml.: novyjicin@exim.cz

Nymburk – Nerudova 697, 28802, Po–Pá: 9.00–17.00, 
So: 8.30–10.30, tel.: 325 541 011, mobil: 774 123 564, 
eml.: nymburk@exim.cz

Opočno – Kupkovo náměstí 135, 51773, 
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 494 667 848, mobil: 608 976 496, 
eml.: opocno@exim.cz

Orlová – Masarykova tř. 1325, 73514, Po–Čt: 8.30–17.00, 
Pá 8.30–15.00, tel.: 596 516 387, mobil: 774 122 768, 
eml.: orlova@exim.cz

Ostrov – Hlavní tř. 982, 36301, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 353 615 255, mobil: 777 631 218, eml.: ostrov@exim.
cz

Pelhřimov – Solní 57, 39301, Po 8.00–17.30, 
St: 8.00–17.00, Čt: 8.00–14.30, Út+Pá: 8.00–16.00, 
tel.: 565 333 647, mobil: 733 611 804, 
eml.: pelhrimov@exim.cz

Písek – Žižkova třída 282/39, 39701, Po–Pá: 8.30–17.00, 
tel.: 382 219 325, eml.: pisek1@exim.cz

Písek – Budovcova 105/4, 39701, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 775 577 894, 382 219 325, eml.: pisek@exim.cz

Podbořany – Přátelství 411, 44101, Po–Pá: 10.00–12.00; 
12.45-17.00, tel.: 415 722 454, mobil: 604 409 659, 
eml.: podborany@exim.cz

Poděbrady – Havlíčkova 53, 29001, 
Po–Pá: 9.00–17.00, 
el.: 325 612 305, eml.: podebrady@exim.cz

Tanvald – Krkonošská 90, 46841, Po–Pá: 8.00–16.00, 
tel.: 608 027 703, mobil: 777 037 701, 
eml.: tanvald@exim.cz

Třebíč – Karlovo náměstí 16/22, Černý dům, 67401, 
Po–Pá: 8.30–17.00, tel.: 568 844 990, 
eml.: trebic@exim.cz

Třinec – Nám. TGM 386, 73961, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 558 988 800, eml.: trinec@exim.cz

Týnec nad Sázavou – Jílovská 504, 25741, 
Po, Čt: 8.30–16.30, Út, St: 8.30–17.30, 
Pá: 8.30–16.00, tel.: 317 701 888, 
eml.: tynecnadsazavou@exim.cz

Uherské Hradiště – OD Centrum – Velehradská 1206, 
68601, Po–Pá: 9.00–16.30, tel.: 577 477 987, 
mobil: 732 915 443, eml.: uherske.hradiste@exim.cz

Ústí nad Labem – Klíšská 8, 40001, Po–Pá: 9.00–18.00, 
tel.: 475 200 129, eml.: usti-nad-labem@exim.cz

Valašské Meziříčí – Mostní 98/8, 75701, 
Po–Pá: 8.30–17.00, tel.: 739 217 618, mobil: 608 711 920, 
eml.: valasskemezirici@exim.cz

Velký Týnec - Olomouc, OC Olympia – Olomoucká 90, 
77777, Po–Ne: 9.00–21.00, tel.: 585 154 587, 
mobil: 777 990 759, eml.: olympiaolomouc@exim.cz

Velvary – Náměstí Krále Vladislava 112, 27324, Po–Pá: 
9.00–16.00, tel.: 775 959 410, eml.: velvary@exim.cz

Veselí nad Moravou – Masarykova 114, 69801, 
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 518 322 285, mobil: 776 317 564, 
eml.: veselinadmoravou@exim.cz

Vlašim – Riegrova 1828, 25801, 
Po–Pá: 9.00–17.00, So: 9.00–11.00, 
tel.: 317 847 132; 317 841 201, 602 930 202, 
eml.: vlasim@exim.cz

Vodňany – A. Křížka 141, 38901, Po–Pá: 8.30–12.30; 
13.30–17.00, tel.: 383 390 294, 
eml.: vodnany@exim.cz

Vrchlabí – Krkonošská 203, 54301, Po–Pá: 9.00–16.30, 
tel.: 499 421 131, eml.: vrchlabi@exim.cz

Vsetín – nám. Svobody 1321, 75501, 
Po–Pá: 9.00–12.00, 13.00–17.00, tel.: 571 437 721, 
eml.: vsetin@exim.cz

Vysoké Mýto - Jiřího z Poděbrad 113/2, 56601, Po–Pá: 
8.30–17.00, tel.: 605 408 100, eml.: myto@exim.cz

Vyškov – Masarykovo náměstí 390/42, 68201, 
Po–Pá: 8.00–12.00, 12.45–17.00, tel.: 517 333 300, 
eml.: vyskov@exim.cz

