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Dětské kluby Funtazie – zábava 
pro Vaše děti, odpočinek pro Vás
Popusťte uzdu své prázdninové fantazii a naplánujte si rodinnou dovolenou plnou 
nezapomenutelných zážitků. S dětským klubem Funtazie a českými animátory 
prožijí děti ty nejlepší prázdniny!

FUNTAZIE SPORT ACADEMY
Výuka sportů pro děti 

BABY FUNTAZIE KLUB 
pro děti do 4 let

Výuka plavání a pohybová 
i smyslová cvičení s českými  
odbornými instruktory

FUNTAZIE TEENZ KLUB 
pro děti od 12 let

Sportovní animace, turnaje, 
vodní sporty a nejrůznější soutěže

FUNTAZIE KLUB 
pro děti od 4 let

Zábavné tematické programy  
pod vedením našich animátorů

SKI FUNTAZIE KLUB 
pro děti od 5 do 12 let

Výuka lyžování s českými instruktory 
a zábavné programy v Itálii a Rakousku

www.fischer.cz
 800 12 10 10
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Vážení klienti,

chcete-li si užít dovolenou v zemích, na jejichž energické tempo 
budete ještě dlouho vzpomínat, držíte v rukou ten správný 
katalog. Itálie, Malta i Portugalsko tvoří trojici míst, která mají 
nezapomenutelnou atmosféru a snad nikdy nezapadající slunce, 
což jistě během své dovolené oceníte.

Opět jsme do naší nabídky zařadili italské ostrovní perly Sardinii 
a Sicílii, kde máte na výběr z širokých možností ubytování. 
A pokud máte chuť na kombinaci koupání a památek, rozhodně 
nic nezkazíte návštěvou Malty. 

Dbáme na to, aby všechny hotely v naší nabídce patřily 
k nejlepším, jaké lze v dané oblasti nalézt. Můžete se také 
přesvědčit, že množství služeb, které vám poskytneme 
od prvního odbavení až po návrat z dovolené, je skutečně 
unikátní.

Jako zkušení cestovatelé jistě víte, že nejpopulárnější letoviska 
a nejlepší hotely je ideální rezervovat v předstihu. Proto bych vám 
i v letošním roce ráda doporučila nabídku 1. momentu. Můžete 
získat slevu až 19 950 Kč na dospělou osobu, nebo 1 dítě až 
do 18 let zcela zdarma a až pro 3 další děti ubytování zdarma. 
Koupit dovolenou v nabídce 1. momentu přitom nenese žádné 
riziko: termín, destinaci i hotel můžete zdarma změnit ještě týden 
před odletem a předem stačí uhradit zálohu pouze 1 490 Kč 
na osobu. Během své dovolené můžete navíc využít parkování 
na/u letiště zdarma.

Až si prohlédnete katalog, jsme vám dále plně k dispozici. 
Můžete nás navštívit v pobočkách po celé České republice 
a na Slovensku nebo zavolat na bezplatnou infolinku 
800 12 10 10. Kdykoli také navštivte náš web www.fischer.cz, 
kde najdete další informace a nejaktuálnější ceny.

Vítejte ve světě vašich zážitků.

Přeji vám krásnou dovolenou.

Jolana Zavadilová
ředitelka sekce zájezdů
k blízkým mořím
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Vyberte si svou letní dovolenou u moře z široké nabídky 1. momentu 
do 15. 1. 2019 a získejte k nákupu i řadu výhod. Včasným výběrem 
dovolené navíc nic neriskujete.

Využijte všech výhod 1. momentu 
a objednejte si svou letní 
dovolenou u moře včas
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  Pro více informací kontaktujte svého oblíbeného prodejce, volejte infolinku 800 12 10 10 nebo jděte na www.fischer.cz.

VÝHODY, NA KTERÉ SE MŮŽETE TĚŠIT DO 15. 1. 2019

1 DÍTĚ DO 18 LET ZCELA ZDARMA + AŽ DALŠÍ 3 ZA CENU 
LETENKY
Pokud plánujete letní dovolenou s dětmi, při rezervaci na 1. moment 
bude mít vaše dítě do 18 let dovolenou zcela zdarma a až další 3 za 
cenu letenky. 

SLEVA AŽ 19 950 KČ NA OSOBU
Pokud cestujete bez dětí, při rezervaci na 1. moment můžete získat slevu 
až 19 950 Kč pro každou dospělou osobu.

NEJNIŽŠÍ ZÁLOHA – NA OSOBU JEN 1 490 KČ
Nemusíte platit celou částku. Teď stačí zaplatit zálohu jen 1 490 Kč, 
zbytek až 60 dní před odletem. 

ZDARMA ZMĚNA ZÁJEZDU A JEŠTĚ TÝDEN PŘED ODLETEM
Včasným výběrem dovolené nic neriskujete. Na léto se klidně můžete 
těšit celou zimu s vědomím, že u nás máte možnost zdarma vyměnit 
zájezd za jiný ještě týden před odletem.

ZDARMA PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI / U LETIŠTĚ BĚHEM DOVOLENÉ
Dojeďte na letiště v Praze, Brně, Ostravě nebo Bratislavě vlastním 
autem a zaparkujte přímo na letišti (Brno, Ostrava) nebo v jeho blízkosti 

s bezplatným odvozem až na letiště i zpět (Praha, Bratislava). Váš vůz 
bude po celou dobu dovolené v dobrých rukou. Množství parkovacích 
míst zdarma je omezené a nabídka platí pouze do vyčerpání kapacity.

ZDARMA OSVĚŽUJÍCÍ OBČERSTVENÍ DO LETADLA
Pouze FISCHER Vám nabízí dovolenou vychytanou do těch nejmenších 
detailů. Rezervujte si letní dovolenou v rámci 1. momentu a vychutnejte 
si osvěžující občerstvení na cestu do destinace.

Nabídka platí ve vybraných hotelech a termínech v doprovodu minimálně 
2 dospělých osob. Podmínky slev závisí vždy na konkrétní destinaci, hotelu 
a délce pobytu. Nabídky „sleva pro dospělé osoby“ a „dítě ZDARMA“ se nedají 
spolu kombinovat. Nabídka platí při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2019.

S DĚTMI ZA DOBRODRUŽSTVÍM DO FUNTAZIE
Mysleli jsme i na vaše děti a opět jsme pro ně při-
pravili velké letní dobrodružství s naším dětským 
klubem Funtazie. Vydejte se s dětmi na cestu 
za dobrodružstvím, stačí jen vybrat ten správný 
funtazijní hotel z nabídky Léto 2019.

SLEVA AŽ

19 950 Kč
NA OSOBU NEBO

1 DÍTĚ ZCELA 
ZDARMA
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VÁHÁTE, KTERÝ HOTEL VYBRAT? 
Porovnejte hodnocení od cestovatelů a turistů z celého světa. 

HODNOCENÍ PORTÁLU TRIPADVISOR
TripAdvisor je největší cestovní portál na světě, kde najdete recenze, 
hodnocení a fotografie bezmála 1 milionu hotelů z celého světa. Využijte 
zkušeností těch, kteří hotely skutečně navštívili!

VZOROVÝ PŘÍKLAD:

4,5TripAdvisor
655 hodnotících

Hodnocení hotelů – názory cestovatelů

Proč na dovolenou 
s CK FISCHER?
Létáme v tom s vámi!

vašeho přání. Máme také nejširší nabídku doplňkových služeb od pojiš-
tění, parkování na letišti, možnosti rezervace míst v letadle až po zajištění 
speciálního vybavení na pokoj pro vaše nejmenší.

2. VŽDY AKTUÁLNÍ NABÍDKA
Ať už zvolíte výhodný nákup v rámci nabídek 1. momentu, nebo čekáte 
na skvělý tip last minute, vždy u nás najdete rozmanitou, neustále aktua-
lizovanou nabídku zájezdů.

1.  ŠIROKÉ PORTFOLIO ZÁJEZDŮ – NEJVĚTŠÍ CESTOVNÍ  
SKUPINA V ČR

Cestovní kancelář FISCHER je součástí FISCHER Group, největší ces-
tovní skupiny v České republice. Máme dlouholetou tradici a nabízíme 
široké portfolio zájezdů – letní i zimní dovolené u moře, klubové dovolené 
s dětským klubem Funtazie nebo Fun & Active, exotické a poznávací 
zájezdy, eurovíkendy, plavby i tematické zájezdy, jako jsou například 
dovolené s golfem. Na míru pro vás zajistíme také zahraniční teambuil-
dingové akce, svatbu a líbánky i jakoukoliv jinou dovolenou přesně podle 
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CHCETE ZNÁT AKTUÁLNÍ CENY A VOLNÉ TERMÍNY?
Všechny informace získáte rychle a pohodlně pomocí svého mobilního 
telefonu. Každý hotel a nabídka mají svůj vlastní QR kód, který naleznete 
vždy vpravo dole u daného hotelu či nabídky zájezdu.

CO POTŘEBUJETE K PŘEČTENÍ QR KÓDU?
Mobilní telefon s fotoaparátem, nainstalovanou čtečkou QR kódů a připo-
jení k internetu. Čtečka QR kódů je aplikace, kterou nainstalujete pomocí 
služby pro stahování aplikací příslušející vašemu chytrému telefonu.

JAK NAČÍST QR KÓD?
Stačí spustit aplikaci a načíst kód umístěný na okraji stránky. Aplikace vás 
pak sama přesměruje na internetovou stránku, kde naleznete potřebné 
informace včetně aktuálních cen a volných termínů.

QR kód – aktuální ceny snadno a rychle

3. MÁME ZKUŠENÉ A KVALITNÍ DELEGÁTY
Naši delegáti se v destinaci postarají o váš komfort a pohodlí. Po celou 
dobu pobytu jsou vždy připraveni vám s čímkoliv pomoci, poradit 
či doporučit, kam se podívat, co nakoupit nebo čeho se vyvarovat. 
Zkrátka udělají maximum pro vaši bezproblémovou dovolenou.

4. GARANTUJEME VÁM NEJVYŠŠÍ KVALITU 
Spolupracujeme výhradně s prověřenými hotely, které pravidelně 
navštěvujeme a kontrolujeme kvalitu jejich služeb, abyste dostali vždy 
tu nejlepší nabídku zájezdu. V případě jakýchkoliv problémů přichází 
na řadu systém kompenzací, tzv. ITQ Standard – mezinárodní standard 
kvality cestovních služeb. V rámci reklamace vám může být vráceno 
až 100 % ceny zájezdu.

5. O SVÉ PENÍZE NIKDY NEPŘIJDETE 
Cestovní kancelář FISCHER je pojištěna proti úpadku. To pro vás zna-
mená jistotu, že nikdy nepřijdete o své peníze a že se vždy dostanete 
zpět domů. Máme pojistku proti úpadku u ERV Evropské pojišťovny, a. s.  
Ta vám garantuje zajištění cesty z místa pobytu v zahraničí (pokud byla 
součástí vámi zakoupeného zájezdu) nebo finanční kompenzaci, pakliže 
se zájezd uskuteční pouze částečně nebo vůbec.

6.  JSME TU PRO VÁS V POBOČKÁCH, NA NONSTOP  
INFOLINCE I ONLINE CHATU

Máme širokou síť poboček po celé České republice a na Slovensku. Svoji 
dovolenou si můžete vybrat, kdekoliv a kdykoliv se vám to hodí. Jsme 
vám k dispozici také na bezplatné nonstop telefonní lince 800 12 10 10 
a nově také na chatu přímo na našich stránkách www.fischer.cz.
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FISCHER 
služby
Chtějte od dovolené 
něco navíc!
Vyberte si z celé řady služeb, díky nimž bude vaše 

dovolená plná nadstandardních zážitků. Připravili 

jsme pro vás spoustu exkluzivních nabídek. Díky 

spolupráci s ověřenými a spolehlivými partnery 

budete mít navíc vždy jistotu záruky kvality 

i výhodných cen!

Začněte svou dovolenou již v pohodlí letištních salonků při odletu 
z Prahy, Ostravy i Brna, kde můžete neomezeně využít tyto služby:

  Bar, občerstvení
  Denní tisk
  WiFi
  Dětský koutek (Praha)
  Individuální odbavení a bezpečnostní kontrola (Praha)

Cena od 500 Kč/osoba

LETIŠTNÍ SALONKY

U vybraných letů si můžete před odletem zvolit, kde  
i vedle koho chcete v letadle sedět. Vyhněte se situaci,  
že budete mít místa v různých částech letadla.  
Buďte si nablízku i během letu!

 
 

Cena od 600 Kč / zpáteční let

REZERVACE SEDADEL

Sjednejte si ke své dovolené cestovní pojištění za zvýhodněnou cenu! 
Spolupracujeme s ERV Evropskou pojišťovnou, jedinou specializovanou
cestovní pojišťovnou na českém trhu.

  Komplexní cestovní pojištění
  Pojištění léčebných výloh
  Pojištění storna a letenek
  Celoroční pojištění pro opakované cesty

Cena od 300 Kč / osoba / pobyt

VÝHODNÉ POJIŠTĚNÍ
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Buďte i na dovolené pány svého času. Plánujte si výlety, poznávání 
místních krás i nákupy podle svého. 

  Lepší cena při rezervaci předem
  Více než 6 000 destinací
  Prověřené a spolehlivé autopůjčovny

Cena u prodejce/na webových stránkách

PRONÁJEM AUT

Využijte cenově výhodné a pohodlné parkování na letišti v Praze, Brně, 
Ostravě a Bratislavě.

  Na letišti v Praze kryté parkování přímo u terminálů, s ostrahou 
a kamerovým systémem nebo hlídané parkování v blízkosti letiště 
s bezplatným transferem na letiště a zpět.
  V Brně a Ostravě parkovací plochy v pohodlné vzdálenosti 
od odbavovací haly.
  V Bratislavě parking v blízkosti letiště s bezplatným transferem 
na letiště a zpět. Cena od 580 Kč / 8 dní

PARKOVÁNÍ NA LETIŠTI

Dopřejte si v destinaci individuální transfer, který vás pohodlně  
dopraví z letiště přímo do vašeho hotelu bez čekání na ostatní  
cestující a zastávek v jiných hotelech. Službu ocení nároční klienti 
i rodiny s dětmi. Objednávejte již při koupi zájezdu.

 
Cena u prodejce

INDIVIDUÁLNÍ TRANSFERY V DESTINACI

Plánujete dovolenou a víte, že vaše zavazadlo bude vážit víc,  
než je povolený limit? Zajistíme vám jeho přepravu  
za výhodnější cenu, než jakou byste platili u odbavení.  
Nechte starosti se zavazadly na nás!

 
 

Cena od 680 Kč / 1 směr

NADVÁHA ZAVAZADEL
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Dopřejte si i v letadle 
nadstandardní služby
Nenechte náhodě, aby se stalo, že v letadle nebudete sedět se 
svými nejbližšími vedle sebe. Rezervujte si dopředu svá místa! 
Také stravu v letadle můžete na vybraných letech ovlivnit. Užijte si 
na palubě bohatší menu. A pokud si chcete dopřát kompletní VIP 
servis, neváhejte využít službu Travel Plus Comfort.

DRUH SERVISU V CENĚ DESTINACE – PŘÍLETOVÁ LETIŠTĚ POPIS SLUŽBY

Bez servisu  
(Buy on Board)

Bulharsko – Burgas, Bulharsko – Varna, Costa de Almería, Costa Cálida, 
Costa de la Luz, Costa del Sol, Černá Hora, Djerba, Egejská riviéra – 
Kusadasi, Egejská riviéra – Marmaris, Egypt – Hurghada, Egypt – Marsa 
Alam, Chalkidiki a Olympská riviéra – Soluň, Chorvatsko – Dubrovník, 
Chorvatsko – Split, Ibiza, Kalábrie, Karpathos, Kefalonie, Korfu, Kos, 
Kréta – Heraklion, Kréta – Chania, Kypr – Larnaca, Lefkada, Madeira, 
Mallorca, Maroko – Oujda, Menorca, Peloponés – Araxos, Portugalsko – 
Algarve, Rhodos, Samos, Santorini, Sardinie – Cagliari, Sardinie – Olbia, 
Sicílie, Skiathos, Tunisko, Turecká riviéra – Antalya, Zakynthos 

Občerstvení na palubě za poplatek dle ceníku 
palubního prodeje. Již při rezervaci si můžete 
zakoupit rozšířené občerstvení dle naší nabídky.

Teplé menu  
(Meal and Beverages Service)

Kapverdy Předkrm, teplé jídlo, dezert a nealkoholický nápoj, 
káva nebo čaj. Již při rezervaci si můžete zakoupit 
rozšířené občerstvení dle naší nabídky.

Rozšířené menu
(Full Meal and Beverages Service)

Omán, Arabské emiráty, Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife Teplé nebo studené menu, dezert a nealkoholický nápoj, 
pivo, víno, káva nebo čaj. Již při rezervaci si můžete 
zakoupit rozšířené občerstvení dle naší nabídky.

Rozdělení letů dle poskytovaného občerstvení se může během sezóny měnit. Občerstvení poskytované na vašem letu si můžete ověřit u svého prodejce nebo na www.fischer.cz.

Servis na palubě
Přehled služeb poskytovaných na letech operovaných společností Travel Service:



11

Aby váš let byl příjemným a komfortním 
zážitkem, nabízíme vám možnost zakoupení 
občerstvení na vašem letu

Výše uvedený rozšířený servis na palubě letadla je nutné objednat vždy předem. Nabídka rozšířeného servisu platí pouze na letech zajišťovaných leteckou společností Travel 
Service. U některých typů letadel může být z důvodu absence ohřevného zařízení teplá strava nahrazena stravou studenou. Změna typu produktu vyhrazena. Další základní 
občerstvení (nápoje a cukrovinky) je možné zakoupit přímo na palubě letadla dle aktuální nabídky uvedené v palubním magazínu.

Bohatší catering na velkém platě (předkrm, teplé jídlo, dezert, kanapky, 
káva nebo čaj) s výběrem alkoholických a nealkoholických nápojů, 
salónek na letišti v Praze, Brně a Ostravě, podhlavníky Travel Plus 
Comfort, deka a polštář, welcome drink, zvýšená péče posádky, zvýšená 
volná váha zapsaných zavazadel na 32 kg. Seating dle výběru v přední 
části letadla.

Travel Plus Comfort  
standard seating  1 795 Kč / 1 směr, 3 590 Kč / obě cesty 

Travel Plus Comfort 
premium seating   1 995 Kč / 1 směr, 3 990 Kč / obě cesty

Nabídka nadstandardního cateringu 
na letech společnosti Travel Service
Teplé menu 1   od 350 Kč

předkrm, vepřový steak, dezert, voda, káva nebo čaj
Teplé menu 2   od 350 Kč

předkrm, grilovaný mletý biftek, dezert, voda, káva nebo čaj
Teplé menu 3  od 350 Kč

předkrm, kuřecí steak, dezert, voda, káva nebo čaj

Studené menu 1  od 300 Kč
hovězí roštěná, salát, dezert, voda, káva nebo čaj

Studené menu 2  od 300 Kč
kachní prsa, salát, dezert, voda, káva nebo čaj

Studené menu 3  od 300 Kč
krůtí uzená prsa, salát, dezert, voda, káva nebo čaj

Dětské teplé menu 1  od 200 Kč
hovězí burger, smažené plátky brambor, míchaná zelenina, dětské 
pití, ovocné pyré, sýr, krekry, brumík

Dětské teplé menu 2  od 200 Kč
kuřecí řízek, šťouchané brambory, sladká mrkvička, brokolice, dětské 
pití, ovocné pyré, sýr, krekry, brumík

Dětské studené menu od 150 Kč
sýrová bageta + dětské pití, ovocné pyré, sýr, krekry, brumík

Dětské jídlo – Baby Meal  od 170 Kč
kojenecká výživa, ovocný nápoj, 1 ks ovoce

Smažené řízky  od 300 Kč
0,5kg nebo 1kg plato kuřecích nebo vepřových řízků + příloha 
(okurka, rajče, chléb)

Kanapky (20 ks)  od 350 Kč
Chlebíčky (6 ks)  od 250 Kč
Minidezerty  od 350 Kč

12 ks čokoládových košíčků s krémem a ovocem
Čokoládový dort (2 kg) od 550 Kč

Šampaňské Moët (0,75 l)  od 1 850 Kč
Sekt – Brut (0,75 l)  od 300 Kč
Bílé víno – Sv. Helena Chardonay (0,75 l)  od 250 Kč
Červené víno – OPI Malbec (0,75 l)  od 250 Kč

Pro více informací a aktuální ceny nadstandardního cateringu kontaktujte 
svého  oblíbeného  prodejce,  volejte  infolinku  800  12  10  10  nebo  jděte  na  
www.fischer.cz.

Ceny uvedených služeb jsou platné v době tisku a během sezony  
může dojít ke změně.
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Dejte prostor svým individuálním potřebám a vydejte se kamkoli, 
kdykoli a na jak dlouho chcete!

Odkudkoli
Odlety z 5 českých i dalších 
evropských měst s mnoha 
leteckými společnostmi.

Na jak dlouho chcete
Můžete jet na 2 noci 
nebo i na 15 dní.

Kamkoli
Do více než 60 000 hotelů 
ve 165 destinacích.

Kdykoli
Létáme několikrát 
týdně, v letní sezóně 
i několikrát denně.

www�fischer�cz 
 800 12 10 10

Sestavte si ideální dovolenou 
s Fischer Dynamix
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Místa jako stvořená pro letní 
dovolenou u moře

DESTINACE LETIŠTĚ VZDÁLENOST DOBA LETU ODLETOVÝ DEN POČET NOCÍ

Itálie – Lago di Garda - 800 km  - - 4/5/6/7/8
Itálie – Toskánsko - 1 100 km  - - 6/7/8/14
Itálie – Elba - 1 110 km  - - 6/7/8/14
Itálie – Sardinie – Cagliari PRG 1 400 km  2:20 hod. čtvrtek/neděle 7/14
Itálie – Sardinie – Olbia PRG 1 300 km  2:05 hod. sobota 7/14
Itálie – Ischia PRG 1 400 km  1:55 hod. sobota 7/14
Itálie – Kampánie PRG 1 400 km  1:55 hod. sobota 7/14
Itálie – Kalábrie PRG 1 500 km  2:20 hod. úterý/pátek 7/10/11/14
Itálie – Kalábrie BRQ 1 500 km 2:15 hod. úterý 7/14
Itálie – Sicílie PRG 1 600 km  2:35 hod. středa/neděle 7/10/11/14
Portugalsko – Madeira PRG 3 400 km  4:40 hod. pondělí/pátek 7/10/11/14
Malta PRG 1 800 km  2:35 hod. sobota 7/14

Každá destinace, kterou jsme pro vás vybrali pro trávení dovolené v letním období, zaručuje teplé 
a slunečné počasí. Je jen na vás, pro kterou se rozhodnete.

PRG – Praha, BRQ – Brno

MADEIRA

PORTUGALSKO

ITÁLIE

E V R O P A

A F R I K A

A S I E

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

A T L A N T S K Ý  O C E Á N

Č E R N É  M O Ř E

PRAHA

MALTA

BRNO

TOSKÁNSKO

KALÁBRIE

ISCHIA

LAGO DI GARDA

SARDINIE

SICÍLIE

ELBA

KAMPÁNIE



Limity pojistného plnění v Kč
Basic

FiscHER 
Light

FiscHER  
Plus

FiscHER  
Exotica Plus

FiscHER
sport

FiscHER  
Medical

Evropa/svět Evropa svět Evropa/svět

Léčebné  
a související výlohy

Léčebné výlohy 5 400 000 5 400 000

Zubní ošetření 24 000 24 000

Fyzioterapie 120 000 120 000

asistenční služby Aktivní asistence neomezeně neomezeně

Převoz, přeložení a repatriace 1 000 000 1 000 000

Převoz tělesných ostatků 1 000 000 1 000 000

Opatrovník 150 000 150 000

Úraz Trvalé následky úrazu 300 000 300 000 300 000 300 000

Úmrtí následkem úrazu 200 000 200 000 200 000 200 000

Osobní věci Škoda na osobních věcech 30 000 1) 30 000 1) 80 000 1) 80 000 1)

Zpoždění zavazadel 10 000 2) 10 000 2)

Poskytnutí zálohy na pojistné plnění 100 € 100 € 100 € 100 €

Odpovědnost  
za škodu

Škoda na zdraví 4 000 000 4 000 000 6 000 000 6 000 000

Škoda na majetku 2 000 000 2 000 000 4 000 000 4 000 000

Právní zastoupení 200 000 200 000 200 000 200 000

Odjezd Zmeškání 5 000 5 000 5 000 5 000

Zpoždění 5 000 3) 5 000 3) 5 000 3) 5 000 3)

Zrušení cesty Stornopoplatky 80 000 4) 100 000 4) 100 000 4)

Přerušení cesty 50 000 50 000 50 000 50 000

Nevyužitá dovolená Nevyužitá dovolená 15 000 5) 15 000 5) 15 000 5) 15 000 5)

cesty autem Spoluúčast při nehodě pronaj. vozidla 15 000

Rizikové sporty Provozování rizikových sportů
Škoda na sportovním vybavení

ano
10 000 6)

cestovní pojištění
v nabídce naší kanceláře

www.ERVpojistovna.cz

Zvýhodněná cena do 24 dní Basic FiscHER Light FiscHER Plus
FiscHER  

Exotica Plus
FiscHER

sport
FiscHER  
Medical

Osoba nelze  koupit 
samostatně

490 Kč 690 Kč 990 Kč 1 800 Kč 300 Kč

Dítě do 15 let 245 Kč 345 Kč 495 Kč 900 Kč 300 Kč

Vysvětlivky:  1) spoluúčast 500 Kč    2) 5 000 Kč za každých 12 hodin   3) 1 000 Kč za každých 6 hodin   4) spoluúčast 10-20 %   5) 1 000 Kč za den   6) spoluúčast 1 000 Kč

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

Ke všem shora uvedeným typům pojištění, s výjimkou FiscHER Medical, Vám cK Fischer  
poskytne pojištění Basic zdarma.



Proč je cestovní pojištění ERV Evropské nejlepší
Kvalitní služby pro klienty CK Fischer

  Skuteční specialisté 
  na cestovní pojištění

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

  Široký rozsah pojistné 
  ochrany

Naše cestovní pojištění má mnoho nadstan-
dardních prvků: neomezenou aktivní asisten-
ci, vysoké limity léčebných výloh v zahraničí  
(5,4 mil. Kč), odpovědnosti za škodu na  
zdraví (až 6 mil. Kč), pojištění osobních věcí 
nebo pojištění nevyužité dovolené.

  Pojištění, které delegáti
  CK Fischer dobře znají

Delegáti CK Fischer 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.

  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 pomo-
ci přímo v místě problému. Díky této síti 
pravidelně prověřujeme 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, patříme do 
rodiny ERGO a Munich Re, jedné z vedoucích 
světových zajišťoven. Máme více než 100 
let mezinárodních zkušeností při pojišťování 
cestovních rizik.

   Srozumitelné 
   pojistné podmínky

Naše pojistné podmínky jsou srozumitelné  
a všechny případné výluky jsou barevně  
zvýrazněny, aby klienti viděli, že před nimi  
nic neskrýváme. 
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Beijing
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Lago di Garda (Gardské jezero) je nazýváno malým 
mořem. A skutečně si s přímořskými destinacemi 
nijak nezadá. V hlavní sezóně se těší ideálním 
letním teplotám, díky horám zde ovšem nehrozí 
nesnesitelná vedra. I voda je v létě příjemně teplá 
a čistotou se může směle rovnat vodě pitné. Nechybí 
zde ani pláže a plážové promenády. Zároveň je 
oblast perfektní pro aktivní dovolenou ve všech 
směrech, ať už holdujete pěší turistice, cykloturistice, 
in-line bruslím, golfu, windsurfingu, paraglidingu, 
kajakům, via ferratám, nebo horolezectví. V blízkosti 
jezera si můžete udělat krásné výlety za poznáním 
středověkých hradů, rodiny zase ocení zábavní parky. 

CHARAKTERISTIKA
Lago di Garda je největší italské jezero. Má rozlohu 370 kilometrů čtverečných a dělí se o něj 
hned tři italské regiony – Trentino (na severu), Veneto (na východě) a Lombardie (na západě). 
Ačkoliv jezero obklopují velehory, klima je zde typicky středomořské. Velmi dobře se zde daří 
palmám, olivovníkům i citrusům a mnoha druhům pestrobarevných květin včetně orchideí. 
Každý den osvěžuje jezero čerstvý vítr, který poskytuje ideální podmínky pro všechny sporty, 
jež se bez větru zkrátka neobejdou. Lago di Garda ale zdaleka není cílem pouze příznivců 
windsurfingu nebo kitesurfingu. Okolí jezera láká silniční cyklisty, kteří zde naleznou téměř 
ukázkovou silnici bez převýšení, i bikery. Garda je považována za jeden z rájů evropského 
mountainbikingu. Pakliže si dovolenou představujete spíše odpočinkovou, ale přesto byste 
chtěli vidět zdejší krásy, lze využít panoramatickou lanovku z Malcesine na Monte Baldo, kde 
se vám představí nedotčená vysokohorská příroda v celé své velkoleposti. Zkrátka nepřijdou 
ani golfisté, kteří si tu mohou zahrát na jednom z nejlepších 18jamkových golfových hřišť 
v celé Itálii.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
U břehů jezera stojí nádherné středověké hrady. Doporučujeme navštívit například ty v Mal-
cesine a Sirmione. Severněji od Lago di Garda leží letovisko Riva del Garda, kam si stojí za to 
udělat alespoň půldenní výlet. Má krásné historické centrum a přístaviště, kde kotví luxusní 
jachty. Dále stojí za výpravu unikátní vodopády ve Varone, úchvatné skály v Arco nebo město 
Torbole, kam míří zejména příznivci windsurfingu. Chcete-li mít jezero jako na dlani, vydejte se 
do Limone. Hezčí výhledy na jezero jinde neuvidíte. 

PRAKTICKÉ TIPY
Plánujete-li dovolenou v cyklistickém duchu, nezapomeňte si vzít s sebou svítilnu. Na cestách 
vždy budete muset projet dlouhými úseky vedenými skrze tunely. 
U Lago di Garda si vychutnáte výtečnou kuchyni i vína. Ochutnejte hlavně čerstvé ryby a sýry. 
Jejich chuť vás nejen překvapí, ale doslova nadchne. Vína jsou skvělá téměř všude, ale za těmi 
nejlepšími se vydejte přímo do vinařství, kde ochutnáte i dobře nakoupíte.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Rodičům i dětem srdce zaplesá při návštěvě velkých zábavních parků. Úžasný je Gardaland 
s 34 velkolepými atrakcemi. Čekají vás obrovské vodní i horské dráhy, řada z nich je tematicky 
laděná. Atraktivní pro všechny věkové skupiny jsou i lodní výlety napříč jezerem. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Povinná pobytová taxa ve většině středisek, platba na místě (cca 1–5 €/osoba/den). 
U většiny hotelů jsou vyžadovány koupací čepice do bazénů; v době siesty může být 
bazén uzavřen. Průvodce k dispozici pouze na telefonu a pouze v období 1. 6. – 30. 9.

Křišťálové jezero na úpatí Alp

TO NEJLEPŠÍ Z LAGO DI GARDA

   Ideální pro odpočinkovou i aktivní dovolenou

   Pestré možnosti výletů i zábavy

   Vynikající italská kuchyně a výtečná místní vína
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Riva del Garda

Limone Sul Garda

Toscolano Maderno

Garda

Sirmione Peschiera 
del Garda
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 22 26 29 28 24 18

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 20 24 26 26 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

RIVA DEL GARDA  Město na severním břehu jezera Garda, historické centrum 
se středověkými ulicemi a náměstími a oblíbenou pláží Sabbioni. MONTE  
BALDO  Nejvyšší hora v oblasti (2 218 m n. m.) přístupná z městečka  
Malcesine panoramatickou lanovkou, která se při jízdě otáčí. LAGO DI LEDRO   
Menší jezero na severozápad od jezera Garda, oblíbené místo pro výlety 
s cyklistickou trasou Strada del Ponale. SIRMIONE  Nejluxusnější letovisko 
kolem jezera Garda nacházející se na dlouhém poloostrově rozdělujícím jižní 
část jezera, jehož dominantou je velkolepý středověký vodní hrad. MALCESINE   

Město na východním běhu, v historickém centru středověký hrad Castello 
Scaligero, přístav a promenáda s restauracemi a bary s typickým italským nočním 
životem. VERONA  Historické město cca 40 km jihozápadně od jezera Garda 
s antickým amfiteátrem, středověkými měšťanskými domy a katedrálou, dějiště 
Shakespearovy tragédie „Romeo a Julie“.
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Riva del Garda 
Město na severním břehu jezera Garda v provincii Trentino. Historické centrum se stře-
dověkými ulicemi a náměstími, v blízkosti vodní hrad La Rocca, zřícenina středověkého 
hradu Castello di Arco nebo vodopády Cascata del Varone. Výchozí místo pro cyklistické 
a turistické výlety i via ferraty. Najdete zde i městskou oblázkovou pláž s travnatými 
plochami.

1   Hotel Royal cccc str. 19
2   Hotel Campagnola ccc str. 21
3   Hotel Oasi cccc str. 20

Garda 
Město na východním břehu jezera Garda v provincii Verona. Jedno z nejmenších, avšak 
nejnavštěvovanějších měst v celé oblasti. Najdete zde dlouhou promenádu s přístavem, 
odkud vyplouvají lodě po celém jezeře. Historické centrum s restauracemi a bary a typic-
kým italským nočním životem. Cca 32 km na východ se nachází Verona, město Romea 
a Julie. V okolí najdete menší oblázkové pláže.

4   Hotel Drago ccc str. 26
5   Hotel Poiano & Residence cccc str. 24
6   Hotel Aqualux Hotel Spa Suite & Terme cccc str. 22
7   Hotel Parc Hotel Gritti cccc str. 23
 

Peschiera del Garda 
Moderní letovisko na jihovýchodním břehu jezera Garda v provincii Verona, cca 12 km od 
historického centra Sirmione a 40 km od Verony. Dominantou je pevnost postavená na 
ostrově v ústí řeky Mincio do Gardského jezera, která je zapsána na seznamu světového 
dědictví UNESCO. V centru najdete množství barů, kaváren, restaurací a obchůdků. Ve 
městě i v jeho okolí se nacházejí oblázkové a písečné pláže, z nichž nejznámější je Lido 
dei Cappuccini nebo „psí“ pláž Braccobaldo Bau Beach, která je přizpůsobena hostům se 
čtyřnohými miláčky. Na severovýchodním okraji se pak nachází zábavní park s akváriem 
Gardaland & Sea Life Aquarium.

8   Hotel Gardaland cccc str. 27
9   Hotel Parc Hotel cccc str. 28
q   Hotel Dolci Colli ccc str. 29
w   Apartmány Residence Eden cc str. 30

Sirmione 
Oblíbené turistické letovisko na jihu jezera Garda, jehož historické centrum se nachází 
na 4 km dlouhém poloostrově. Díky strategické poloze zde byl ve 13. století vybudován 
vodní hrad Castello Scaligero, který je dominantou města. Na samé špičce poloostrova 
se nachází pozůstatky římské vily zvané Catulovy jeskyně (Grotte di Catullo). Centrum 
města je typické úzkými uličkami a romantickými zákoutími, najdete zde restaurace, 
pizzerie, obchody, suvenýry i noční kluby. V Sirmione je celkem osm pláží, nejkrásnější 
z nich, a údajně i ze všech pláží jezera Garda, je oblázková pláž Lido delle Bionde. 
Možnost koupání je i v lázních Terme di Sirmione s termální vodou vyvěrající přímo ze 
dna jezera.
 
e   Hotel Porto Azzurro ccc str. 31
r   Hotel Dogana ccc str. 32
 

Pobytové oblasti

Vzdálenost z Prahy (Brna) cca 800 (830) km

5

1

Lago di Garda

 Pláž  Centrum turistického ruchu  
 Supermarket  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

u
t

i

a

Toscolano Maderno 
Město na západním břehu jezera Garda v méně známé rekreační oblasti mezi letoviskem 
Gardone a městečkem Gargnano. Mezi nejznámější památky patří pozůstatky římské lázeň-
ské vily Nonii-Arrii, románský kostel Sant’Andrea nebo renesanční Santi Pietro e Paolo. 
Za návštěvu stojí botanická zahrada Orto Botanico Ghirardi. Od přístavu vede dlouhá 
promenáda s kavárnami, bary a nejrůznějšími obchody. Z přístavu v Toscolano-Maderno 
pak vyjíždějí trajekty na východní břeh jezera. V bezprostředním okolí najdete dvě dlouhé 
písečnooblázkové pláže.

t   Hotel Atelier Classic cccc str. 34
y   Hotel Antico Monastero cccc str. 35
u   Hotel Milano cccc str. 33
i   Hotel Meandro ccc str. 36

Limone Sul Garda 
Letovisko na severozápadním břehu jezera Garda v regionu Lombardie. Původně rybář-
ská vesnice přístupná pouze z jezera nebo horskými cestami, silnice sem byla zavedena 
až v r. 1932. Jeho název je odvozen od citronů (italsky „limone“), jejichž pěstováním 
se město proslavilo. Díky specifickému teplému klimatu zde najdete i olivové háje, 
palmy a oleandry. Město je známé hlavně přírodními scenériemi s krásnými výhledy 
na jezero, okolní hory a skalnaté útesy. Z přístavu v Limone pak vyjíždějí trajekty do Mal-
cesine na východním břehu jezera. Hned na promenádu navazuje několik oblázkových 
pláží.

o   Hotel Leonardo Da Vinci cccc str. 38
p   Hotel Cristina ccc str. 39
a   Hotel Alexander cccc str. 37

2

o
p

4

3

6
7

~
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 400 m 
od jezera. Bary, restaurace a nákupní možnosti 
cca 100 m, centrum Riva del Garda 1,5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
restaurace, bary. Venku zahrada, bazén s vířivkou 
a terasa s lehátky a slunečníky za poplatek. 
Parkování v blízkosti hotelu zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž cca 400 m od hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, 
minibar, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Royal cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  RIVA DEL GARDA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti jezera Garda

  Nákupní možnosti, bary 
a restaurace nedaleko hotelu

  Ideální výchozí pozice pro výlety 
v severní části jezera

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.royalhotels.it

Pláž: oblázková cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 770 (800) km

3,0TripAdvisor
156 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na okraji městečka Riva del Garda přímo 
u pobřežní promenády jezera Garda. Bary, restaurace 
a nákupní možnosti v okolí, centrum cca 1,5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, bar, TV místnost, konferenční sál. Venku 
zahrada, vířivka a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž Baia Pini 
přímo u hotelu přes pobřežní promenádu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
balkon nebo terasa. DRLLV: viz DR, postranní 
výhled na jezero. DRS: viz DRLLV, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Večeře 
formou výběru ze 4chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna kol. 
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Oasi cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  RIVA DEL GARDA

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vířivka, vnitřní bazén, sauna, turecké 
lázně 

  Za poplatek: masáže, solárium a různé druhy 
zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............  DR | DRLLV | DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro páry

  Výhodná poloha přímo na břehu 
jezera Garda

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí

  Wellness & spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.oasi-hotel.it/hotel

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 770 (820) km

3,0TripAdvisor
179 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 2 km od 
městečka Riva del Garda, autobusová 
zastávka cca 150 m. Arco cca 3 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, společenská místnost. Venku zahrada, 
bazén a terasa s lehátky zdarma. Parkování 
na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž Riva 
del Garda cca 3,5 km od hotelu.
POKOJ  DR/TR/QR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor, minibar, set na přípravu 
kávy a čaje, některé s balkonem nebo terasou. 
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální snídaně. 
Oběd a večeře formou výběru z 3chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: malý fotbal, 
půjčovna kol, stolní tenis, stolní fotbal. 
PRO DĚTI  Hřiště, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Campagnola ccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  RIVA DEL GARDA

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, sauna, parní lázně, masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  TR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  QR 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha pro výlety v severní 
části jezera Garda

  Hotel vhodný pro rodiny s dětmi

  Wellness centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcampagnola.com

NOVINKA

Pláž: oblázková cca 3,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 770 (830) km

4,0TripAdvisor
386 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V městečku Bardolino, cca 700 m od 
jezera. Nákupní možnosti, bary a restaurace v blízkém 
okolí, historické centrum cca 700 m. Golf cca 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
výtah, restaurace, restaurace à la carte, bar, 
konferenční prostory. Venku zahrada, 3 bazény 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar 
u bazénu. Parkování v hotelové garáži zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž cca 1 km.
POKOJ  DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
župan, klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 
minibar, set na přípravu kávy a čaje, balkon. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: posilovna. 
Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Aqualux Hotel Spa Suite & Terme cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  BARDOLINO

WELLNESS & SPA
  Děti do 16 let vstup pouze do 17.00 hod. 

  Zdarma: vnitřní bazény, vířivka

  Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže, 
různé druhy zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 11 let

Pláž: oblázková cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné i pro náročné klienty

  Wellness & spa centrum

  Doporučujeme pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aqualuxhotel.com

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (860) km

4,5TripAdvisor
1 278 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V městečku Bardolino přímo u jezera 
Garda. Nákupní možnosti, bary a restaurace 
v blízkém okolí, historické centrum cca 800 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, konferenční 
sál. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž cca 100 m (přes 
místní komunikaci) s loukou na slunění, 
lehátka a slunečníky zdarma. Bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor oproti kauci, 
minibar, set na přípravu kávy a čaje. 
DRT: viz DR, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
ZÁBAVA  Příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Parc Hotel Gritti cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  BARDOLINO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén s vířivkou 

  Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže 
a různé druhy zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRT 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha přímo u jezera 
Garda

  Doporučujeme pro páry

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí

  Wellness centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.parchotelgrittibardolino.it/en

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (850) km

3,5TripAdvisor
844 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed zeleně, cca 3 km 
od jezera. Restaurace a bary 2 km, centrum města Garda 
cca 3 km (hotelový minibus zdarma). Golfové hřiště Ca’ 
degli Ulivi cca 4 km, zábavní park Gardaland 15 km.
VYBAVENÍ  Rozsáhlý komplex několika budov,  
4* hotelové pokoje a 3* apartmá. Vstupní hala s recepcí, 
výtah, lobby, 2 restaurace, 2 bary, konferenční sál. 
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, výměna za poplatek, bar 
u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž cca 3 km od hotelu.
POKOJ  DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. DRFLV: viz DRF, výhled na jezero. 
JS: viz DRF, prostornější, obývací část s rozkládací 
pohovkou. AP1: viz DR, trezor za poplatek, kuchyňský 
kout, oddělená ložnice. AP1LV: viz AP1, výhled 
na jezero. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice, možná 
palanda. AP2LV: viz AP2, výhled na jezero.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Oběd a večeře formou výběru z menu, salátový 
bufet. V apartmánech možnost bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, plážový 
volejbal, fotbal, stolní tenis, lukostřelba, bocce, 
aquaaerobik, vodní pólo. Za poplatek: tenis, 
půjčovna kol, nordic walking, pilates, vodní sporty.
ZVLÁŠTNOSTI  V apartmá vybírána vratná 
kauce 200 €/pobyt, pouze kreditní kartou.
ZÁBAVA  Živá hudba, denní i večerní 
animace pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub,  
dětská postýlka na vyžádání (v hotelu zdarma, 
v apartmá za poplatek). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Poiano & Residence cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  GARDA

WELLNESS & SPA
  Vstup od 18 let

  Za poplatek: turecké lázně, pára, sauna,  
různé druhy zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......................  DRF | DRFLV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

Hhh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi 

APARTMÁ  ...........................................  AP1 | AP1LV 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

APARTMÁ  ...........................................  AP2 | AP2LV 

Hhhhii | HHHhi | HHHh | HHHiii | HHHii | HHHi | HHH | 
HHIIII | HHIII | HHII | HHI | HH | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V klidné lokalitě uprostřed zeleně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Bohatá sportovní nabídka

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.poiano.com/en/index.php

Pláž: oblázková cca 3 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (830) km
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

APARTMÁ DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
1 975 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hlavní budova a depandance 
(vzdálená cca 50 m) přímo na břehu jezera Garda, 
Malcesine cca 5 km a Garda cca 20 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu. Parkování 
na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Oblázková pláž cca 100 m, 
lehátka za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
v hlavní budově. DRT: viz DR, balkon nebo terasa 
s postranním výhledem na jezero. DRLV: viz DR, balkon 
nebo terasa s výhledem na jezero, v depandanci.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v baru na pláži. 
Za poplatek: WiFi v hotelu i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Drago ccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  GARDA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................ DRT | DRLV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel přímo u jezera Garda

  Doporučujeme pro páry

  Výhodný poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteldrago.com

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (850) km

4,0TripAdvisor
271 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Cca 1 km od jezera Garda a 800 m 
od zábavního parku a akvária Gardaland Park 
& Sea Life Aquarium (hotelový minibus zdarma). 
Centrum Peschiera del Garda cca 4 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, konferenční sál. 
Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž cca 2 km.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu 
včetně nápojů (voda a vybrané nealkoholické nápoje).
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Gardaland cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  PESCHIERA DEL GARDA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 2 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  V bezprostřední blízkosti zábavního 
parku a akvária Gardaland  
Park & Sea Life Aquarium 

  Krásný bazén včetně skluzavky  
pro děti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gardaland.it/it/i-nostri-hotel/
gardaland-hotel#

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (860) km

4,0TripAdvisor
2 917 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 3 km od 
centra Peschiera del Garda s obchody, bary 
a restauracemi (hotelový minibus zdarma). 
Součástí resortu Parc Hotel Paradiso & Golf.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a 2 vedlejší budovy 
v zahradě, vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, konferenční sál, amfiteátr. 
Venku zahrada, 2 bazény (1 s vířivkou a 1 jako klidová 
zóna) a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar 
u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Veřejné písečnooblázkové a oblázkové 
pláže cca 4 km.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější, 
bez balkonu, umístění ve vedlejších budovách.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive  
(v období 1. 5. – 20. 9.).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, minigolf, 
skatepark. Za poplatek: v rámci areálu možnost 
využívat další bazény, tenis, plážový volejbal, malý fotbal, 
basketbal, půjčovnu kol, 18jamkové golfové hřiště Golf 
Club Paradiso del Garda, 20% sleva na green fee.
ZVLÁŠTNOSTI  Pro pobyty 6. 7. – 28. 8. na 
min. 7 nocí zdarma 1× vstup do zábavního 
parku Gardaland & Sea Life Aquarium.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti a dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu i na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Parc Hotel cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  PESCHIERA DEL GARDA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, točené pivo, stolní víno a vybrané 
nealkoholické nápoje

  Vybrané nealkoholické nápoje, káva, čaj, místní 
likéry a lehký snack (10.00–23.00 hod.)