Znojmo – Horní náměstí 10 (pasáž DUKY), 66902, 
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 515 224 663, 
eml.: znojmo@exim.cz

Prachatice – Zvolenská 30, 38301, 
Po–Pá: 8.30–17.00, 
tel.: 388 318 746, eml.: prachatice@exim.cz

Prostějov – Nám. Edmunda Husserla 1623/18, 79601, 
Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–17.00, tel.: 587 070 082, 
eml.: prostejov@exim.cz

Přerov – Žerotínovo náměstí 253/25, 75002, 
Po–Pá: 9.00–17.00, mobil: 723 383 815, 
eml.: prerov@exim.cz

Příbram – Václavské náměstí 144, 26101, Po, St–Pá: 
8.30–12.00, 13.00–17.00, Út: 8.30–12.00, 13.00–16.00, 
mobil: 605 281 717, eml.: pribram@exim.cz

Rokycany – J. Knihy 177/I., 33701, Po–Čt: 9.00–17.00, 
Pá: 9.00–16.00, tel.: 371 725 346, eml.: rokycany@exim.cz

Roudnice nad Labem – Alej 17. listopadu 812, 41301, 
Po–Pá: 8.30–17.00, tel.: 416 815 590, 
eml.: roudnicenadlabem@exim.cz

Rousínov – Sušilovo nám. 48, 68301, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 603 516 425, eml.: rousinov@exim.cz

Rožnov Pod Radhoštěm – Palackého 2192, 75661,
Po–Pá: 9.00–17.00, tel.: 571 654 304, mobil: 602 533 886, 
eml.: roznovpodradhostem@exim.cz

Říčany - 17. listopadu 243/15, 25101, Po–Pá: 9.00–17.00, 
tel.: 323 604 365, mobil: 777 555 246, 
eml.: ricany@exim.cz

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

Semily – Riegrovo náměstí 55, 51301, Po–Pá: 8.30–17.00, 
tel.: 481 625 626, eml.: semily@exim.cz

Soběslav - náměstí Republiky 57, 39201, Po–Pá: 
9.00–12.00,13.00–16.30, mobil: 606 383 585, 777245568, 
eml. sobeslav@exim.cz

Sokolov – Nám. Budovatelů 1407, 35601, 
Po–Pá: 9.00–18.00, tel.: 733 537 287, 
eml.: sokolov@exim.cz

Stará Boleslav - Brandýs n. Labem  – Třebízského 1733, 
25002, Po–Pá: 10.00–12.00, 15.00–17.00, 
mobil: 608 051 562, eml.: staraboleslav@exim.cz

Strakonice – U Svaté Markéty 58, 38601, 
Po–Pá: 8.00–17.00, So: 9.00–12.00, tel.: 383 323 450,
eml.: strakonice@exim.cz

Sušice – Nám. Svobody 6, 34201, Po–Pá: 9.00–17.00, 
So: 9.00–12.00, tel.: 376 528 989; mobil:603 503 595, 
eml.: susice@exim.cz

Svitavy – Nám. Míru 89, 56802, Po–Pá: 9.00–12.00, 
13.00–18.00, tel.: 461 541 000, mobil: 608 907 097, 
eml.: svitavy@exim.cz

Štětí – Krátká 64, 41108, Po–Pá: 9.00–12.30, 13.00–17.00, 
tel.: 731 210 610, eml.: steti@exim.cz

Šumperk – Hlavní třída 18, 78701, 
Po, Čt: 9.00–12.30, 13.00–16.00, 
Út, St: 9.00–12.30, 13.00–17.00, 
Pá: 9.00–12.30, 13.00–15.00, tel.: 583 216 703, 775 190 460, 
eml.: sumperk@exim.cz

Tachov – Obch. centrum Kaskády. Zámecká 2111, 34701, 
Po–Pá 10.00–12.00,12.30–17.00, tel.: 374 725 630, 
eml.: tachov@exim.cz
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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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Slevový poukaz na CEWE FOTOKNIHU
vám přidáme ke každému zájezdu

179 Kč*
Již od

Nejoblíbenější 
fotokniha
v Evropě
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2019−2020

V ZIMĚ

KAPVERDY   SENEGAL   EMIRÁTY   KATAR   TUNISKO   EGYPT

K MOŘI
*Podrobné podmínky pro uplatnění jsou uvedeny na úvodních stránkách katalogu.

sleva až

36 %*

Katalog zájezdů
cestovní kanceláře EXIM TOURS a.s. 

pro rok 2019–2020, 1. vydání

FACEBOOK.COM/EXIMTOURS
CALL CENTRUM 

255 787 787

WWW.EXIMTOURS.CZ

Další nabídku exotických destinací 
najdete v katalozích
ÚPLNĚ NOVÁ EXOTIKA a POZNÁVACÍ ZÁJEZDY

Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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Vyžádejte si na našich pobočkách a u EXIM partnerů.
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