  Volný vstup do wellness

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, sauna,  
turecké lázně

  Za poplatek: masáže a různé druhy  
zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 4 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Wellness & spa centrum

  Přímo u golfového hřiště

  1× vstup zdarma do zábavního 
parku Gardaland & Sea Life 
Aquarium

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.parchotelpeschiera.it/en/

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (860) km

4,5TripAdvisor
672 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 1,5 km 
od centra Peschiera del Garda.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, bar, společenská místnost. Venku zahrada, 
bazén a terasa s lehátky a slunečníky za poplatek. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Veřejná kamenitá pláž Lido 
Cappuccini cca 2 km od hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor. DRT: viz DR, 
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Dolci Colli ccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  PESCHIERA DEL GARDA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRT 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 2 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

http://dolcicolli.com/en/home-en/

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (860) km

3,5TripAdvisor
257 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě, cca 3 km 
od centra Peschiera del Garda s obchody, bary 
a restauracemi (hotelový minibus zdarma). 
Několik patrových budov umístěných v zahradě. 
Součástí resortu Parc Hotel Paradiso & Golf.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, minimarket. Venku 
zahrada, 2 bazény (1 se skluzavkou a 1 s vířivkou) 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti 
kauci, bar u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku 
zdarma. V rámci resortu možnost využívat služby: 
restaurace à la carte, bary, bazény a wellness.
PLÁŽ  Veřejné písečnooblázkové 
a oblázkové pláže cca 4 km.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
kuchyňský kout s ledničkou, klimatizace, TV/sat., 
telefon, balkon nebo terasa. AP1: viz ST, oddělená 
ložnice. AP2: viz ST, 2 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Na místě možnost  
dokoupit polopenzi nebo plnou penzi v rámci resortu 
v hotelu Parc.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, tenis. 
Za poplatek: v rámci areálu možnost využívat 
minigolf, plážový volejbal, malý fotbal, basketbal, 
půjčovnu kol, 18jamkové golfové hřiště Golf Club 
Paradiso del Garda, 20% sleva na green fee.
ZVLÁŠTNOSTI  Vyžadována vratná kauce 100 €/pobyt.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti 
a dospělé, příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Apartmány Residence Eden cc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  PESCHIERA DEL GARDA

STUDIO  ............................................................ ST 

HH | Hi

APARTMÁ  ....................................................... AP1 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

APARTMÁ  ....................................................... AP2 

HHHHHH | HHHHHI | HHHHH | HHHHII | HHHHI | 
HHHH | HHhiii | HHHII | HHHI | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečnooblázková cca 4 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Cenově výhodná nabídka

  Prostorné apartmány až pro 6 osob

  Bazén se skluzavkou

  Možnost využívat veškeré zázemí 
resortu Parc Hotel Paradiso & Golf

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.residenceedenpeschiera.it

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (860) km

4,0TripAdvisor
255 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 200 m od jezera 
Garda a 500 m od centra Sirmione s bary, 
restauracemi a nákupními možnostmi.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
restaurace, bar, TV místnost. Venku zahrada, 
bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž cca 500 m od hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z 3chodového menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna 
kol (3 hod.). Za poplatek: tenis.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém Sirmione.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Porto Azzurro ccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  SIRMIONE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHI | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: oblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti jezera Garda i pláže

  Nedaleko historického centra 
Sirmione

  Doporučujeme pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelportoazzurro.it/ITA/Home.asp

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (860) km

4,5TripAdvisor
919 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Nově zrekonstruovaný hotel cca 5 km 
od historického centra Sirmione. Restaurace, 
bary a nákupní možnosti cca 1 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, 
restaurace/pizzerie, bar, společenská místnost. 
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek. Parkování na 
hotelovém pozemku nebo v garáži za poplatek.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž Punta Gro 
cca 800 m od hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat. DRF: viz DR, prostornější, 
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Oběd 
a večeře formou výběru z 3chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětské menu, židličky v restauraci, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Dogana ccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  SIRMIONE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........................  DR | DRF 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: za plnou cenu

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti jezera i nákupních 
možností

  Nově zrekonstruovaný hotel

  Doporučujeme pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

http://www.hoteldogana.it/
lakegarda/welcome.html

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 790 (860) km

4,0TripAdvisor
44 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Přímo u jezera na promenádě 
městečka Toscolano-Maderno. Nákupní 
možnosti, restaurace a bary cca 200 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, společenská místnost. Venku zahrada 
s bazénem a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma. Veřejné parkoviště za poplatek.
PLÁŽ  Oblázková pláž cca 300 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor. DRLV: viz DR, 
balkon nebo terasa, výhled na jezero.  
DRSLV: viz DRLV, prostornější, zrenovovaný.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
formou výběru z menu, salátový bufet.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu 
a internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  Hotel nepřijímá platební karty.

Hotel Milano cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  TOSCOLANO MADERNO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRLV 

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..............................  DRSLV 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u jezera s krásnými výhledy

  Hotel v pěkné zahradě

  Nákupní možnosti v blízkosti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelmilanomaderno.com/en/

Pláž: oblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 770 (800) km

4,0TripAdvisor
159 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Moderní hotel v blízkosti jezera a pláže. 
Centrum Gardone s nákupními možnostmi, bary 
a restauracemi 200 m, Toscolano Maderno cca 5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, restaurace, 
bar, společenská místnost. Venku panoramatická terasa 
s bazénem, lehátka a slunečníky zdarma. Parkování 
v blízkosti hotelu zdarma, v hotelové garáži za poplatek.
PLÁŽ  Veřejná písečnooblázková pláž 200 m od hotelu.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel Atelier Classic cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  GARDONE

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, sauna, solárium a masáže 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HIII | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti jezera 
Garda

  Vhodné pro páry

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí

  Wellness centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atelier-hotel.com/atelier-hotel-design/

Pláž: písečnooblázková cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 810 (830) km

3,5TripAdvisor
625 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hlavní a vedlejší budovy v zahradě 
cca 500 m od centra letoviska Toscolano 
Maderno s bary, restauracemi a nákupními 
možnostmi. Golfové hřiště cca 5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, TV místnost. 
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 400 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička. 
DRT: viz DR, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a oběd formou 
bufetu, večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: 18jamkové 
golfové hřiště Bogliaco cca 5 km.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Antico Monastero cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  TOSCOLANO MADERNO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ........................................... DRT 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti jezera

  Nákupní a zábavní možnosti  
v okolí hotelu

  V blízkosti golfového hřiště

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

http://www.hghotels.com/en/hotels-garda-lake/
toscolano-maderno/villaggio-hotel-antico-monastero/

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 800 (860) km

3,0TripAdvisor
143 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě na vyvýšenině s krásnými 
výhledy. Jezero Garda 150 m. Centrum Gargnano 
s bary, restauracemi a nákupními možnostmi 
cca 500 m. Toscolano Maderno cca 8 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
bar. Venku zahrada a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž cca 400 m.
POKOJ  DRT: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DRT, výhled na jezero.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
vnitřní bazén. 
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu, internetový 
koutek (denně hodina zdarma, dále za poplatek).
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Meandro ccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  GARGNANO

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, solárium, masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DRT | DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi 

H dospělá osoba i dítě do 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita

  Krásné výhledy na jezero Garda

  Rodinná atmosféra

  Wellness centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelmeandrolakegarda.com/

Pláž: oblázková cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 790 (820) km

4,0TripAdvisor
213 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na promenádě v blízkosti jezera 
a pláže. Centrum Limone Sul Garda s nákupními 
možnostmi, bary a restauracemi cca 500 m, 
přívoz 300 m. Riva del Garda 11 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, bar, společenská místnost. Venku zahrada, 
bazén, vířivka a terasa s lehátky a slunečníky zdarma 
osušky za poplatek. Parkování v hotelové garáži zdarma.
PLÁŽ  Veřejná oblázková pláž 100 m přes promenádu.
POKOJ  DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, balkon 
nebo terasa, boční výhled na jezero.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Alexander cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  LIMONE SUL GARDA

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, vířivka, emoční sprcha

  Za poplatek: solárium 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: oblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha přímo u jezera 
a pláže

  Krásné výhledy na jezero Garda

  Wellness centrum

  Bazén a vířivka v zahradě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.chincherinihotels.com/index.cfm/it/lago-di-garda/
hotel-alexander-limone-sul-garda/

Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (810) km

3,5TripAdvisor
375 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 100 m od jezera. 
Centrum Limone Sul Garda s obchody, bary 
a restauracemi cca 600 m (hotelový minibus zdarma).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a vedlejší budovy v zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace, 
restaurace à la carte, bar. Venku zahrada, 2 bazény 
(1 se skluzavkou) a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, bar u bazénu. Parkování na hotelovém 
pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 100 m, lehátka 
a slunečníky zdarma (červen–září), bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, 
francouzské okno. Jednolůžkové pokoje bez 
francouzského okna. DRT: viz DR, balkon nebo 
terasa. DRS: viz DRT, trezor oproti kauci, set na 
přípravu kávy a čaje, boční výhled na jezero.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis, minigolf. Za poplatek: půjčovna 
kol, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Při pobytu 29. 6. – 28. 8. 
na min. 7 nocí 1× vstup zdarma do zábavního 
parku Gardaland & Sea Life Aquarium.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy 
pro děti i dospělé. Příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Leonardo Da Vinci cccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  LIMONE SUL GARDA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, obědy a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, stolní víno, vybrané nealkoholické 
nápoje z postmixu

  Vybrané nealkoholické nápoje, čaj, káva, víno, 
pivo a místní likéry (bar 10.00–23.00 hod., bar 
u bazénu a na pláži 10.00–17.00 hod.)

  Volný vstup do wellness a fitness

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, vířivka, sauna, 
turecké lázně 

  Za poplatek: masáže a různé druhy zkrášlujících 
procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRT 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  Stravování all inclusive

  Vlastní pláž s lehátky a slunečníky 
zdarma

  1× vstup zdarma do zábavního 
parku Gardaland & Sea Life 
Aquarium

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelleonardolimone.it/en

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 750 (840) km

4,0TripAdvisor
668 hodnotících



39

IT
Á

LI
E 

– 
LA

G
O

 D
I G

A
R

D
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hlavní budova a několik vil 
v zahradě na vyvýšenině cca 1 km od jezera. 
Historické centrum Limone Sul Garda cca 
1,5 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bar. Venku 
zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci. Bar u bazénu. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 1 km, lehátka 
a slunečníky zdarma (červen–září), bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, boční výhled 
na jezero. DRPAN: viz DR, výhled na jezero.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu, k jídlu 
voda, stolní víno a vybrané nealkoholické nápoje.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis. Za poplatek: půjčovna kol, vodní 
sporty na pláži, golfové hřiště Golf Club Paradiso 
cca 90 km, 20% sleva na green fee.
ZVLÁŠTNOSTI  Pro pobyty 29. 6. – 28. 8. 
na min. 7 nocí 1× vstup zdarma do zábavního 
parku Gardaland & Sea Life Aquarium.
ZÁBAVA  Příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Cristina ccc
ITÁLIE  LAGO DI GARDA  LIMONE SUL GARDA

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: možnost využít wellness 
partnerského hotelu Leonardo Da Vinci  
(cca 800 m)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHhh | HHhi | HHh | HHII | HHI | HH | HIi | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRPAN 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné výhledy na jezero Garda

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Hotelová pláž s lehátky a slunečníky 
zdarma

  1× vstup zdarma do zábavního 
parku Gardaland & Sea Life 
Aquarium

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcristinalimone.it/en/

NOVINKA

Vzdálenost z Prahy (Brna): 780 (840) km

4,0TripAdvisor
431 hodnotících
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Toskánsko a Elba jsou novinkami v naší italské 
nabídce s vlastní dopravou. Obě destinace vynikají 
krásou písčitých pláží s pozvolným vstupem 
do moře, jehož čistota je skutečně obdivuhodná. 
Toskánsko je zejména krajem vynikajícího 
vína a výtečné gastronomie a zároveň oblastí 
s nádhernou přírodou a kulturním bohatstvím. 
Právě v Toskánsku najdete slavná města jako 
Florencie, Siena, Pisa nebo San Gimignano.
Elba, největší ostrov národního parku Toskánské 
ostrovy, je neodmyslitelně spjat se jménem 
Napoleona Bonaparta a potěší hlavně romantické 
duše a milovníky přírody, kteří ocení zdejší scenérie 
a prostředí kouzelných zálivů.

CHARAKTERISTIKA
Oblast Toskánska nadchne své návštěvníky díky krásným plážím a okouzlujícímu ven-
kovu, kde se pěstují odrůdy vín známé po celém světě. Toskánsko samozřejmě nabízí 
i nesčetně možností výletů do přírody (nezapomenutelná jsou například skalní městečka 
Cinque Terre), za kulturou a historií (hlavně renesanční), lázně a v neposlední řadě i gur-
mánské zážitky. 

Neméně zajímavá je Elba, ležící u toskánských břehů. Tento třetí největší ostrov v Itálii 
(po Sicílii a Sardinii) spadá pod národní park Toskánské souostroví a je typický vůní 
cypřišových alejí, olivovými háji a rozsáhlými vinicemi obklopujícími původní usedlosti 
a rybářské vesničky. 

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Kolébkou renesance je právě kraj Toskánska, resp. úchvatná Florencie. Její historické 
centrum je od roku 1982 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. K tomu 
nejkrásnějšímu, co můžete ve městě vidět, patří například umělecká galerie Uffizi, 
most Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, kostel Santa Maria Novella, chrám Santa Croce nebo 
gotická katedrála Santa Maria del Fiore, radnice Palazzo Vecchio či Giottova zvonice. 
K dalším městům, která nelze při návštěvě Toskánska opomenout, se řadí samozřejmě 
Pisa se svou slavnou šikmou věží, Lucca s unikátním historickým centrem, bohaté Arezzo 
nebo Siena.

PRAKTICKÉ TIPY
Ochutnejte vynikající italskou kuchyni a zejména pak toskánská vína! K nejznámějším 
patří Chianti a Brunello di Montalcino z červených, z bílých pak Vernaccia di San Gimig-
nano. Láhev dobrého vína určitě potěší i jako dárek. Nejen vaše chuťové pohárky si v Tos-
kánsku přijdou na své. Hýčkat můžete celé své tělo v římských lázních nebo v termálních 
pramenech, které se nacházejí také v otevřené krajině. 
Na Elbu je hlavním vstupním přístavem letovisko Portoferraio. Z pevniny lze využít trajekt  
z přístavu Piombino, během dne vyplouvá poměrně často a plavba trvá 30–60 minut dle 
dopravní společnosti.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Ve většině středisek se platí povinná pobytová taxa, platba na místě (cca 1–5 €/osoba/
den). U většiny hotelů jsou vyžadovány koupací čepice do bazénů, v době siesty může být 
bazén uzavřen. Průvodce k dispozici pouze na telefonu a pouze v období 1. 6. – 30. 9.

Harmonie slunce, moře a vína

TO NEJLEPŠÍ Z TOSKÁNSKA

 Kulturní srdce Itálie

   Písečné pláže i divoké skalní scenérie

 Kraj vynikající gastronomie a vyhlášených vín
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Elba

Marina Di Pietrasanta

San Vincenzo

Marina di Bibbona

0 50 km

T O S K Á N S K O

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 22 26 29 29 26 21

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 22 23 24 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

FLORENCIE  Metropole Toskánska ležící na řece Arno se slavným mostem Ponte 
Vecchio, uměleckou galerií Degli Uffizi a originálem sochy Davida od Michelangela. 
Je kolébkou renesance a kulturním centrem severní Itálie. PISA  Historické 
město na západním pobřeží, které  bylo ve středověku významným přístavem a také 
samostatnou republikou. Dominantou je „Náměstí zázraků“ a především světoznámá 
šikmá věž. MONTEPULCIANO  Středověké městečko v srdci toskánské vinařské 
oblasti, kde se produkují světoznámé odrůdy vín Chianti, Montepulciano, Brunello, 
Vernaccia. CINQUE TERRE  Skalnatá pobřežní oblast spojující 5 městeček s typickými 
barevnými terasovitě postavenými domy na skalních útesech, součást světového 
dědictví UNESCO. LÁZNĚ SATURNIA  Lázeňský areál pod širým nebem, minerální 
prameny tvoří několik volně přístupných přírodních jezírek a vodopádů s termální vodou 
o teplotě 37,5 °C. ELBA  Největší ostrov národního parku Toskánské souostroví  
ležící asi 10 km od pobřeží, po Sicílii a Sardinii třetí největší italský ostrov.
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Marina Di Pietrasanta 
Moderní letovisko na pobřeží Ligurského moře, cca 30 km severně od Pisy a 80 km 
od Florencie. Na cca 5 km dlouhé pobřežní promenádě mezi městy Forte dei Marmi 
a Lido di Camaiore se nachází mnoho barů, restaurací, pizzerií i obchodů. Oblast je 
vyhlášená širokou písečnou pláží s jemným pískem a pozvolným vstupem do vody. 

1   Hotel Mondial Resort & Spa ccccd str. 43
2   Hotel Grand Hotel Forte Dei Marmi cccc str. 44
3   Hotel Zen Versilia cccc str. 45
4   Hotel Fortunella ccc str. 46

Marina di Bibbona 
Klidné letovisko v srdci tzv. Etruské riviéry cca 70 km jižně od Pisy. V centru se nacházejí 
obchody, cukrárny, restaurace, pizzerie a dětský park. Dlouhé písečné pláže jsou ohra-
ničené piniovým lesíkem, oblast je ideální pro rodiny s dětmi a milovníky odpočinkové 
dovolené v přírodě.

5   Hotel Marinetta cccc str. 47
6   Hotel Varo Village cccc str. 48
7   Aparthotel La Cecinella ccc str. 49

San Vincenzo
Přímořské letovisko na půli cesty mezi historickými městy Pisa a Grosseto v srdci tzv. 
Etruské riviéry. Jeho kořeny sahají až do středověku a dominantou je obranná věž Torre 
di San Vincenzo z r. 1285. V moderním centru kolem jachetního přístavu najdete vše 
potřebné – bary, restaurace i nejrůznější obchody. Písečné pláže mají pozvolný vstup 
do vody a jsou lemované piniovými lesíky.

8   Hotel Pak Hotel I Lecci cccc str. 50
9   Hotel Riva Degli Etruschi & Residence ccc str. 52
q   Hotel Life Garden Toscana Resort ccc str. 51

Elba
Ostrov ležící asi 10 kilometrů od pobřežního města Piombino je největším ostrovem Tos-
kánského souostroví a s délkou pobřeží 147 km je třetím největším italským ostrovem. 
Ostrov byl osídlen již Etrusky, do historie se však zapsal počátkem 19. století, kdy zde 
v nuceném exilu dožíval Napoleon Bonaparte. Vstupním přístavem na ostrov je Porto-
ferraio, mezi oblíbená letoviska patří Marina di Campo nebo Capoliveri. Elba je vyhlášená 
členitým pobřežím, krásnými písečnými plážemi a průzračným mořem.

w   Hotel Fabricia cccc str. 55
e   Hotel Acacie & Residence cccc str. 54
r   Hotel Desiree cccc str. 56
t   Hotel Paradiso ccc str. 57

Pobytové oblasti

Vzdálenost z Prahy (Brna) cca 1 100 ( 1150) km

Toskánsko a Elba

 Pláž  Centrum turistického ruchu  
 Supermarket  Aquapark  Přístav  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

~
1až4

~
5až7

~

wažt

~
8ažq
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V letovisku Marina di Pietrasanta, 
nákupní možnosti, bary a restaurace cca 
300 m. Pisa 30 km, Florencie cca 100 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
výtah, restaurace, restaurace à la carte, bar, TV 
místnost, konferenční prostory. Venku zahrada, 
bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 
Parkování na hotelovém pozemku za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. DRX: viz DR, prostornější, 
zrenovované. JS: viz DRX, obývací prostor.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna kol. 
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccd
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mondial Resort & Spa ccccd
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  MARINA DI PIETRASANTA

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, vířivka, sauna,  
turecké lázně 

  Za poplatek: masáže a různé druhy  
zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 100 (1 050) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné i pro náročné klienty

  Písečná pláž s pozvolným  
vstupem do vody

  Nákupní a zábavní možnosti 
v blízkém okolí

  Wellness & spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.mondialresort.it/index.html

NOVINKA

4,0TripAdvisor
421 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V letovisku Marina di Pietrasanta na pobřežní 
promenádě. Bary, restaurace a nákupní možnosti 
v okolí. Pisa cca 40 km. Golfové hřiště cca 7 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
výtah, restaurace, bar. Venku zahrada, bazén 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 
Parkování v blízkosti hotelu za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 50 m, pouze přes místní 
komunikaci. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor, minibar. DRSS: viz DRP, 
balkon nebo terasa, boční výhled na moře. 
QRSS: viz DRSS, prostornější, 4. lůžko palanda.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru ze 4chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní 
sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Grand Hotel Forte Dei Marmi cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  MARINA DI PIETRASANTA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DRP | DRSS 

HH | Hi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ QRSS 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1100 (1 050) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti  
pláže i centra

  Písečná pláž jen přes místní 
komunikaci

  Golfové hřiště 7 km

  Pro páry i rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grandhotelfortedeimarmi.it

NOVINKAPROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
262 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné zóně letoviska Marina di 
Pietrasanta, centrum s obchody, restauracemi 
a nákupními možnostmi cca 800 m. Pisa 
cca 35 km. Golfové hřiště cca 4 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, bar. Venku střešní panoramatická terasa 
s bazénem a vířivkou, lehátky a slunečníky zdarma. 
Parkování na hotelovém pozemku za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 350 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar.  
DRT: viz DR, balkon nebo terasa. DRS: viz DRS, 
zrenovované, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru ze 3chodového 
menu, saláty a dezerty formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna 
kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v nedalekém centru.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Zen Versilia cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  MARINA DI PIETRASANTA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DRT | DRS 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 100 (1 050) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro páry

  Nově zrekonstruovaný hotel

  Panoramatická terasa s bazénem 
a vířivkou

  Restaurace, bary a nákupní 
možnosti v okolí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.zenhotelversilia.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
179 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V letovisku Marina di Pietrasanta, 
centrum s obchody, restauracemi a nákupními 
možnostmi cca 500 m. Pisa cca 30 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, bar, zahrada s lehátky na slunění 
zdarma. Parkování v okolí hotelu za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,  
balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní 
sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v nedalekém centru.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Fortunella ccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  MARINA DI PIETRASANTA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 100 (1 050) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti  
centra i pláže

  Hotel v zeleni v klidné lokalitě

  Doporučujeme pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelfortunella.it

NOVINKA

4,5TripAdvisor
411 hodnotících



47

IT
Á

LI
E 

– 
TO

S
K

Á
N

S
K

O
 A

 E
LB

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné zóně letoviska Marina di Bibbona, 
centrum s obchody a restauracemi 100 m. Cecina 
5 km, Pisa 65 km. Golfové hřiště Follonica 50 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a vedlejší budovy 
v zahradě, vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, TV místnost, 
konferenční prostory. Venku zahrada, 2 bazény 
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar 
u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 500 m, lehátka 
a slunečníky od 3. řady zdarma.
POKOJ  DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor, minibar, balkon nebo 
terasa, 4. lůžko palanda. DRECL: viz DRF, zrenovované, 
set na přípravu kávy a čaje. DRS: viz DRECL, 
prostornější, s panoramatickým výhledem.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu,  
k jídlu voda a stolní víno v ceně.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis, 
boccia, půjčovna kol. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Marinetta cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  MARINA DI BIBBONA

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, vířivka 

  Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže 
a různé druhy zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

HHhi | HHh | HHii | HHI | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRECL | DRS 

HH | hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 140 (1 100) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti  
pláže i centra

  Krásná písečná pláž s jemným 
pískem a pozvolným vstupem 
do vody

  Nákupní a zábavní možnosti 
v blízkém okolí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelmarinetta.it/en/

NOVINKA

4,5TripAdvisor
1 596 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed zeleně 
cca 700 m od centra letoviska Marina di Bibbona, 
bary a restaurace v blízkém okolí. Pisa cca 35 km.
VYBAVENÍ  Několik 3patrových budov v zahradě, 
vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace, 
bar, TV místnost. Venku zahrada, bazén s vířivkou 
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička. 
DRT: viz DR, balkon nebo terasa. DRS: viz DRT, 
4. lůžko palanda. SU: viz DRT, rozkládací pohovka.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna 
kol (2 hod./den, dále za poplatek). 
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Varo Village cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  MARINA DI BIBBONA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........................  DR | DRT 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHII | HHi

SUITE  ..............................................................  SU 

HHHII | HHhi | HHh | HHiii | HHii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 150 (1 000) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti pláže 
i nákupních možností

  Široká písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.varovillage.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
516 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed zeleně, 
centrum Marina di Cecina s bary, restauracemi 
a nákupními možnostmi cca 1,5 km. 
Letovisko Marina di Bibbona cca 10 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a bungalovy v zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, pizzerie, bar, 
minimarket. Venku zahrada, bazén s lehátky a slunečníky 
zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 1 km, hotelový minibus 
zdarma (v období 8. 6. – 30. 9.). Lehátka 
a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), obývací 
část s rozkládací pohovkou a kuchyňkou, lednička, 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo 
terasa, v hlavní budově. AP1: viz ST, prostornější, 
oddělená ložnice, v bungalovech. AP1S: viz AP1, 
zrenovované. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou výběru z menu. Možnost také bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
plážový volejbal, bocce, tenis, stolní tenis. 
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Vybírána vratná kauce 200 €/pobyt. 
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy 
pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Aparthotel La Cecinella ccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  MARINA DI BIBBONA

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, vířivka, masáže a různé 
druhy zkrášlujících procedur

STUDIO  ............................................................ ST 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | Hi

APARTMÁ  ............................................. AP1 | AP1S 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH

APARTMÁ  ....................................................... AP2 

HHHHHH | HHHHHI | HHHHH | HHHHII | HHHHI 
| HHHH | HHHIII | HHHII | HHhi | Hhh

H dospělá osoba i dítě do 11 let

Pláž: písečná cca 1 000 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 140 (1 080) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  Prostorná apartmá až pro 6 osob

  Bohaté sportovní zázemí, animační 
programy

  Možnost bez stravování 
nebo až s plnou penzí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lacecinella.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
434 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed zeleně cca 
2 km od centra San Vincenzo, bary, restaurace 
a nákupní možnosti cca 1 km. Pisa cca 80 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, bary, TV místnost. Venku zahrada a park, 
bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 70 m přes piniový 
háj, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon  
nebo terasa. DRSS: viz DR, směrem k moři. 
QR: viz DR, prostornější, 4. lůžko palanda. 
QRSS: viz QR, strana k moři.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou výběru z menu, saláty a dezerty formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis. 
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Park Hotel I Lecci cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  SAN VINCENZO

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, turecké lázně

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSS 

HH | Hi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  QR | QRSS 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 70 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 150 (1 100) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  Areál uprostřed krásného lesoparku

  Písečná pláž s jemným pískem 
a pozvolným vstupem do moře

  Animační programy pro děti 
i dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.parkhotelilecci.it

NOVINKA

4,0TripAdvisor
275 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Rozlehlý areál uprostřed zeleně cca 
3 km od centra San Vincenzo, bary, restaurace 
a nákupní možnosti cca 2 km. Pisa cca 80 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a menší vilky v zahradě, 
vstupní hala s recepcí, lobby, několik restaurací a barů, 
TV místnost, konferenční sál, butik, amfiteátr. Venku 
zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
bar u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200–400 m dle umístění 
pokoje, dostupná přes piniový háj. Lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička,  
balkon nebo terasa. FR: viz DR, prostornější, 
opticky oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu  
včetně nápojů (voda a stolní víno).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis, 
basketbal, malý fotbal, volejbal, bocce, vnitřní minigolf  
a minibowling. Za poplatek: půjčovna kol, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační programy 
pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén se skluzavkou, hřiště, 
miniklub, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Life Garden Toscana Resort ccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  SAN VINCENZO

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, sauna, turecké lázně, 
emoční sprchy, solná jeskyně, masáže a různé 
druhy zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | HHh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 150 (1 100) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  Rozlehlý areál uprostřed zeleně

  Bohaté sportovní zázemí

  Krásná písečná pláž

  Wellness & spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.gardentoscanaresort.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
596 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Rozlehlý areál v klidné lokalitě uprostřed 
zeleně, hotelová budova a bungalovy v zahradě. 
Centrum městečka San Vincenzo s bary, restauracemi 
a nákupními možnostmi cca 2,5 km. Pisa cca 80 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
v rámci resortu několik restaurací, pizzerie, 
bary, minimarket, amfiteátr. Venku zahrada, 
3 bazény a terasy s lehátky a slunečníky zdarma. 
Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž 100–300 m dle umístění pokoje, 
dostupná přes piniový háj. Lehátko, polohovací 
křeslo a slunečník na pokoj zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
4. lůžko palanda. BG: viz DR, obývací část s rozkládací 
pohovkou, kuchyňkou a ledničkou, 2 oddělené 
ložnice, bez klimatizace (pouze ventilátor).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu. Bungalovy bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
aerobik, aquaaerobik, volejbal, malý fotbal. 
Za poplatek: půjčovna kol, tenis, vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  V bungalovech vybírána 
vratná kauce 100 €/pobyt. 
ZÁBAVA  Denní a večerní animační programy  
pro děti a dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Riva Degli Etruschi & Residence ccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  SAN VINCENZO

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, turecké lázně, Kneippův 
chodník, masáže a různé druhy zkrášlujících 
procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

BUNGALOV  .....................................................  BG 

HHHHHH | HHHHHI | HHHHH | HHHHII | HHHHI | HHHH | 
HHHIII | HHHII | HHHI | HHH | HHiii | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 150 (1 100) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Hotelové pokoje nebo bungalovy 
v rozlehlé zahradě

  Krásná písečná pláž přes piniový háj

  Bohaté sportovní zázemí a animační 
programy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rivadeglietruschi.it

NOVINKA



53

IT
Á

LI
E 

– 
TO

S
K

Á
N

S
K

O
 A

 E
LB

A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

4,0TripAdvisor
913 hodnotících

BUNGALOV DVOULŮŽKOVÝ POKOJ
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Hotel Acacie & Residence cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  ELBA

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.acacie.it

NOVINKA

4,0TripAdvisor
650 hodnotících

POLOHA  Na ostrově Elba v lokalitě San Franceso 
uprostřed zeleně. Bary a restaurace cca 100 m, 
Capoliveri 2 km. Letovisko Portoferraio cca 15 km.
VYBAVENÍ  Hotelová budova a apartmány v zahradě, 
vstupní hala s recepcí, trezor, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, TV místnost, konferenční sál. 
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž max. 10–150 m, v závislosti 
na umístění pokoje/apartmá. Hotel – 1 slunečník 
a 2 lehátka na pokoj od 4. řady zdarma. Studia 
a apartmány – lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon nebo 
terasa. DRKLA: viz DR, zrenovované. ST: viz DR, 
kuchyňský kout s ledničkou. AP1: viz ST, obývací část 
a oddělená ložnice. AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu. Apartmány a studia bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna kol, tenis, 
stolní tenis. Za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub v hlavní 
sezóně, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA, AMEX.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DR | DRKLA 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHI | HH | HII | Hi | H

STUDIO  ............................................................ ST 

HHHi | HHH | HHII | HHI | HH | HII | Hi

APARTMÁ  ....................................................... AP1 

HHhhi | HHhh | HHHii | HHHi | HHH | HHIII | HHII | 
HHI | HH | HII | Hi

APARTMÁ  ....................................................... AP2 

HHhhhh | HHhhhi | HHhhh | HHHhii | HHhhi | HHhh | 
HHHIII | HHHii | HHHi | HHH | HHIIII | HHIII | HHII | 
HHI | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 220 (1 170) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Resort vhodný pro rodiny s dětmi

  Hotelové pokoje nebo prostorná 
apartmá až pro 6 osob

  Sportovní zázemí, animační 
programy

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

4,0TripAdvisor
232 hodnotících

POLOHA  Na ostrově Elba v klidné lokalitě 
uprostřed zeleně. Restaurace a nákupy cca 
500 m. Letovisko Portoferraio cca 6 km.
VYBAVENÍ  Hlavní a vedlejší budova v krásné 
zahradě. Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, TV místnost, konferenční 
sál. Venku zahrada, bazén, vířivka a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar 
u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, 
1 slunečník a 2 lehátka na pokoj zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna kol, 
tenis, stolní tenis, aerobik. Za poplatek: masáže.
ZÁBAVA  Příležitostně živá hudba.
PRO DĚTI  Hřiště, miniklub v hlavní sezoně, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Fabricia cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  ELBA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..............  DR | DRSS | DRSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 220 (1 150) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro páry i rodiny 
s dětmi

  Přímo u písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelfabricia.com

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na ostrově Elba v klidné lokalitě 
uprostřed zeleně. Bary, restaurace a nákupy 
v centru Procchio cca 1 km. Portoferraio cca 
10 km. Golfové hřiště Acquabona cca 14 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a vedlejší budovy 
v zahradě, vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, TV místnost, konferenční 
sál. Venku zahrada, bazén s mořskou vodou a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar 
u bazénu. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, 1 slunečník 
a 2 lehátka na pokoj zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar.  
DRS: viz DR, balkon nebo terasa. FR: viz DRS, 
boční výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, půjčovna 
kol, stolní tenis, boccia. Za poplatek: masáže, 
tenis, golfové hřiště Acquabona cca 
14 km (20% sleva na green fee).
PRO DĚTI  Hřiště, miniklub, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA, AMEX.

Hotel Desiree cccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  ELBA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHi | HH | HII | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHH | HHIII | HHii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 220 (1 170) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi, 
prostorné rodinné pokoje

  Přímo u krásné písečné pláže

  Možnost šnorchlování na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.desireehotel.it

NOVINKA

4,0TripAdvisor
404 hodnotících
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POLOHA  Na ostrově Elba v klidné lokalitě Vitticio 
v mírném svahu s krásnými výhledy na zátoku. Bary 
a restaurace cca 1 km, letovisko Portoferraio cca 5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, TV místnost. Venku 
zahrada, bazén, vířivka a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma. Parkování na hotelovém pozemku zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 100 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, trezor, 
minibar, balkon nebo terasa s výhledem na moře. 
Jednolůžkové pokoje bez výhledu na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
tenis (ve večerních hodinách za poplatek). 
Za poplatek: půjčovna kol. 
PRO DĚTI  Hřiště, dětská postýlka za poplatek 
(na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA.

Hotel Paradiso ccc
ITÁLIE  TOSKÁNSKO A ELBA  ELBA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Vzdálenost z Prahy (Brna): 1 220 (1 150) km

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V zátoce s krásnými výhledy 
na moře a ostrov Korsika

  Na pláži možnost šnorchlování

  Menší rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Klidná, odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.elbaturistica.it/index.php

NOVINKA

3,0TripAdvisor
157 hodnotících
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Sardinie je překrásný ostrov ve Středozemním 
moři. Pyšnit se může krásnými písečnými plážemi, 
čistým mořem a téměř nedotčenou přírodou. 
Ostrov patří k nejméně obydleným oblastem Itálie. 
Kouzelnou atmosféru tvoří horská krajina, malebná 
pobřeží a pro ostrov typické obytné věže z doby 
kamenné a bronzové. 

CHARAKTERISTIKA
Sardinie, která se rozkládá na území velkém jako Morava, je druhým největším ostrovem 
ve Středomoří a jedním z italských regionů. Ostrov leží západně od Apeninského polo-
ostrova a 12 kilometrů od francouzské Korsiky, od níž je oddělen průlivem Bocca del 
Bonifacio. Sardinie nabízí 1 894 kilometrů strmého pobřeží, kde naleznete úctyhodný pás 
pláží o celkové délce 900 kilometrů. Obyvatelstvo tvoří Sardiňané, Katalánci a Korsičané. 
Původními obyvateli jsou Sardiňané. Od Italů se liší svou specifickou kulturou, tradi-
cemi, zvyky i jazykem – sardinštinou. Sardiňané jsou velmi společenští a ctí přináležitost 
ke svému regionu. Sardinie je z velké části zalesněna. Rostou zde korkové duby, kaštany, 
cesmínové duby, jasany i rostlinný symbol ostrova – jalovec. Horský masiv je plný vysoké 
lesní zvěře – muflonů, daňků nebo koz bezoárových. Ve vysokých částech hor můžete 
pozorovat kamzíka horského a mnoho druhů ptactva. Velmi bohatý je podmořský svět.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Hlavním městem ostrova je Cagliari. Bylo založeno pravděpodobně Féničany v 8.–6. 
století př. n. l. Na náměstí Palazzo Comunale naleznete honosnou radnici. Náměstí Pia-
zza Palazzo se zase může pyšnit katedrálou Santa Maria z 13. století. Ta je proslulá 
čtyřmi mramorovými lvy, které Cagliari ve 14. století věnovalo město Pisa. Na přání krále 
Carla Felice bylo ve městě vybudováno nejvýznamnější muzeum na ostrově – Národní 
archeologické muzeum. V jeho sbírkách se nacházejí nejstarší nálezy z pozdní doby 
kamenné. Pro Sardinii jsou typické nuraghi. Jedná se o megalitické stavby a najdete je 
pouze na tomto ostrově. Nuraghi jsou kruhové stavby z balvanů, které postavila civilizace 

Nuraghů, a jejich stáří je odhadováno na tři a půl tisíce let. Na ostrově jich můžete napo-
čítat kolem sedmi tisíc. Jejich zvláštností je, že jsou postaveny pouze z balvanů a bez 
jakéhokoliv pojiva přežily tisíce let.

PRAKTICKÉ TIPY
Ze své dovolené na Sardinii si můžete dovézt nepřeberné množství suvenýrů. Nejtypičtěj-
šími suvenýry jsou pletené koše. Sardinie je největším vývozcem korku, a proto se vyplatí 
koupit si z něj nějaký výrobek. Opravdovou vzácností je filigrán, což jsou spletené drátky 
stříbra či zlata o průměru 2 mm. Pokud chcete svým nejdražším udělat radost nákupem 
nějakých potravin, opravdu oblíbený je tradiční ovčí sýr Pecorino a také vynikající sar-
dinské víno. Nádherné pláže s dechberoucími útesy najdete na celém pobřeží Sardinie. 
Pobřeží Costa Smeralda společně se souostrovím Arcipelago de La Maddalena nabízí 
návštěvníkům bělostný písek a monumentální žulové skály. Místní nádherná zátoka Cala 
Coticcio di Caprera dostala pro svou krásu přezdívku Tahiti. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Pokud zatoužíte po vodních radovánkách, můžete se vypravit do vodního parku Aqua- 
dream, který se nachází na pobřeží Costa Smeralda u střediska Baja Sardinia. Aquapark 
nabízí všechny známé moderní druhy atrakcí, z nichž budou nadšené vaše děti i vy.

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Povinná pobytová taxa ve většině středisek, platba na místě (cca 1–5 €/osoba/den). 
U většiny hotelů jsou vyžadovány koupací čepice do bazénů; v době siesty může být 
bazén uzavřen.

Romantika panenského ostrova

TO NEJLEPŠÍ ZE SARDINIE

   Dlouhé pláže i romantické kouzelné zátoky mezi útesy

   Megalitické památky, jejichž stáří je tři a půl tisíce let

   Vyhledávaný cíl turistů a celebrit z celého světa



59

La Maddalena

Costa Smeralda

OlbiaOlbia

Costa Rei

Pula / St. Margherita di Pula
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AlgheroAlghero

Colostrai

BudoniBudoni
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Cannigione
Baja Sardinia

Sant’Elmo/Castiadas
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Golfo di Marinella

San Teodoro

S A R D I N I E

S
T

Ř
E

D
O

Z
E

M
N

Í  
M

O
Ř

E

Itálie

0 75 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 24 27 30 30 27 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 22 23 24 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

CAGLIARI  Pulzující hlavní město. Nádherný historický hrad nad městem. Velký 
přístav. COSTA SMERALDA  Nejexkluzivnější část Sardinie. Krásné divoké 
pobřeží. Do přístavních městeček Porto Cervo a Porto Rotondo se sjíždí smetánka 
z celého světa. SOUOSTROVÍ LA MADDALENA  Národní park skládající se ze  
7 hlavních a 40 malých ostrůvků. Trvale obydlen je pouze jeden z nich – La 
Maddalena. Průzračné moře a podmořské korálové útesy. NORA  Punsko- 
-římské archeologické naleziště poblíž městečka Pula. Nejstarší a původně hlavní 
město ostrova. Zachovalý areál, mozaiky, sloupy aj. ALGHERO + NEPTUNOVA 
JESKYNĚ   Historické přístavní město v katalánském stylu. Známá Neptunova 
jeskyně na výběžku Capo Caccia, dlouhá 1 200 m. Druhý největší turistický přístav 
ve Středomoří. BARUMINI   Nejrozlehlejší zachovalá nuraghská památka 
na Sardinii. Masivní kamenné stavby kuželovitého tvaru z doby 1 800–500 př. n. l. 
sloužily jako obranné věže a zároveň jako útočiště ostrovanů. Pouze na Sardinii.

Itá
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 –
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Půldenní výlet do hlavního 
města ostrova

Nelze opustit jižní Sardinii, aniž byste 
navštívili hlavní město celého ostrova –  
Cagliari. Průvodce vás zavede do his-
torické části města, čtvrti Il Castello, 
kde si prohlédnete to nejzajímavější, co 

hlavní město z pohledu historie nabízí. 
Budete mít možnost vystoupat na  
Sloní věž – Torre dell’Elefante. Indivi- 
duálně pak můžete navštívit některé 
z muzeí nebo volný čas využít na nákupy 
– historická část města Cagliari sousedí 
přímo s obchodní čtvrtí. 

Ostrov Sardinie má své obrovské kouzlo, které můžete nejlépe ocenit, pokud se vydáte na výlet. V naší nabídce 
naleznete prohlídku hlavního města Cagliari, kde mimo jiné zhlédnete slavnou Sloní věž, výlet do Su Nuraxi di 
Barumini a za divokými koníky na náhorní plošinu Giara di Gesturi nebo plavbu na souostroví La Maddalena. 
Nádherným zpestřením dovolené bude i návštěva sousedního francouzského ostrova Korsika.

  Celodenní výlet do Su Nuraxi 
di Barumini a za divokými 
koníky na náhorní plošinu 
Giara di Gesturi

Celodenní výlet, který vám dá nahlédnout 
do vzdálené historie ostrova Sardinie. 
Tajemná civilizace Nuraghi zanechala 

po ostrově na 8 000 staveb. Nuraghe 
Su Nuraxi je jedním z nejlépe zachova-
lých na celém ostrově. Po obědě přesun 
na nedalekou náhorní plošinu Giara di 
Gesturi s divokými sardinskými koníky. 
Procházka cca cca 45–60 minut.

  Výlet na souostroví La 
Maddalena vás zavede 
na severovýchodní cíp Sardinie

Kulturním centrem souostroví, které 
navštívíme, je právě městečko La Mad-
dalena a vy budete moci obdivovat jeho 
originalitu a renesanční architekturu. 

Výletní lodí poplujeme podél okouzlujícího 
pobřeží, kde uvidíte jedinečné bělostné 
písčité zálivy. Budete se moci vykou-
pat v azurových vodách považovaných 
za jedny z nejkrásnějších v Evropě. V dáli 
zahlédnete ostrov Korsika. Posádka lodi 
pro vás připraví typické těstoviny. Dobře 
zvládnutelné i pro rodiny s malými dětmi.

  Výlet za poznáním sousedního 
francouzského ostrova a jeho 
jedinečného města

Celodenní výlet lodí zahrnuje návštěvu 
chráněné mořské oblasti a Bonifacia. 
Zastávka na pláži na jednom z ostrovů mezi 
Sardinií a Korsikou, možnost zaplavat si. 

Odpoledne městečko Bonifacio, dýchající 
francouzskou a italskou historií. Historické 
centrum se tyčí vysoko nad mořem a pří-
stav se nachází v hlubokém zálivu pod 
městem. Prohlídka centra s jeho typic-
kými úzkými uličkami, kostely a známými 
„Aragonskými schody“, po kterých se 
schází z historického centra do přístavu.

  Celodenní výlet do krásného 
historického města 
na severozápadě ostrova

Krásné historické centrum města se stře-
dověkými hradbami. Katedrála Santa Maria 
ze 16. století a klášter San Francesco 
v goticko-katalánském stylu. 

Po 15 minutách cesty fotozastávka 
na vápencovém mysu Capo Caccia, ze 
kterého se dá sejít po 656 schodech 
Escala del Cabirol až do Neptunovy 
jeskyně. 

Katalánské město Alghero od 79 €

Korsika a Bonifacio od 116 €

Souostroví La Maddalena od 80 €

Barumini Nuraghe od 80 €

Cagliari� od 45 €
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Pobytové oblasti

Pula / St. Margherita di Pula
Známé letovisko ležící v těsné blízkosti starověkého města Nora je ideálním místem pro 
rodinnou dovolenou. Na své si tu přijdou i milovníci kultury a sportu. Pula se vyznačuje 
překrásným mořem a pobřežím. Pláž se táhne až k blízké rekreační oblasti Santa Mar-
gherita (7 km). Známé je i místní 18jamkové golfové hřiště Is Molas.
Transfer z letiště cca 50 minut.

1   Hotel Baia di Nora cccc str. 63
2   Hotel Flamingo cccc str. 64
3   Hotel Mare Pineta ccc str. 65

Villasimius
Oblast Villasimius patří k nejvyhledávanějším oblastem Sardinie. Leží zhruba 50 km 
od hlavního města Cagliari. Je vyhlášena především nádhernými bílými písečnými plá-
žemi a tyrkysově zbarveným mořem. V přístavním městečku Villasimius se nacházejí 
obchody, restaurace a bary.
Transfer z letiště cca 90 minut.

4   Hotel Funtazie klub Calaserena Village cccc str. 66 
5   Hotel Pullman Timi Ama ccccc str. 68 
6   Hotel VOI Tanka Resort cccc str. 69 
7   Hotel Altura ccc str. 70 

Sant’Elmo / Castiadas
Oblast Castiadas skýtá okouzlující pláže a vesničky, které jsou ponořené do zeleně. 
Důkazem krásy zdejší přírody jsou přírodní parky Sette Fratelli a Monte Genis, kam se 
organizují trekkingové výlety. Pohádkovou scenerii nabízí záliv Sant´Elmo, kde se stří-
dají útesy s plážemi. Vyhlášená je zde rovněž pláž San Pietro, nazývaná také Cala della 
Marina.
Transfer z letiště cca 90 minut.

 Golf
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

8   Hotel Garden Beach cccc str. 74
9   Hotel Spiagge San Pietro cccc str. 71

Costa Rei
Pro tuto oblast jsou typické dlouhé pláže s bělostným pískem a tyrkysovým mořem, 
které se střídají s malými romantickými zálivy. Klientům je k dispozici obchodní cent-
rum, půjčovny kol, restaurace, bary, diskotéka, potápěčská centra, školy windsurfingu 
a plachtění. Oblast je dobrou základnou pro různé druhy výletů.
Transfer z letiště cca 90 minut.

q   Hotel Free Beach cccc str. 75
w   Hotel Albaruja cccc str. 76
e   Apartmány Costa Rei ccc str. 77

Colostrai / Muravera
Letovisko Colostrai se nachází na jihovýchodním pobřeží Sardinie a spadá pod město 
Muravera, které je nejživějším centrem oblasti. Jelikož v této oblasti ústí řeka Flumendosa, 
je zdejší půda velmi úrodná a nyní se tu pěstují především citrusové plody. Můžete zde 
navštívit mnoho archeologických památek. Pobřeží nabízí úžasné pláže s bílým pískem.
Transfer z letiště cca 90 minut.

r   Hotel Colostrai cccc str. 72

Doba transferu z letiště cca 50–90 minut

Sardinie – jih, letiště Cagliari
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Doba transferu z letiště cca 30–90 minut

i

Sardinie – sever, letiště Olbia

Pobytové oblasti

Cannigione
Kdysi malá rybářská vesnička je dnes hojně navštěvovanou turistickou lokalitou s množ-
stvím kaváren, restaurací a obchodů. Leží v zálivu Arzachena, který se táhne od Costa 
Smeraldy k městečku Palau. Díky své poloze a členitosti terénu je Cannigione dobře 
chráněno proti nepříznivým povětrnostním podmínkám. 
Transfer z letiště cca 60 minut.

1   Hotel Stelle Marine cccc str. 78
2   Hotel Blu Laconia Village cccc str. 81
3   Hotel Blu Morisco Village cccc str. 80
4   Hotel Baja cccc str. 79

Baja Sardinia
Letovisko leží v bezprostřední blízkosti známého pobřeží Costa Smeralda, 5 km od pří-
stavu Porto Cervo. Je to živější městečko s bary, restauracemi, supermarkety, diskoté-
kami a proslulými butiky. Je to ale také místo s krásnou přírodou a výjimečně zabarveným 
mořem. Poblíž Baja Sardinia je rovněž aquapark.
Transfer z letiště cca 55 minut.

5   Hotel Club cccc str. 82
6   Hotel Park Hotel Resort cccc str. 83

Golfo di Marinella
Záliv Marinella se rozkládá na jižním cípu pobřeží Costa Smeralda. Oblý záliv obklopují 
pahorky, členité pláže lemují komplexy apartmánů s rozkvetlými zahradami. Nejbližším 
městem je 8 km vzdálené Porto Rotondo.
Transfer z letiště cca 40 minut.

7   Hotel Colonna Du Golf cccc str. 86
8   Hotel Colonna Beach cccc str. 85
9   Hotel Marana cccc str. 84 
q Apartmány Corti di Marinella ccc str. 87

Golfo Aranci
Přístavní městečko Golfo Aranci se stalo oblíbeným a vyhledávaným cílem turistů. 
Najdete zde množství restaurací, barů i obchůdků. Mys Capo Figari se tyčí do výšky  
340 metrů a stal se malou a jedinečnou přírodní rezervací. V okolí se nachází spousta 
krásných pláží, právě zde začíná jedno z nejkrásnějších pobřeží na ostrově – Costa Sme-
ralda. Z městečka je jedinečný výhled na Tyrhénské moře i nedaleké ostrovy Tavolara 
a Molara.
Transfer z letiště cca 40 minut.

w   Hotel Gabbiano Azzurro cccc str. 88 
e   Hotel Baia Caddinas ccc str. 90 
r   Hotel Castello ccc str. 91 
t   Hotel Pelican Beach Resort & Spa cccc str. 89 

San Teodoro
Živé turistické letovisko přibližně 30 km jižně od Olbie. Jedna z nejoblíbenějších turistic-
kých destinací na severní Sardinii. Členité pobřeží s mnoha krásnými písečnými plážemi 
a pozvolným vstupem do vody. Mezi nejznámější patří pláže s bílým pískem La Cinta 
nebo Cala Brandinchi. Na dohled ostrovy Molinara a Tavolara, který je vyhlášen chráně-
nou mořskou oblastí, která vybízí ke šnorchlování nebo potápění.
Transfer z letiště cca 35 minut.

y   Hotel Grande Baia Resort cccc str. 92
u   Hotel L’Esagono ccc str. 94

Budoni
Budoni je malé přímořské město ležící cca 35 km jižně od Olbie. Okolí je tvořeno krás-
nými písečnými nebo oblázkovými plážemi a útesy. Městečko nabízí obchody, pizzerie, 
restaurace, bary, diskotéku, supermarkety aj.
Transfer z letiště cca 40 minut.

i   Hotel Li Cupulatti cccc str. 96
o   Hotel Baia dei Pini cccc str. 95
p   Hotel Sa Prata ccc str. 94

 Aquapark  Golf
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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POLOHA  V zeleni v klidném prostředí, 
centrum střediska Pula s restauracemi, obchody 
a bary cca 2 km, archeologický park Nora cca 
800 m, hlavní město Cagliari cca 38 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s terasou, snack bar, piano bar, několik kongresových 
sálů. V zahradě bazén, bar u bazénu a terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Přímo u krásné hotelové pláže s bílým 
pískem a pozvolným vstupem do moře. Lehátka 
za poplatek, slunečníky a polohovací křesla zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor, balkon, 
terasa nebo patio. DRGV: viz DR, výhled do zahrady.  
FR: viz DR, vestavěné patro.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z bohatého menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní 
tenis, pétanque. Za poplatek: tenisové kurty 
s osvětlením, biliár, půjčovna horských kol, vodní 
sporty na pláži, golfové hřiště Is Molas cca 6 km.
ZÁBAVA  Občas živá hudba.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště,  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu včetně přístupu na pláž.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Baia di Nora cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  SANTA MARGHERITA DI PULA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......................... DR | DRGV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel se stálou klientelou

  Přímo u krásné písečné pláže

  18jamkové golfové hřiště Is Molas 
v dosahu

  V blízkosti archeologický areál Nora 
a centrum města Pula

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelbaiadinora.com

4,0TripAdvisor
400 hodnotících
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Hotel Flamingo cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  SANTA MARGHERITA DI PULA

POLOHA  Hotelový areál v bohaté zeleni cca 43 km 
od hlavního města Cagliari, v klidné lokalitě přímo 
u bílé písečné pláže. Městečko Pula cca 5 km.
VYBAVENÍ  Hlavní a několik menších vedlejších  
budov, vstupní hala s recepcí, restaurace,  
2 restaurace à la carte, bar, piano bar, TV místnost, 
konferenční sál, butik. V zahradě bazén, bar 
u bazénu, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, stinná zóna 
s rákosovou střechou a s polohovacími křesílky 
zdarma, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRX: viz DR, novější 
design, ve vilkách I Nidi v zahradě. DRSVS: viz DRSV,  
zrenovované. JS: viz DRX, obývací část, jacuzzi. 
FR: viz DR, oddělená ložnice a obývací část. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, u večeře 
salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aquaaerobik, 
zumba, minigolf, stolní tenis, plážový volejbal. 
Za poplatek: tenis, fitness, půjčovna horských kol, 
vodní sporty na pláži, golfové hřiště Is Molas cca 9 km.
ZÁBAVA  Živá hudba, animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
minidisko, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní vyhřívaný bazén, vířivka, 
hydromasáže, sauna, turecké lázně, masáže 
s esenciálními oleji, salon krásy

  DRX/DRSVS/JS: 1× za pobyt volný vstup 
a sleva 10 % na procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............... DR | DRP | DRSV | 
DRX | DRSVS

HHH | HHi | HH | HIi | Hi

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHHH | HHhi | Hhh | HHII | Hhi | HH

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro klidnou  
rodinnou dovolenou

  Golfová hřiště v dosahu

  Přímo u pěkné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelflamingo.it

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
129 hodnotících
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POLOHA  Na klidném místě uprostřed piniového háje 
na pobřeží Santa Margherita di Pula, přímo u privátní 
písečné pláže. Městečko Pula s restauracemi, bary 
a obchody a archeologická lokalita Nora cca 5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor 
za poplatek, restaurace, bar. V zahradě menší 
bazén s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Krásná soukromá pláž s jemným 
bílým pískem přímo u hotelu, polohovací křesla 
a slunečníky zdarma, lehátka za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon nebo 
terasa. FR: viz DR, obývací část (u některých pokojů 
oddělena dveřmi).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
ZVLÁŠTNOSTI  Možnost využít služeb sesterského 
hotelu Flamingo cccc (cca 300 m) – animační 
programy, hřiště. Za poplatek: fitness, wellness, 
tenis, vodní sporty.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mare Pineta ccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  SANTA MARGHERITA DI PULA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRP 

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Menší hotel s přátelskou atmosférou

  Vhodné pro klidnou dovolenou

  Hotel zasazený v bohaté zeleni

  Kompletní renovace v roce 2012

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.marepinetahotel.com

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
212 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Calaserena Village cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  GEREMEAS

NOVINKA

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluserena.it

POLOHA  V klidném letovisku Geremeas obklopeném 
zelení. Hlavní město Cagliari je vzdáleno cca 30 km.
VYBAVENÍ  350 pokojů, rozsáhlý komplex několika 
bloků dvou- a třípatrových vilek, vstupní hala 
s recepcí, 2 restaurace, 2 bary, amfiteátr, obchody, 
minimarket, konferenční místnost. V zahradě 2 bazény 
(1× plavecký a 1× se skluzavkou a hydromasáží), 
terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž s pozvolným 
vstupem do vody cca 300 m od hotelu, lehátka 
a slunečníky od 4. řady zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DRCLA/TRCLA: koupelna/WC  
(vysoušeč vlasů), klimatizace, telefon, TV/sat.,  
trezor, minilednička, balkon nebo terasa. 
QRCLA: viz DRCLA, pro 4 osoby, v přízemí. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis,  
3 multifunkční hřiště, plážový volejbal, lukostřelba, 
fitness, nemotorizované vodní sporty na pláži. 
Za poplatek: potápěčské centrum. 
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy pro děti i dospělé (v italštině). 
PRO DĚTI  Dětský bazén, rozsáhlé hřiště v parku 
(trampolíny, skluzavky, houpačky aj.), italský 
miniklub (rozdělený podle věku dětí), minifarma 
a projížďky na ponících. Dětská postýlka zdarma. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v areálu hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.30–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.30–21.00 hod.) 

  Občerstvení během dne (pizza a focaccia)

  Vybrané nealkoholické a alkoholické nápoje 
místní výroby (10.00–13.00 a 15.00–18.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRCLA 

HH | HI | H

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  ..................................  TRCLA 

HHH | HHi | HII 

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ..............................  QRCLA 

HHHHH | HHHHI | HHHH | HHHI | HHii

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi – 
bohaté zázemí pro děti

   Bazén s tobogany a vodními 
atrakcemi

  Široká nabídka sportovních aktivit

   V těsné blízkosti vyhlášené pláže 
s pozvolným vstupem do vody
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4,0TripAdvisor
2 034 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)
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POLOHA  V klidné lokalitě nedaleko městečka 
Villasimius u vyhlášené pláže Spiaggia di Porto 
Giunco s bílým pískem. Centrum cca 2 km 
(hotelový minibus za poplatek), Cagliari 50 km. 
Golfové hřiště Tanka Golf Villasimius 1 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bary, TV místnost,  
konferenční centrum, diskotéka, amfiteátr, 
butik. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž s jemným bílým pískem 
cca 500 m (dostupná procházkou v přírodě nebo 
hotelovým vláčkem zdarma), lehátka a slunečníky 
od 3. řady zdarma, bar a restaurace na pláži.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři, 
výhled na lagunu. Na vyžádání jednolůžkové pokoje 
a prostornější pokoje superior až pro 3 osoby.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis, stolní 
tenis, aerobik, lukostřelba. Za poplatek: půjčovna kol, 
potápěčské centrum.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v nedalekém Villasimiu.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání). 
Povinný dětský servis pro děti do 2 let.
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Pullman Timi Ama ccccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  VILLASIMIUS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vnitřní bazény, thalassoterapie, 
sauna, turecká lázně, masáže a různé druhy 
zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................  DRP | DR | DRSS 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: za plnou cenu

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročné klienty

  U krásné písečné pláže  
s bílým pískem

  Vynikající kuchyně

  Wellness, thalasso & spa centrum

  V blízkosti golfového hřiště

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.accorhotels.com/gb/
hotel-3040-pullman-timi-

ama-sardegna/index.shtml

NOVINKAPROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
1 714 hodnotících
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POLOHA  Rozlehlý areál v zeleni nedaleko 
městečka Villasimius, u vyhlášené pláže Simius 
s bílým pískem. Centrum s nákupními a zábavními 
možnostmi cca 1,2 km (hotelový minibus za poplatek). 
Golfové hřiště Tanka Golf Villasimius 100 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bary, TV místnost,  
konferenční centrum, amfiteátr, butik. Venku 
zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž s jemným bílým pískem 
150–400 m podle umístění pokoje (doprava 
golfovými vozíky zdarma), lehátka a slunečníky 
za poplatek, bar a restaurace na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička,  
balkon nebo terasa, ve svahu, nejdále od hlavní budovy. 
DRS: viz DR, blíže k hlavní budově. DRX: viz DR, 
zrenovované, v centrální části areálu. DRSDG: viz DRX, 
prostornější. FR: viz DR, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, včetně nápojů (voda, vybrané 
nealkoholické nápoje, stolní víno a točené pivo).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, plážový 
volejbal, basketbal, malý fotbal, tenis, stolní tenis, 
minigolf, boccia, lukostřelba. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Denní i večerní animace pro děti 
i dospělé, večerní show v amfiteátru.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel VOI Tanka Resort cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  VILLASIMIUS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, sauna, turecké lázně, 
masáže a různé druhy zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...... DR | DRS | DRX | DRSDG 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHHH | HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHiii | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Krásná pláž s jemným bílým pískem

  Bohaté sportovní zázemí, animační 
programy

  Wellness & spa centrum

  V blízkosti golfového hřiště

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.voihotels.com/it/
voi-tanka-resort

NOVINKA

4,0TripAdvisor
407 hodnotících
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PROMO POKOJE

POLOHA  Areál vilek zasazených v zahradě v klidné 
lokalitě v blízkosti mysu Capo Carbonara, cca 
800 m od centra historického městečka Villasimius 
s restauracemi, obchody a možnostmi zábavy.
VYBAVENÍ  Recepce, trezor, restaurace, pizzerie, lobby 
bar, minimarket, společenská místnost s TV, amfiteátr. 
V zahradě bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Pláž s bílým pískem jen cca 150 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC, klimatizace, 
minilednička, telefon, TV, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu, 
k jídlu ½ l vody a ¼ l vína.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: víceúčelové hřiště, 
v rámci animace plážový volejbal, stolní tenis, 
aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna kol, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Altura ccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  VILLASIMIUS

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHHi | HHh | HHIi | HHI | Hh | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatá nabídka sportovních aktivit

  Animační programy pro děti 
i dospělé

  Krásná pláž v blízkosti komplexu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelaltura.com

4,0TripAdvisor
103 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hotelový komplex v typickém středomořském 
stylu na jihovýchodním pobřeží Sardinie. Letovisko 
Costa Rei s restauracemi, obchody a možnostmi 
zábavy cca 7 km, městečko Villasimius cca 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, butik, minimarket, amfiteátr. V zahradě 
bazén, bar u bazénu a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž cca 300 m, 
lehátka a slunečníky zdarma (od 3. řady).
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, balkon  
nebo terasa. FR: viz DR, s oddělenou ložnicí. 
Na vyžádání junior suite.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu  
včetně nápojů (k jídlu voda, stolní víno, točené pivo 
a vybrané nealkoholické nápoje). Možnost dokoupení 
programu all inclusive nebo all inclusive plus.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik,  
fotbal, tenis (osvětlení za poplatek), lukostřelba.  
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty 
na pláži, masáže, možnost projížďky 
na koních v centru cca 3 km od hotelu.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé 
a večerní show.
PRO DĚTI  Dětský bazén, miniklub, hřiště, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Spiagge San Pietro cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  CASTIADAS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, stolní víno a točené pivo,  
vybrané nealkoholické nápoje

  Nealkoholické nápoje z postmixu  
(11.00–23.00 hod.)

  Pozdní snídaně (do 11.30 hod.)

  Lehký snack (17.00–18.00 hod.)

PROGRAM ALL INCLUSIVE 
PLUS (služby navíc)

   Stolní víno a točené pivo, typické místní likéry, 
vybrané míchané nápoje, zmrzlina, americká 
káva a čaj (11.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HH | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHhH | HHHi | HHIi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatá nabídka sportovních 
a animačních programů

  Krásná písečná pláž u komplexu

  Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lespiaggedisanpietro.it

PROMO POKOJE

3,5TripAdvisor
574 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 12 km 
od Costa Rei a 7 km od města Muravera. 
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace, lobby bar, 
minimarket, společenská místnost s TV, kadeřnictví, 
obchod se suvenýry, amfiteátr. V zahradě bazén 
a terasa s polohovacími křesly a slunečníky zdarma. 
PLÁŽ  Písečná pláž u komplexu, lehátka a slunečníky 
od 2. řady zdarma. Bar na pláži (nealkoholické nápoje).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV, trezor, minilednička, balkon 
nebo terasa. Pokoje pro 4 osoby, možná palanda.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. Možnost 
dokoupení programu all inclusive plus.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenis,  
plážový tenis, boccia, vodní sporty na pláži, 
potápění, masáže, půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI  Povinný dětský servis pro děti do 2 let 
(dětská postýlka, strava a další vybavení pro děti).
ZÁBAVA  Animační programy, diskotéka na pláži.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, miniklub, hřiště.
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu včetně přístupu na pláž.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Colostrai cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  COLOSTRAI / MURAVERA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

 K jídlu voda, stolní víno, točené pivo

  Nealkoholické nápoje z postmixu  
(11.00–23.00 hod.)

  Pozdní snídaně v baru u bazénu (do 11.30 hod.), 
odpolední snack (17.00–18.00 hod.)

PROGRAM ALL INCLUSIVE 
PLUS (služby navíc)

  Nealkoholické nápoje, točené pivo a víno,  
místní likéry, vybrané míchané nápoje, americká 
káva, čaj a zmrzlina (11.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhH | HHHi | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Odpočinková dovolená plná 
relaxace

  Možnost programu all inclusive

  Animační programy pro děti 
i dospělé

  Krásná písečná pláž u resortu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villaggiocolostrai.it
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

4,0TripAdvisor
614 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné části jihovýchodní Sardinie, 
cca 3 km od Costa Rei (zastávka autobusu cca 
400 m) a cca 16 km od městečka Villasimius.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, TV místnost, 
hlavní restaurace La Bahia, restaurace à la carte 
Sunset Lounge, americký bar, business centrum, 
prádelna, obchod se suvenýry, salon krásy. 
V zahradě velký bazén, bar u bazénu, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Krásná dlouhá pláž s bílým pískem 
přímo u hotelu, lehátka a slunečníky od 2. řady 
zdarma. Snack bar, toalety a sprcha na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor a terasa, 
4lůžkové pokoje s palandou. DRS: viz DR, župan 
a pantofle, talíř ovoce a voda při příjezdu, snídaně 
a večeře v restauraci à la carte Sunset Lounge 
přímo u moře (1. 6. – 30. 9., nutná rezervace), 
rezervovaná místa na pláži, voda denně zdarma.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu (pokoje DRS večeře à la carte).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis (vybavení 
za poplatek), fotbal, volejbal, aerobik, fitness, sportovní 
turnaje. Za poplatek: půjčovna horských kol, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI  Bazén, miniklub, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání). Povinný dětský servis 
pro děti do 2 let (25 €/den k úhradě na místě).
PRO HANDICAPOVANÉ  Pokoje přizpůsobené pro 
handicapované klienty (na vyžádání). Bezbariérový 
pohyb v areálu včetně přístupu na pláž.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Garden Beach cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  CASTIADAS

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Bohatá nabídka sportovních  
aktivit a animačních programů

  Krásný velký bazén  
v udržované zahradě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelgardenbeach.it

4,0TripAdvisor
574 hodnotících



75

IT
Á

LI
E 

– 
S

A
R

D
IN

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Komplex v mírném svahu v udržované 
zahradě přímo u bílé písečné pláže. Nedaleko centrum 
střediska Costa Rei s restauracemi, obchody a bary.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, hlavní 
restaurace, pizzerie, piano bar, butiky, kadeřnictví, 
divadlo, TV místnost, služba lékaře. V zahradě 
bazén, terasa s lehátky zdarma, osušky 
za poplatek. Restaurace Moby Dick u moře.
PLÁŽ  Dlouhá písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky od 3. řady zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon a trezor, lednička 
za poplatek, u vetšiny terasa nebo balkon.  
DRS: viz DR, balkon nebo terasa, lehátka  
v 1. a 2. řadě, místa v restauraci Moby Dick 
u moře (večeře servírované, otevřeno v hlavní 
sezoně). DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu, k jídlu stolní víno a voda 
(v hlavní restauraci, omezené množství).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik,  
tenis, plážový volejbal, multifunkční hřiště, stolní 
tenis, kánoe, windsurfing. Za poplatek: vodní 
sporty na pláži, kurzy potápění. 18jamkové 
golfové hřiště Tanka Golf Club cca 18 km.
ZÁBAVA  Animační programy, diskotéka, 
večerní show v amfiteátru.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, miniklub, hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty, 
komplex však leží v mírném svahu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Free Beach cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  COSTA REI

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, kosmetické procedury, 
fitness, turecké lázně, hydromasážní bazén 
a 6 různých relaxačních prostor

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 17 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné dlouhé písečné pláže

  Animační programy pro děti 
i dospělé

  Bohatá nabídka sportovních aktivit

  Wellness & spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.freebeachclub.com

4,0TripAdvisor
1 448 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V letovisku Costa Rei, kousek  
od krásné písečné pláže. Nákupní možnosti, 
bary a restaurace v okolí.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, TV místnost. Venku 
zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 100 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, v 1. patře, balkon.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Na místě možnost dokoupení večeří.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis, 
aerobik. Za poplatek: masáže, půjčovna kol, 
plážový volejbal, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkem Costa Rei.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Albaruja cccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  COSTA REI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHh | HHi | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti krásné písečné pláže

  Přímo v letovisku Costa Rei

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí

  Po renovaci v roce 2016

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.albaruja.it/en/

4,5TripAdvisor
349 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Apartmány Costa Rei ccc
ITÁLIE  SARDINIE  CAGLIARI  COSTA REI

POLOHA  V zeleni v klidném prostředí,  
restaurace, pizzerie a obchody v blízkosti.
VYBAVENÍ  Komplex menších budov s cca 
200 apartmá, recepce, parkoviště zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200–500 m (AP1A/AP2A)  
nebo 500–900 m (AP1/AP2) podle polohy 
apartmá, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  AP1: koupelna/WC, obývací část s kuchyňským 
koutem, oddělená ložnice, TV/sat. a klimatizace 
za poplatek (na vyžádání), možná palanda, balkon nebo 
terasa s posezením a grilem. AP1A: viz AP1, blíž k moři. 
AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice. AP2A: viz AP2, 
blíž k moři. VI3: viz AP1, vila, 3 oddělené ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenis, 
vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Na místě vybírána kauce 
100 € za apartmá, sada osušek nebo 
povlečení 10 € za osobu a týden.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v centru střediska.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v areálu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

APARTMÁ  ............................................. AP1 | AP1A 

HHHh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

APARTMÁ  ............................................. AP2 | AP2A 

HHHHHh | HHHhhi | HHHHh | HHHhii | HHHhi | HHHh | 
HHhiii | HHhii | HHhi | HHh | HHiiii | HHiii | HHii

VILA  ................................................................. VI3 

HHHHHHHh | HHHHHhhi | HHHHHHh | HHHHHhii | 
HHHHHhi | HHHHHh | HHHHhiii | HHHHhii | HHHHhi | 
HHhhh | HHHHiiii | HHHHiii | HHHHii | HHHHi | 
HHHH | HHHi | HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro individuální dovolenou

  Výhodný poměr kvality a ceny

  Klidná, odpočinková dovolená

  Přímo v letovisku Costa Rei

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.reisole.com

Pláž: písečná cca 200–900 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

4,0TripAdvisor
348 hodnotících



78

IT
Á

LI
E 

– 
S

A
R

D
IN

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed rozlehlé 
zahrady. Centrum Cannigione 4 km. Bary, 
restaurace a nákupní možnosti cca 2 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, 
restaurace, bar, konferenční sál. Venku zahrada, 
bazén s vířivkou a terasa s lehátky, slunečníky 
a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 
300 m (hotelový minibus zdarma), lehátka 
a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, balkon 
nebo terasa. DRX: viz DRP, výhled do zahrady.  
DRXSV: viz DRP, výhled na moře. FR: viz DRX, 
oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
aerobik, aquaaerobik. Za poplatek: masáže, 
půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Stelle Marine cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  CANNIGIONE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRXSV 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HhHi | HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Klidná, odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelstellemarine.com

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
396 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V městečku Cannigione, 200 m od moře, 
nákupní možnosti, bary a restaurace 300 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, bar. Venku zahrada, bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Veřejná písečná pláž Cannigione cca 600 m. 
Hotelová písečná pláž Spiaggia Bianca cca 4 km, 
hotelový minibus, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč 
vlasů), klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, 
minibar. DR: viz DRP, francouzské okno.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, 
volejbal, malý fotbal. 
ZÁBAVA  Animační programy, hudební večery 
ve vedlejším hotelu Blu Morisco Village.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Baja cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  CANNIGIONE

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, turecká lázeň, solarium

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti  
moře i centra

  Skvělá výchozí pozice pro 
poznávání Smaragdového pobřeží

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelbajacannigione.it/en

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
202 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V městečku Cannigione, centrum 
s bary, restauracemi a nákupními možnostmi 
cca 200 m. Letiště Olbia cca 30 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, bar, TV místnost. Venku zahrada, bazén 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Veřejná písečná pláž Cannigione cca 700 m. 
Hotelová písečná pláž Spiaggia Bianca cca 4 km, 
hotelový minibus, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar. DR: viz DRP, 
francouzské okno. DRSV: viz DR, výhled na moře.  
TR: viz DR, prostornější. TRSV: viz TR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive, 
1× týdně tematická večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, 
volejbal, malý fotbal, multifunkční hřiště.
ZÁBAVA  Animační programy, hudební večery.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Blu Morisco Village cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  CANNIGIONE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda a stolní víno

  Voda, vybrané nealkoholické nápoje, čaj, káva, 
cappuccino, zmrzlina pro děti (11.00–22.00 hod.)

  Točené pivo a místní likéry – grappa, mirto, 
limoncello (11.00–22.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: sauna, turecké lázně – 
v partnerském hotelu Baja (cca 150 m) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................  DRP | DR | DRSV 

HH | Hi | H

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .............................  TR | TRSV 

HHH | HHii | Hhi | Hii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 700 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti moře 
i centra

  Nákupní možnosti v okolí

  Skvělá výchozí pozice pro 
poznávání Smaragdového pobřeží

  Program all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluhotelmorisco.it

NOVINKAPROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
1053 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V zálivu Golfo di Arzachena, 2 km od centra 
typického městečka Cannigione s restauracemi, 
obchůdky a turistickým přístavem. Nedaleko hotelu 
proslulý národní park La Maddalena, luxusní centrum 
Porto Cervo cca 15 km (zastávka autobusu u hotelu).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
společenská místnost s TV, piano bar, restaurace. 
Venku bazén, bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž jen cca 100 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek. Od června do září hotelový 
minibus na vyhlášenou krásnou pláž Bianca za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. DRP: viz DR, bez minibaru. SU: viz DR, 
obývací část, balkon směrem k moři, v blízkosti pláže.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
včetně vody a sudového vína (omezené množství).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.  
Za poplatek: vodní sporty na pláži, tři potápěčská  
centra, 18jamkové golfové hřiště Pevero Golf Club 
jen pár minut autem.
ZÁBAVA  Živá hudba, animační programy.
PRO DĚTI  Hřiště, dětský bazén, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Blu Laconia Village cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  CANNIGIONE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bluhotellaconia.it

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP  

HH | Hi

SUITE  ..............................................................  SU  

HHHI | HHH | HHIi | HHi | HH | HI 

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro klidnou rodinnou 
dovolenou

 Přímo u pěkné písečné pláže

  Možnosti šnorchlování a potápění,  
v blízkosti golfové hřiště

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
602 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Hotel Club cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  BAJA SARDINIA

POLOHA  Výhodná poloha v centru střediska 
Baja Sardinia s mnoha restauracemi, bary 
a obchody, na okraji centrální pláže přímo 
u pěší zóny. Vyhlášené středisko Porto Cervo 
cca 6 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  Hlavní a vedlejší budova, vstupní 
hala s recepcí, výtah, restaurace, 2 restaurace à la 
carte (jedna přímo u pláže), piano bar a americký 
bar s terasou, butik. Venku zahrada a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, lehátka a slunečníky 
za poplatek. Hotelová pláž vhodná ke šnorchlování 
cca 150 m zahradou, lehátka a slunečníky zdarma, 
snack bar u pláže.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. JS: viz DR, obývací část.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna 
kol. Za poplatek: v blízkosti tenis (cca 200 m) 
a potápěčské centrum (cca 300 m), vodní 
sporty na pláži, Pevero Golf Club 15 km.
ZÁBAVA  Živá hudba, možnosti zábavy 
v bezprostředním okolí, aquapark cca 1 km.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHH | HHii | HHi | HH | HIi | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHI | HH | Hi

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný zejména  
pro páry a náročnější klienty

  Přímo u promenády  
a krásné pláže

  Možnost šnorchlování  
na hotelové pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

4,5TripAdvisor
406 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Komplex několika budov zasazený 
v bohaté zeleni na klidném místě přímo u moře 
v zálivu Golfo Degli Ulivi, centrum střediska Baja 
Sardinia cca 1,5 km (hotelový minibus zdarma).
VYBAVENÍ  Recepce, trezor, restaurace s terasou, 
lobby bar, kadeřnictví, obchod se suvenýry. TV místnost. 
Venku bazén s mořskou vodou, snack bar u bazénu, 
terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, balkon  
nebo terasa. DRP: viz DR, bez balkonu DRSVF: viz DRF, 
výhled na moře. DRX: viz DRF, privátní vchod 
s terasou, župany, výhled na záliv. FRSV: viz DRF, 
oddělená ložnice, možnost i s výhledem na moře. 
Jednolůžkové pokoje bez balkonu. Při obsazenosti  
4 osob možná palanda.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
u večeře salátový bufet a hlavní jídlo formou 
výběru z menu. Možnost dokoupení plné penze 
s nápoji (voda, čepované pivo a víno).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis (osvětlení 
za poplatek), nohejbal, stolní tenis, kánoe, jacuzzi. 
Za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v centru 
střediska. V blízkosti hotelu aquapark.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Park Hotel Resort cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  BAJA SARDINIA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............  DRF | DRP | DRSVF 

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHHh | HHhI | HHh | HHII | Hhi | Hh | hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  .........................................  FRSV 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 55 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná rodinná dovolená

  Hotel přímo u písečné pláže

  V docházkové vzdálenosti  
od městečka Baja Sardinia,  
v blízkosti aquapark 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.parkhotelbajasardinia.it

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
362 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed udržované 
zahrady. Bary, restaurace a nákupní možnosti v Golfo 
di Marinella cca 250 m. Porto Rotondo 4 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
výtah, restaurace, restaurace à la carte, bar, 
TV místnost. Venku zahrada, bazén a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž s jemným bílým pískem 
cca 150 m, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. JS/JSP: viz DR, obývací část.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Marana cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO DI MARINELLA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HH | HI

JUNIOR SUITE  ................................................  JSP 

HH | HI

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHHh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro páry

  Krásná pláž s jemným bílým pískem

  Klidná, odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.maranahotel.com

4,5TripAdvisor
113 hodnotících

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed zeleně. 
Bary, restaurace a nákupní možnosti cca 300 m, 
centrum Porto Rotondo 5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, TV místnost. 
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar na pláži.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek. Bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar.  
DRT: viz DR, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. DRTSV: viz DRT, výhled na moře. 
DRSS: viz DRT, strana k moři.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Colonna Beach cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO DI MARINELLA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DR | DRT | DRSV | DRTSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSS 

HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti  
centra

  Krásná písečná pláž 
s bílým pískem

  Doporučujeme pro páry

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.aironehotel.eu

3,5TripAdvisor
104 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Menší vilky v rozlehlé zahradě v zálivu 
Golfo di Cugnana. Bary, restaurace a nákupní 
možnosti cca 3 km, centrum Porto Rotondo 8 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, společenská 
místnost. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Menší písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka zdarma (doporučujeme pouze ke slunění, 
u vstupu do vody kameny). Dlouhá písečná pláž 
Rena Bianca cca 3 km (hotelový minibus zdarma), 
lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, balkon nebo terasa, 
ve vilkách v zahradě. DRS: viz DR, v hlavní budově.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis,  
stolní tenis, volejbal, multifunkční hřiště, aerobik. 
Za poplatek: půjčovna kol, 18jamkové golfové 
hřiště Pevero Golf Club 15 km.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Colonna Du Golf cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO DI MARINELLA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHIi | HHI | HH | HIi | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná pláž s bílým pískem, 
hotelový minibus zdarma

  Pěkná zahrada s bazénem

  Bazén s výhledem na moře

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.itihotels.it/colonna-hotel-du-golf/index.html

4,0TripAdvisor
324 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

4,0TripAdvisor
195 hodnotících

POLOHA  Dvě budovy s apartmány v zahradě 
v klidné lokalitě cca 900 m od centra Golfo di Marinella 
s několika bary a restauracemi. Porto Rotondo cca 5 km.
VYBAVENÍ  Recepce, parkoviště, zahrada.
PLÁŽ  Písečná pláž 250 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek.
POKOJ  AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), obývací 
část s kuchyňským koutem a ledničkou, oddělená 
ložnice, klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, 
trezor. AP1SV: viz AP1, výhled na moře. AP2: viz AP1, 
2 oddělené ložnice. AP2SV: viz AP2, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.
ZVLÁŠTNOSTI  Vybírána vratná záloha 100 €/pobyt, 
pouze kreditní kartou.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v prostorách recepce.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Apartmá Corti di Marinella ccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO DI MARINELLA

APARTMÁ  ...........................................  AP1 | AP1SV 

HHhh | HHhi | HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi

APARTMÁ  ...........................................  AP2 | AP2SV 

HHhhhi | HHhhh | HHhhii | HHHHi | HHHh | HHhiii | 
HHhii | HHhi | HHH | HHIIIi | HHIII | HHII | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná, odpočinková dovolená

  V blízkosti krásné písečné pláže

  Výhodný poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lecortidimarinella.it

NOVINKA
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné části letoviska Golfo 
Aranci, nákupní a zábavní možnosti v okolí, 
centrum cca 500 m. Olbia 15 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, TV 
místnost, konferenční sál. Venku zahrada, bazén 
s vířivkou a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky oproti kauci, výměna za poplatek.
PLÁŽ  Pláž s jemným bílým pískem přímo 
u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma 
(v období 15. 6. – 6. 9. za poplatek).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 4. lůžko 
palanda, balkon nebo terasa. DRP: viz DR, bez balkonu. 
DRF: viz DR, výhled na moře. DRS: viz DR, prostornější, 
hydromasážní sprcha, župan a pantofle, set na přípravu 
kávy a čaje. DRSVS: viz DRS, výhled na moře. 
Na vyžádání nově zrekonstruované junior suite 
nebo suite s privátním bazénem.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
Za poplatek: půjčovna kol, tenis, vodní sporty 
na pláži. Golfové hřiště Pevero Club cca 35 km.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu a na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Gabbiano Azzurro cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO ARANCI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HH | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ......  DR | DRF | DRS | DRSVS 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročné klienty

  U krásné písečné pláže s bílým 
pískem a pozvolným vstupem do vody

  Doporučujeme pro páry

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí

  Rodinný hotel, vynikající kuchyně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelgabbianoazzurro.com

NOVINKAPROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
143 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě přímo u krásné 
písečné pláže, hlavní budova a depandance 
Pelican Villa v zahradě. Centrum Olbia cca 
7 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bary, TV 
místnost. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma.
POKOJ  DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar,  
balkon nebo terasa. DRP: viz DRF, bez balkonu.  
DRSS/DRSSP: viz DRF, boční výhled na moře. 
Na vyžádání pokoje de luxe s výhledem 
na moře a pokoje superior ve Ville Pelican.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu. Možnost 
vyměnit večeři za lehký tříchodový oběd.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu, 
internetový koutek. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Pelican Beach Resort & Spa cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO ARANCI

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, pára 

  Za poplatek: masáže, různé druhy 
zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DRF | DRP 

HHh | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................  DRSS | DRSSP 

HH

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Klidná a odpočinková dovolená

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.thepelicanbeachresort.com

PROMO POKOJE

Pouze pro dospělé osoby

16+
4,0TripAdvisor

399 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné části letoviska Golfo 
Aranci, nákupní a zábavní možnosti v okolí, 
centrum cca 500 m. Olbia 15 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a vedlejší budovy v zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, restaurace 
à la carte, bar. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, TV/sat.,  
telefon, trezor, minilednička, balkon nebo terasa, 
ve vedlejších budovách. FR: viz DR, prostornější, 
v hlavní budově.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness,  
půjčovna kol.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Baia Caddinas ccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO ARANCI  

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, turecké lázně, pára 

  Za poplatek: masáže a různé druhy  
zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHHH | HHHHI | HHHH | HHHII | HHHI | HHH | 
HHIII | HHII | HHI | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  U krásné písečné pláže

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí

  Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

  Wellness & spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelbaiacaddinas.it

NOVINKA

4,5TripAdvisor
403 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě přímo u krásné 
písečné pláže. Centrum Golfo Aranci s bary, 
restauracemi a nákupními možnostmi cca 2 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, bar, 
TV místnost. Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minilednička, balkon nebo terasa. 
DR: viz DRP, 3. a 4. lůžko palanda. DRX: viz DR, 
výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
ZVLÁŠTNOSTI  Bazén v provozu 15. 6. – 15. 9.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Castello ccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  GOLFO ARANCI  

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP  

HH | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRX 

HHHH | HHhI | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u písečné pláže

  Cenově výhodná nabídka

  Bary, restaurace a nákupní možnosti 
v pěší vzdálenosti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcastellogolfoaranci.eu

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
102 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Rozsáhlý komplex v klidné lokalitě uprostřed 
zeleně, hotelová budova a apartmány v zahradě. Bary 
a restaurace cca 3 km, San Teodoro cca 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, restaurace, 
restaurace à la carte, pizzerie, bary, amfiteátr. Venku 
zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 400 m, lehátka a slunečníky 
zdarma. Krásné písečné pláže v širším okolí.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. DRP: viz DR, bez balkonu, ve 
vzdálenější části areálu. DRS: viz DR, zdarma vstup 
do wellness a restaurace à la carte. DRF: viz DR, 
prostornější. FR: viz DR, prostornější, oddělená 
ložnice. JS: viz DRS, prostornější, obývací část. 
AP2: viz DR, bez minibaru, kuchyňský kout, 
2 oddělené ložnice. AP2P: viz AP2, 2 koupelny.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu včetně vody k jídlu. Apartmány bez stravování. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, stolní 
tenis, fitness. Za poplatek: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI  V apartmánech vybírána 
kauce 200 €/pobyt.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Grande Baia Resort cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  SAN TEODORO  

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, sauna, turecké lázně, 
solárium, masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur, thalassoterapie

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..................  DR | DRP | DRS  

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHHi | Hhii

JUNIOR SUITE  .................................................. JS

HHII | HHI | Hh | Hii | Hi

APARTMÁN ........................................... AP2 | AP2P

HHHH | HHHi | HHii | HHi | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita uprostřed zeleně

  V blízkosti krásné písečné pláže

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grandebaia.com/en/sardinia-resort.htm

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

APARTMÁ

4,0TripAdvisor
902 hodnotících



94

IT
Á

LI
E 

– 
S

A
R

D
IN

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Hotel L’Esagono ccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  SAN TEODORO

Hotel Sa Prata ccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  BUDONI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 35 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

NABÍZENÉ POKOJE

 Klidná lokalita uprostřed zeleně

 Cenově výhodná nabídka

 Na místě možnost dokoupení večeří

  Přímo u písečné pláže

  Cenově výhodná nabídka

  Klidná lokalita, v okolí obchody

POLOHA  V klidné zóně uprostřed zeleně. 
Nejbližší nákupní možnosti, bary a restaurace 
cca 1 km, centrum Budoni 3 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar. Venku zahrada, bazén 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 500 m, dlouhá písečná pláž 
Budoni cca 2 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Na místě možnost dokoupení večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: masáže.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

POLOHA  Komplex bungalovů v zahradě v klidné 
lokalitě uprostřed zeleně. Centrum San Teodoro 
cca 600 m.
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace, restaurace  
à la carte, bar. Venku zahrada, bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV/sat., 
telefon, minilednička. DRS: viz DR, klimatizace, patio.
STRAVOVÁNÍ  Kontinentální snídaně, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelbudoni.it

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelesagono.com/en

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: za plnou cenu

Transfer z letiště: cca 40 minut

4,0TripAdvisor
637 hodnotících

5,0TripAdvisor
128 hodnotících
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POLOHA  Rozlehlý komplex v zeleni cca 1 km 
od centra městečka Budoni. Olbia cca 40 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, konferenční sál, amfiteátr, 
butik. Venku zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m, lehátka 
a slunečníky zdarma od 3. řady (1 slunečník 
a 2 lehátka na pokoj). Bar u pláže.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar. Některé 
pokoje mají balkon nebo terasu, 4. lůžko palanda.
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive. 
Příležitostně tematické večeře.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, multifunkční 
hřiště, plážový volejbal, tenis, stolní tenis, pétanque, 
lukostřelba. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, vybavená 
kuchyňka, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi ve společných 
prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Baia dei Pini cccc
ITÁLIE  SARDINIE  OLBIA  BUDONI

PROGRAM SOFT  
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, vybrané nealkoholické nápoje,  
stolní víno a točené pivo

  Pozdní italská snídaně – káva a croissanty 
(09.45–11.00 hod.)

  Voda a místní nealkoholické nápoje, čaj a káva 
(10.00–22.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  2 krásné bazény

  Bohaté sportovní zázemí

  Animační programy  
pro děti i dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villaggiobaiadeipini.it

NOVINKA

4,0TripAdvisor
763 hodnotících
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POLOHA  Rozsáhlý areál bungalovů v bohaté 
zeleni nedaleko Olbie a cca 2 km od centra 
městečka Budoni s bary, restauracemi a obchody. 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s terasou, bar/kavárna, amfiteátr. V zahradě bazén  
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma,  
osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Krásná pláž s jemným pískem obklopená 
borovicemi u areálu (cca 300–450 m podle polohy 
pokoje), lehátka a slunečníky od 3. řady zdarma.  
Bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV, telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. TR/QR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu, k jídlu ½ l vody a ¼ l vína. Možnost dokoupení 
programu all inclusive nebo all inclusive plus.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: basketbal, 
boccia, tenis, stolní tenis, malý fotbal, plážový volejbal. 
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animace v amfiteátru, 
nepravidelně tematické večeře.
PRO DĚTI  Bazén, hřiště, miniklub,  
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Li Cupulatti cccc
ITALIE  SARDINIE  OLBIA  BUDONI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  TR 

HHh | HHi | HIi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  QR 

HHhH | HHHi | HHIi

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodinnou 
dovolenou

  Bohatá nabídka sportovních  
aktivit a animačních programů

  Areál v zeleni u krásné  
písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.licupulattibeachhotel.it

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Plná penze s nápoji viz stravování (voda, víno, 
točené pivo a nealkoholické nápoje z postmixu)

  Vybrané nealkoholické nápoje z postmixu  
(11.00–23.00 hod.)

  Pozdní italská snídaně (do 11.30 hod.)

  Lehký snack (17.00–18.00 hod.)

PROGRAM ALL INCLUSIVE 
PLUS (služby navíc)

  Stolní víno, pivo, místní likéry, vybrané míchané nápoje, 
zmrzlina, americká káva a čaj (11.00–23.00 hod.)
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4,0TripAdvisor
625 hodnotících
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Ischia je nejoblíbenějším ostrovem Neapolského 
zálivu. Populární je hlavně díky celosezónně stabilnímu 
počasí, přírodním léčivým termálním a minerálním 
pramenům, pěkným plážím a stále svěží přírodě. 
Ačkoliv je zde turistický ruch znát, ostrov si zachoval 
na mnoha místech středověký ráz. Neméně krásná je 
oblast Kampánie v jižní části Itálie, která rovněž oplývá 
krásou nádherného pobřeží, navíc nabízí i historické 
bohatství.

CHARAKTERISTIKA
Na  Ischii  míří  turisté  hlavně  za  odpočinkem.  Takřka  všechny  pláže  jsou  veřejné,  a  tak 
není problém udělat si výlet za nejkrásnějšími z nich – mezi nejznámější patří pláž Citara 
(na západě) a Maronti (na jihu). Blahodárné účinky pro tělo i duši mají zdejší léčivé termální 
a minerální  prameny. Možnost  koupání  a  léčebných procedur,  hlavně  s  využitím  léčivého 
bahna, nabízí většina hotelů. Úžasným zážitkem je návštěva termálních parků Poseidonovy 
zahrady, Negombo a Castiglione.
Co se  týče pláží,  jedny z nejkrásnějších s pozvolným vstupem do vody a  jemným pískem 
najdete také v Kampánii. Pozornost si zaslouží i místní příroda a malebná města s jedineč-
nou starověkou atmosférou, zejména pak Neapol. Vy se s námi můžete vydat na dovolenou 
do oblasti okolo města Paestum. Coby archeologickému parku se třemi chrámy, amfiteátrem, 
lázněmi a fórem mu též patří čestné místo na seznamu světového dědictví UNESCO.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Na Ischii stojí za návštěvu stejnojmenné hlavní město, které je centrem všeho dění a kde 
najdete i celou řadu skvělých restaurací včetně rybích, bary s živou hudbou, diskotéky, 
ale i mnoho obchodů, které jsou situovány zejména mezi nejznámějšími tamními ulicemi 
Via Roma a Corso Vittorio Colonna. Dominantou je Aragonský hrad, jehož první výstavba 
spadá už do období 474 př. n. l.  Dále lze vřele doporučit město Forio na západním pobřeží 

s kostelíkem Santa Maria del Soccorso a známou pláží Citara, kde najdete i vyhlášený 
termální  park  Poseidonovy  zahrady. Archeologickým  centrem ostrova  je město  Lacco 
Ameno a údajně nejkrásnějším městečkem ostrova Sant’Angelo.
V Kampánii jsou z přírodních skvostů nejvyhledávanější trosky starověkých měst Pom-
peje a Herculaneum a samozřejmě pak Vesuv, obdivovaný pro svou krásu, zároveň však 
budící respekt svou sílou. Dále by na vašem prázdninovém seznamu výletů neměla chy-
bět Neapol a města Sorrento, Amalfi, Positano nebo pro milovníky přírody národní park 
Cilento. Možností k poznávání je celá řada včetně výletů na ostrovy Ischia a Capri.

PRAKTICKÉ TIPY
Itálie je po celém světě známá vynikající kuchyní, skvělými víny a prvotřídní kávou. Budete mít 
celou řadu příležitostí ochutnat to nejlepší přímo u zdroje. Ischia má své vlastní víno a po celé 
oblasti je spousta vinných sklepů. Je zde také možnost jejich prohlídky (některé existují již celá 
staletí) s přednáškou a ochutnávkami. Snad ještě slavnější než víno je italská káva. Najděte 
si příjemnou kavárnu a udělejte si čas na její vychutnání. Pro kompletní gurmánský zážitek 
nezapomeňte na pravou italskou zmrzlinu. Oblast Kampánie je proslulá nejlepší pizzou, pravou 
mozzarellou di buffala a likérem Limoncello. Na slunci tu rostou nejšťavnatější a nejchutnější 
citróny, pomeranče a zejména pak rajčata, která jsou nedílnou součástí pizzy a nejrůznějších 
omáček na těstoviny. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Ve většině středisek se platí povinná pobytová taxa, platba na místě (cca 1–5 €/osoba/den). 
U většiny hotelů jsou vyžadovány koupací čepice do bazénů, v době siesty může být bazén 
uzavřen.

Ostrov termálních pramenů

TO NEJLEPŠÍ Z ISCHIE A KAMPÁNIE

 Krásné pláže a stále zelená příroda

 Přírodní léčivé termální a minerální prameny

 Vynikající kuchyně a skvělá vína
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I S C H I A

ISCHIA

Paestum

T Y R H É N S K É  M O Ř E

Sant’Angelo
Forio

0 10 km

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 23 27 29 30 28 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 17 21 25 26 25 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

ISCHIA  Hlavní město a přístav ostrova (Ischia Porto) – mnoho možností 
nákupů a zábavy, historické centrum (Ischia Ponte) s katedrálou a Aragonským 
hradem na útesu nad městem. FORIO  Městečko na západním pobřeží Ischie 
s vyhlášenou pláží Citara a termálním parkem Poseidonovy zahrady. VESUV  
Jedna s nejznámějších sopek světa tyčící se nad městem Neapol do výšky  
1 281 m n. m. CAPRI  Oblíbený a turisty vyhledávaný ostrov se známou 
Modrou jeskyní a typickými skalními útvary Faraglioni. POMPEJE  Starověké 
město zničené výbuchem sopky Vesuv, největší archeologický komplex v Evropě. 
PAESTUM  Významné archeologické naleziště, antické chrámy zapsané 
na seznamu světového dědictví UNESCO.

Itá
lie
 –
 Is
ch

ia
 a
 K
am

pá
ni
e
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Navštivte nejkrásnější místa 
ostrova Ischia

Autobusový  výlet  za  nejkrásnějšími  místy 
ostrova.  Návštěva  6  hlavních  oblastí  ost-
rova – Forio, Casamicciola, Lacco Ameno, 
Ischia  Porto  Barano  a  Serrara  Fontana. 

Zastávky  u  nejvýznamnějších  památek 
a dominant – skalní útvar Fungo v Lacco 
Ameno, panoramata pláží Maronti a Citara, 
kostel Santa Maria del Soccorso. Hodinová 
pauza v Sant’Angelu, údajně nejkrásnějším 
městečku ostrova Ischia.

Ostrov Ischia stojí za bližší poznání. Objevte nejzajímavější místa ostrova – malebná městečka i přírodní 
unikáty včetně termálních pramenů. Díky ideální poloze můžete z Ischie vyrazit za poznáváním blízké 
Neapole, stále činných vulkánů nebo do Pompejí.

  Objevte unikátní botanickou 
zahradu

Botanická  zahrada  se  středomořskou 
a  subtropickou  flórou,  založená  r.  1956 
Susanou  Waltonovou,  manželkou 

britského  hudebního  skladatele  Sira  
Williama Waltona. Zahrada ležící nedaleko 
města Forio je přístupná od dubna do října 
a je považována za jednu z nejkrásnějších 
soukromých botanických zahrad v Itálii.
Vstup zahrnut v ceně.

  Za hlavními památkami 
Neapole

„Krásná je Neapol…“ – a podle mnohých 
dokonce  jedno  z  nejkrásnějších  měst 
na  světě.  Výlet  za  hlavními  památkami 

– rezidenční čtvrť Posillipo, prohlídka histo-
rického centra, např. Piazza del Plebiscito, 
Palazzo  Reale,  galerie  Umberto  a  divadlo 
San  Carlo,  včetně  pozůstatků  antických 
památek.

  Návštěva archeologického 
areálu Pompejí a kráteru 
sopky Vesuv

Pompeje,  největší  archeologický  kom-
plex  v  Evropě,  jsou  zapsány  na  seznamu 
světového  dědictví  UNESCO.  Byly  zničeny 

v r. 79 n. l. výbuchem sopky Vesuv, znovu-
objeveny až v r. 1748 a dodnes zde probíhá 
archeologický výzkum.
Odpoledne přejezd na stále aktivní  vulkán 
Vesuv,  autobusem  až  280 m  pod  vrchol, 
poznávací trasou kolem ¾ kráteru. Fakulta-
tivně vstup do národního parku Vesuv.

  Lodní výlet s možností 
návštěvy jeskyní

Lodní výlet na ostrov římských císařů Capri, 
přezdívaný  perla Tyrhénského  moře.  Pro-
hlídka  měst Anacapri  a  Capri,  procházka 
starobylou  čtvrtí  přes  malebnou  Piazzetu 

s hodinovou věží až ke klášteru S. Jakuba, 
dále  cik  cak  ulička  Via  Krupp  s  nádher-
nými  vyhlídkami  na  kamenné  Faraglioni 
a přístav.
Fakultativně doporučujeme dokoupit hodi-
nový výlet lodí kolem Capri s návštěvou bílé 
a zelené jeskyně. 

Ostrov Capri od 75 €

Pompeje a vulkán Vesuv od 60 €

Neapol� od 55 €

Botanická zahrada La Mortella od 30 €

Okružní jízda kolem Ischie od 20 €
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Pobytové oblasti  Pláž  Aquapark
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Ischia Porto
Městečko Ischia Porto je hlavní město a přístav ostrova. Je centrem všeho dění a najdete 
zde celou řadu skvělých restaurací včetně rybích, bary s živou hudbou, diskotéky, ale 
i mnoho obchodů,  které  jsou  situovány  zejména mezi  nejznámějšími  tamními ulicemi 
Via  Roma  a Corso Vittorio Colonna. Navazuje  na  něj  historické  centrum  Ischia  Ponte 
s dominantou města – Aragonským hradem vytesaným do skály.
Transfer z letiště cca 90 minut.

1   Hotel Continental Terme cccc str. 118
2   Hotel Cleopatra ccc str. 121
3   Hotel San Giovanni Terme cccc str. 120
4   Hotel Parco Aurora Terme cccc str. 119
5   Hotel Continental Mare cccc str. 117
6   Hotel Oasi Castiglione cccc str. 116

Forio
Městečko na západním pobřeží s údajně nejkrásnějšími západy slunce na Ischii. Původně 
rybářská vesnice, která si dodnes zachovala středověký ráz s úzkými uličkami, malými 
náměstíčky  a  barevnými  domky.  Dominantou  je  kostel  Santa  Maria  del  Soccorso. 
Ve městě a jeho okolí se nachází několik pláží, mezi nimi i známá pláž Citara, kde najdete 
vyhlášený termální park Poseidonovy zahrady.
Transfer z letiště cca 110 minut.

7   Hotel Tritone cccc str. 106
8   Hotel La Bagattella cccc str. 111
9   Hotel Park Victoria ccc str. 115
q   Hotel Il Gatopardo Terme & Beauty Farm cccc str. 109
w   Hotel Ideal ccc str. 114
e   Hotel Providence cccc str. 108
r   Hotel Villa Teresa ccc str. 113
t   Hotel Capizzo cccd str. 112
y   Hotel Sorriso Thermae Resort & Spa cccc str. 107
u   Hotel Mediterraneo Park Hotel Terme cccc str. 110

Doba transferu z letiště cca 90–120 minut

Ischia

Sant’Angelo
Údajně nejkrásnější městečko na  Ischii  s unikátní atmosférou. Malý přístav a historické 
centrum jsou pěší zónou se spoustou obchodů a restaurací. Dominantou je skála Punta 
Sant’Angelo, která je zároveň nejjižnějším výběžkem ostrova. Na městečko navazuje nej-
delší pláž ostrova Maronti a při dobrém počasí je vidět i ostrov Capri.
Transfer z letiště cca 120 minut.

i   Hotel Romantica Resort & Spa cccc str. 103
o   Hotel Apollon Club Sea Resort & Spa cccc str. 105
p   Hotel Miramare Sea Resort & Spa ccccd str. 104
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Pobytové oblasti  Pláž  Letiště  Aquapark
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Paestum
Letovisko cca 85 km  jihovýchodně od Neapole,  ležící na území původního významného 
antického římského a později řeckého města, archeologické naleziště zapsané na seznamu 
světového dědictví UNESCO. Dodnes se zachovaly antické chrámy, amfiteátr, lázně a fórum. 
Moderní Paestum je oblíbené přímořské letovisko s dlouhými písečnými plážemi. 
Transfer z letiště cca 120 minut.

1   Hotel Savoy Beach cccc str. 122
2   Hotel Minerva Resort cccc str. 123
3   Hotel Le Palme cccc str. 124
4   Hotel Schuhmann cccc str. 125
5   Hotel Pace ccc str. 126
6   Apartmány Selene Mare Village cccc str. 127

Doba transferu z letiště cca 120 minut

Kampánie

~
1až6



103

IT
Á

LI
E 

– 
IS

C
H

IA

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě nad městečkem 
Sant’Angelo s krásnými výhledy. Hlavní budova 
a menší vilky terasovitě rozmístěné v zahradě. 
Centrum města s nákupními možnostmi, bary 
a restauracemi cca 800 m (hotelový minibus zdarma).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bary, společenská 
místnost, konferenční sál. Venku zahrada, několik 
termálních bazénů, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Písečná pláž cca 350 m (hotelový minibus 
zdarma). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace zdarma, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
u některých balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. Na vyžádání junior suite s oddělenou ložnicí.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu a salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
volejbal, malý fotbal, tenis, stolní tenis, bocce, jóga, 
aquaaerobik. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu, 
internetový koutek. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Romantica Resort & Spa cccc
ITÁLIE  ISCHIA  SANT’ANGELO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: termální park v resortu – 8 termálních 
bazénů různých teplot, vířivka, Kneippova lázeň, 
Kneippův chodník, turecké lázně, sauna 

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 140 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná, odpočinková dovolená

  Hotel s krásnými výhledy

  Termální park součástí hotelu

  Bohaté sportovní zázemí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelromantica.it/en

4,5TripAdvisor
808 hodnotících
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POLOHA  Na útesu v zálivu Maronti na konci pěší 
zóny městečka Sant’Angelo s krásnými výhledy na moře 
a ostrov Capri. Součást hotelového resortu Miramare 
& Apollon Club Sea Resort. Centrum s nákupními 
možnostmi, bary a restauracemi cca 100 m.
VYBAVENÍ  Recepce, lobby, restaurace, restaurace 
à la carte, bary, TV místnost, konferenční sál. V rámci 
resortu několik bazénů s mořskou i termální vodou, 
terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, 
bar u bazénu.
PLÁŽ  Menší skalnatá pláž přímo pod hotelem, 
vstup do vody po schodech. Písečná pláž cca 300 m 
(doprava golfovými vozíky zdarma). Lehátka, slunečníky 
a osušky zdarma, bar a restaurace na pláži.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
s výhledem na moře. DRS: viz DRSV, prostornější,  
zrenovované. Na vyžádání pokoje prestige, junior suite 
nebo suite.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis. 
Za poplatek: jóga, pilates.
ZVLÁŠTNOSTI  Přes pěší zónu městečka 
Sant’Angelo transfer do hotelu elektrovozíky.
ZÁBAVA  Příležitostně živá hudba. Možnosti 
zábavy v nedalekém Sant’Angelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccccd
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Miramare Sea Resort & Spa ccccd
ITÁLIE  ISCHIA  SANT’ANGELO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: v rámci resortu termální park Aphrodite – 
7 bazénů s termální vodou různých teplot, vířivka, 
Kneippova lázeň, sauna, turecké lázně

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHh | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHhh | HHh | HH

H dospělá osoba od 16 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročné klienty

  Klidná, odpočinková dovolená

  Termální park Aphrodite v rámci 
resortu

  Hotel s krásnými výhledy

  Pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.miramaresearesort.it/en/

NOVINKA

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Transfer z letiště: cca 140 minut

Pouze pro dospělé osoby

4,5TripAdvisor
132 hodnotících

16+
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POLOHA  V zálivu Maronti na konci pěší zóny 
městečka Sant’Angelo, s krásnými výhledy na moře 
a ostrov Capri. Součást hotelového resortu Miramare  
& Apollon Club. Centrum s nákupními 
možnostmi, bary a restauracemi cca 800 m.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a menší vilky terasovitě 
rozmístěné v zahradě. Recepce, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bary, TV místnost, konferenční sál. 
Venku bazén s mořskou vodou, termální bazény, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Písečná pláž pod hotelem (50–200 m dle 
umístění pokoje). Lehátka, slunečníky a osušky 
zdarma, bar a restaurace na pláži.
POKOJ  DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa s výhledem na moře, ve vilkách 100–150 m 
od hlavní budovy. DRPRE: viz DRS, prostornější, 
v blízkosti hlavní budovy.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis, 
vodní sporty na pláži. Za poplatek: jóga, pilates.
ZVLÁŠTNOSTI  Přes pěší zónu městečka Sant’Angelo 
transfer do hotelu elektrovozíky.
ZÁBAVA  Živá hudba, zábavní možnosti v blízkém 
Sant’Angelu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Apollon Club Sea Resort & Spa cccc
ITÁLIE  ISCHIA  SANT’ANGELO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: termální park Aphrodite v resortu – 
7 termálních bazénů různých teplot, vířivka, 
Kneippova lázeň, sauna, turecké lázně 

  Za poplatek: masáže, různé druhy  
zkrášlujících a léčebných procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRPRE 

HH | H

H dospělá osoba od 16 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Pouze pro dospělé osoby

Transfer z letiště: cca 140 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Termální park v rámci hotelu

  Klidná, odpočinková dovolená

  Pouze pro dospělé osoby

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.apollonclub.it/en/

4,0TripAdvisor
49 hodnotících

16+
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POLOHA  V krásné zahradě přímo u písečné 
pláže. Hlavní budova a Villa Fiorentina s klidovou 
zónou a privátním bazénem. Centrum Forio s bary, 
restauracemi a nákupními možnostmi cca 2 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
bar, společenská místnost s TV, konferenční sál. 
Venku zahrada, několik termálních bazénů a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma (v srpnu za poplatek), bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon  
nebo terasa. DRSS: viz DR, směrem k moři.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. Na vyžádání 
pokoje superior ve Ville Fiorentina v zahradě.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Tematické večery, živá hudba.
PRO DĚTI  Hřiště, dětská postýlka (na vyžádání), 
pro děti do 3 let povinný dětský servis (25–35 €/den, 
platba na místě, zahrnuje postýlku a dětské menu).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách 
a na pokojích. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Tritone cccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: 3 vnitřní termální bazény, vířivka,  
turecká lázeň 

  Za poplatek: masáže, různé druhy  
zkrášlujících a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRSS | DRSV 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečné pláže

  Klidná, odpočinková dovolená

  Wellness & spa, termální bazény

  Pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hoteltritoneischia.it

4,5TripAdvisor
882 hodnotících
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POLOHA  Rozlehlý areál v zahradě, několik budov 
terasovitě rozmístěných nad známou pláží Citara. 
Depandance mimo areál hotelu (cca 400 m). 
Nákupní možnosti cca 50 m, centrum Forio 2 km, 
termální park Poseidonovy zahrady cca 500 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, společenská 
místnost, konferenční sál. Venku zahrada, termální 
bazény různých teplot, vířivka a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž Citara cca 500 m (privátní přístup 
po schodech), hotelový minibus na pláž, lehátka 
a slunečníky zdarma (v srpnu za poplatek), bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. DRP: viz DR, bez klimatizace a balkonu, 
v depandanci (cca 400 m). DRF: viz DR, prostornější, 
výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Obědy 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna kol,  
vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětský bazén, animace, dětské menu 
a židličky, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sorriso Thermae Resort & Spa cccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, solárium, 1× za pobyt vstup 
do wellness centra 

  Za poplatek: vnitřní termální bazén, 
turecké lázně, masáže, různé druhy  
zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRP  

HHh | HHi | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž 

  Klidná, odpočinková dovolená

  Wellness & spa, termální bazény

  V blízkosti termální park

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sorrisoresort.it/en

4,0TripAdvisor
2 020 hodnotících

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed krásné zahrady 
cca 1,5 km od centra Forio (hotelový minibus zdarma). 
Termální park Poseidonovy zahrady 1,2 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
bar, společenská místnost s TV. Venku zahrada,  
3 bazény a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, 
osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž Citara cca 800 m (hotelový 
minibus zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DR, výhled na moře. DRF: viz DR, zrenovované. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
aquaaerobik, stolní tenis. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Hudební a tematické večery.
PRO DĚTI  Miniklub, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Providence cccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní termální bazén s vířivkou

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................... DR |  DRS 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

HHH | HHi | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita

  Hotel s krásnou zahradou a výhledy

  Wellness & spa, termální bazény

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelprovidence.it

4,5TripAdvisor
350 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed zeleně mezi 
vinicemi. Centrum Forio cca 1 km (hotelový minibus 
zdarma). Termální park Poseidonovy zahrady cca 1,5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, pizzerie, bar, TV místnost. Venku 
zahrada, několik termálních bazénů, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Písečná pláž Citara cca 850 m (hotelový 
minibus zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek. 
Veřejná pláž Cava del Isola cca 400 m.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa, 4 lůžka s palandou. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: multifunkční hřiště, 
fitness, tenis, stolní tenis. Za poplatek: půjčovna kol. 
PRO DĚTI  Hřiště, miniklub, dětský bazén, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v celém hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Il Gattopardo Terme & Beauty Farm cccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: termální bazén, 2 vnitřní termální  
bazény, sauna, turecké lázně, Kneippova lázeň 

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

Hh | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V klidné lokalitě mezi vinicemi

  Odpočinková dovolená

  Wellness & spa, termální bazény

  Sportovní zázemí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ilgattopardo.com

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
517 hodnotících



110

IT
Á

LI
E 

– 
IS

C
H

IA

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Rozsáhlý komplex několika budov 
v krásné zahradě. Depandance mimo areál hotelu 
(cca 250 m). Centrum Forio cca 2,5 km. Termální 
park Poseidonovy zahrady cca 1 km (hotelový 
minibus zdarma). Autobusová zastávka 50 m.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a menší vilky v zahradě. 
Vstupní hala s recepcí, trezor, restaurace, bar, 
společenská místnost s TV. Venku zahrada, 
2 termální bazény a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž Citara cca 1 km (hotelový 
minibus zdarma). Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, balkon  
nebo terasa, ve vilkách v zahradě. DRS: viz DR, 
prostornější, klimatizace zdarma, minilednička 
a trezor, v hlavní budově. DRD: viz DR, umístěné 
v depandanci (cca 250 m od zázemí hotelu).
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis, 
aquaaerobik. 
ZÁBAVA  Večerní animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Mediterraneo Park Hotel Terme cccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní termální bazén 

  Za poplatek: sauna, turecké lázně, masáže, 
různé druhy zkrášlujících a léčebných procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..................  DR | DRS | DRD 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 1 000 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Uprostřed krásné zahrady

  Klidná, odpočinková dovolená

  Wellness & spa, termální bazény

  Hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelmediterraneo.it

4,0TripAdvisor
899 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Rodinný hotelový komplex, hlavní budova 
s restaurací, pokoje v bungalovech v zahradě. 
Historické centrum Forio cca 1,5 km, nákupní 
možnosti cca 300 m. Botanická zahrada La Mortella 
cca 1 km, termální park Negombo 2,5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, TV místnost. 
Venku zahrada, bazén, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 150 m, lehátka 
a slunečníky za poplatek. 
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
4 lůžko možná palanda, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hlavní budově. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel La Bagattella cccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní termální bazén, vířivka 

  Za poplatek: sauna, masáže, různé druhy 
zkrášlujících a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 6 let

Pláž: písečná cca 150 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha nedaleko 
pláže i centra

  Rodinný hotel, příjemná atmosféra

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.labagattella.it

3,5TripAdvisor
128 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě na vyvýšenině 
s krásnými výhledy na oblíbenou pláž Citara. 
Termální park Poseidonovy zahrady cca 1 km, 
centrum Forio 1,5 km. Autobusová zastávka 50 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, TV místnost. Venku 
zahrada, termální bazén s vířivkou, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž Citara cca 600 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička,  
balkon nebo terasa. DRSV: viz DRP, výhled na moře.  
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccd
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Capizzo cccd
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

Hh | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné výhledy na zátoku

  Klidná lokalita

  Hotel s rodinnou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcapizzo.it/en/

PROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
1 616 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě na vyvýšenině s krásnými 
výhledy na zátoku a pláž Citara. Nákupní možnosti, 
bary a restaurace 300 m. Centrum Forio cca 2 km. 
Termální park Poseidonovy zahrady cca 1 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a bungalovy kolem 
bazénu, vstupní hala s recepcí, trezor, restaurace, 
bar, společenská místnost. Venku zahrada, 
termální bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž Citara cca 400 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, 
minilednička za poplatek, balkon nebo terasa. 
DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. SR: viz DR, bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu a salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, stolní tenis, 
biliár. Za poplatek: vodní sporty na pláži. 
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Villa Teresa ccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní termální bazén 

  Za poplatek: sauna, turecká lázeň, masáže, 
různé druhy zkrášlujících a léčebných procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..............  DR | DRSS | DRSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  SR 

H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné výhledy

  Klidná, odpočinková dovolená

  V blízkosti krásné písečné pláže

  Wellness & spa, termální bazény

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villateresa.it

4,0TripAdvisor
297 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě cca 1 km od centra Forio. 
Termální park Poseidonovy zahrady 1 km, autobusová 
zastávka 50 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, společenská 
místnost. Venku zahrada, 2 bazény a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž Citara cca 800 m (hotelový minibus 
zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek. Nejbližší 
veřejná písečná pláž cca 250 m (přístup po schodech).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Ideal ccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: wellness & spa ve vedlejším hotelu 
Providence – termální bazény, vířivka, sauna, 
turecké lázně

  Za poplatek: masáže a různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur ve vedlejším hotelu 
Providence

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 250 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná zahrada

  Rodinný hotel s přátelskou 
atmosférou

  Možnost využít wellness & spa 
ve vedlejším hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.idealhotel.it

4,5TripAdvisor
408 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Komplex dvou budov v klidné lokalitě 
uprostřed zeleně. Nedaleko centra Forio, nákupní 
možnosti, bary a restaurace 300 m. Termální 
park Poseidonovy zahrady cca 1,5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
TV místnost. Venku zahrada, termální bazén, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Veřejná pláž Cava dell’Isola 700 m, písečná 
pláž Citara cca 1 km, lehátka a slunečníky za poplatek. 
POKOJ  DR/SR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička za poplatek, 
4. lůžko palanda. DRT: viz DR, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Park Victoria ccc
ITÁLIE  ISCHIA  FORIO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní termální bazénDVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........................  DR | DRT 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH | HII | HI

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  SR 

H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 700 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha nedaleko centra 
i pláže

  Cenově výhodná nabídka

  Klidná, odpočinková dovolená

  Hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelparkvictoria.com

4,0TripAdvisor
35 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Terasovitý areál v klidné lokalitě uprostřed 
zeleně, menší vilky v zahradě, součástí termální park 
Castiglione. Centrum Ischia Porto a Casamicciola 
cca 1 km, autobusová zastávka cca 150 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, TV místnost, butik. Venku 
zahrada, několik bazénů, terasy s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Kamenitá pláž přímo pod hotelem, přístup 
na pláž i do vody po schodech. Lehátka a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek. Bar a restaurace na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: aquaaerobik, 
vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  2 dětské bazény, dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Oasi Castiglione cccc
ITÁLIE  ISCHIA  ISCHIA PORTO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: termálních park Castiglione v resortu – 
8 termální bazénů různých teplot, vířivky, 
Kneippova lázeň, sauna, turecké lázně 

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V rámci hotelu termální park 
Castiglione

  S krásnými výhledy

  Pláž přímo pod hotelem

  Klidná, odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.termecastiglione.it/en/

4,0TripAdvisor
246 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Terasovitý areál v klidné lokalitě uprostřed 
zeleně, na skále s krásnými výhledy. Centrum Ischia 
Porto 800 m. Termální park Castiglione cca 500 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar, společenská místnost. Venku 
zahrada, 2 termální bazény a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Kamenitá pláž přímo pod hotelem, 
privátní přístup po schodech, lehátka zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, obědy 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis. Za poplatek: půjčovna kol.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Continental Mare cccc
ITÁLIE  ISCHIA  ISCHIA PORTO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: 2 termální bazény 

  Za poplatek: masáže, různé druhy  
zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHHh | HHhi | HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita uprostřed zeleně

  Krásné výhledy

  Klidná, odpočinková dovolená

  V blízkosti termálního parku

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.continentalmare.it/eng

NOVINKA

4,0TripAdvisor
333 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Komplex několika budov v krásné 
zahradě v městečku Ischia Porto. Nákupní možnosti, 
bary a restaurace 500 m, historické centrum Ischia 
Ponte cca 1 km. Autobusová zastávka 50 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, společenská místnost. Venku zahrada, 
několik termálních bazénů a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 900 m (hotelový minibus 
za poplatek), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR/SR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar.  
DRT/QR: viz DR, balkon nebo terasa. 
DRS: viz DRT, výhled na bazén. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. 
Oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, fitness, 
stolní tenis.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Continental Terme cccc
ITÁLIE  ISCHIA  ISCHIA PORTO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: několik termálních bazénů, vířivka, 
vnitřní termální bazén

  Za poplatek: sauna, turecká lázeň, masáže, 
různé druhy zkrášlujících a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..................  DR | DRT | DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  QR 

HHHH | HHHI | HHii

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  SR 

H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 900 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Komplex v krásné zahradě

  Klidná, odpočinková dovolená

  Wellness & spa, termální bazény

  V blízkosti nákupní  
a zábavní možnosti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.continentalterme.it

4,0TripAdvisor
696 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na promenádě v centru Ischia Porto, 
nákupní možnosti, bary a restaurace 100 m. Historické 
centrum Ischia Ponte cca 1 km. Termální park 
Castiglione cca 3 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, společenská místnost. Venku bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 400 m, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor.  
DRSS: viz DR, balkon nebo terasa, strana k moři. 
DRSV: viz DRSS, výhled na moře. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
Za poplatek: tenis, vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětské menu, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu,  
internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Parco Aurora Terme cccc
ITÁLIE  ISCHIA  ISCHIA PORTO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní termální bazén, sauna, turecké 
lázně, emoční sprcha, Kneippův chodník, volný 
vstup do termálního parku Castiglione (hotelový 
minibus za poplatek, v období 6. 8. – 24. 8.  
vstup za poplatek)

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti pláže 
i centra

  Wellness & spa

  Klidná, odpočinková dovolená

  Volný vstup do termálního parku 
Castiglione

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dicohotels.it/ 
parco_aurora_terme/ 
parco_aurora_terme

4,5TripAdvisor
37 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě uprostřed krásné zahrady. 
Centrum Ischia Porto s nákupními možnostmi, bary 
a restauracemi cca 200 m. Termální park Castiglione 
cca 3,5 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, společenská místnost. Venku zahrada, 
termální bazén s vířivkou a terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 500 m, lehátka 
a slunečníky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, 
balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání). 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel San Giovanni Terme cccc
ITÁLIE  ISCHIA  ISCHIA PORTO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vířivka, turecké lázně, emoční sprchy, 
Kneippův chodník. Volný vstup do termálního 
parku Castiglione (hotelový minibus za poplatek, 
v období 6. 8. – 24. 8. vstup za poplatek) 

  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
a léčebných procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHHi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V krásné zahradě

  Výhodná poloha nedaleko centra

  Wellness & spa

  Volný vstup do termálního 
parku Castiglione

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dicohotels.it/san_giovanni_terme/
hotel_san_giovanni_4_stelle_ischia_porto

4,0TripAdvisor
158 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Rodinný hotel v klidné části Ischia 
Porto uprostřed zeleně. Bary, restaurace a nákupní 
možnosti 200 m, autobusová zastávka 150 m. 
Historické centrum Ischia Ponte cca 1 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, bar, TV místnost. Venku zahrada, 
termální bazén, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu. 
PLÁŽ  Písečná pláž cca 800 m, lehátka a slunečníky 
za poplatek. Veřejná písečná pláž cca 150 m.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, trezor, 
balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu a večeře. Oběd 
a večeře formou výběru z menu a salátový bufet.
ZÁBAVA  Zábavní možnosti v nedalekém Ischia Porto.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Cleopatra ccc
ITÁLIE  ISCHIA  ISCHIA PORTO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRP 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 110 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti centra

  V klidné lokalitě 

  Cenově výhodná nabídka

  Rodinný hotel

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcleopatra.it/en

PROMO POKOJE

4,5TripAdvisor
314 hodnotících
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POLOHA  V klidné části letoviska Paestum, centrum 
s bary, restauracemi a obchody cca 2 km. Archeologický 
areál 4 km. Salerno cca 30 km, Neapol cca 90 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, konferenční sál. Venku 
zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200 m přes piniový háj. 
Exkluzivní plážový klub s restaurací, bazénem, 
lehátky a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar.  
DRX: viz DRS, balkon nebo terasa. DRPRL: viz DRX, 
panoramatický výhled do zahrady. Na vyžádání 
pokoje typu junior suite.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
Za poplatek: půjčovna kol, tenis, masáže. 
ZVLÁŠTNOSTI  Vzhledem k poloze hotelu 
průvodce k dispozici pouze na telefonu, 
bez možnosti zakoupení výletů.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Savoy Beach cccc
ITÁLIE  KAMPÁNIE  PAESTUM

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRX | DRPRL 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Pro náročné klienty

  Doporučujeme pro páry

  Exkluzivní plážový klub s bazénem 
u krásné písečné pláže

  Možnost pořádání svateb

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.savoybeachhotel.it/en/hotel-paestum/

NOVINKA

4,5TripAdvisor
308 hodnotících
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POLOHA  V klidné části letoviska Paestum. Centrum 
s obchody a restauracemi cca 2 km. Archeologický 
areál 4 km. Salerno cca 30 km, Neapol cca 90 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a několik patrových 
budov v zahradě. Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, bar, TV místnost, butik. Venku zahrada, 
bazén s vířivkou a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 350 m, lehátka 
a slunečníky zdarma.
POKOJ  DRX: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon 
nebo terasa, v hlavní budově. FR: viz DRX, obývací 
část a 2 oddělené ložnice, v budovách v zahradě.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna kol.  
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Bazén v provozu 08.00–19.00 hod. 
V případě pořádání svateb nebo banketů v provozu 
pouze do 13.00 hod. Vzhledem k poloze hotelu průvodce 
k dispozici pouze na telefonu, bez možnosti zakoupení 
výletů.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v nedalekém centru.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Minerva Resort cccc
ITÁLIE  KAMPÁNIE  PAESTUM

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHI | HII

H dospělá osoba i dítě do 17 let

Pláž: písečná cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Písečná pláž s pozvolným  
vstupem do vody

  Krásný, velký bazén  
v udržované zahradě

  Prostorné rodinné pokoje 
se 2 ložnicemi

  Možnost pořádání svateb

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.minervaresorthotel.it

NOVINKA

4,0TripAdvisor
4 hodnotící
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POLOHA  V klidné části letoviska Paestum. 
Bary, restaurace a nákupní možnosti 
v blízkém okolí. Archeologický areál 6 km. 
Salerno cca 30 km, Neapol cca 90 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, výtah, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, TV místnost, 
konferenční sál. Venku zahrada, bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200 m procházkou přes 
piniový háj. Lehátka a slunečníky za poplatek, v rámci 
polopenze zdarma (slunečník, lehátko a polohovací 
křeslo na pokoj). Bar a restaurace/pizzerie na pláži.
POKOJ  DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd a večeře 
formou výběru z bohatého menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: tenis, půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI  Vzhledem k poloze hotelu 
průvodce k dispozici pouze na telefonu, 
bez možnosti zakoupení výletů.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízkém okolí.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětské hřiště, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Le Palme cccc
ITÁLIE  KAMPÁNIE  PAESTUM

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRP 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž přístupná  
přes piniový háj

  Výborná kuchyně

  Nákupní a zábavní možnosti v okolí 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.lepalme.it

4,0TripAdvisor
245 hodnotících
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POLOHA  V klidné části letoviska Paestum, 
přímo na pláži. Centrum s bary, restauracemi 
a obchody cca 2 km. Archeologický areál 4 km. 
Salerno cca 30 km, Neapol cca 90 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, trezor, restaurace à la carte, bar, 
TV místnost, konferenční sál. Venku zahrada 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, 
balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna kol,  
stolní tenis. 
ZVLÁŠTNOSTI  Vzhledem k poloze hotelu 
průvodce k dispozici pouze na telefonu, 
bez možnosti zakoupení výletů.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Schuhmann cccc
ITÁLIE  KAMPÁNIE  PAESTUM

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHI | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha přímo u pláže

  Pláž s jemným pískem a pozvolným 
vstupem do vody

  Klidná, odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelschuhmann.com/it/
hotelspiaggiapaestum.php

NOVINKA

4,0TripAdvisor
195 hodnotících
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POLOHA  Nedaleko centra letoviska Paestum, 
bary, restaurace a obchody v okolí. Archeologický 
areál 5 km. Salerno cca 30 km, Neapol cca 90 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, 
lobby, restaurace, bar, TV místnost, konferenční 
sál. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 600 m. Hotelový 
minubus, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, k jídlu voda zdarma.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: půjčovna kol.
ZVLÁŠTNOSTI  Vzhledem k poloze hotelu 
průvodce k dispozici pouze na telefonu, 
bez možnosti zakoupení výletů.
PRO DĚTI  Hřiště, animační programy v hlavní 
sezóně, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Pace ccc
ITÁLIE  KAMPÁNIE  PAESTUM

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHI | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti pláže 
i centra

  Nákupní a zabavní možnosti v okolí

  Vhodné pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.savoybeachhotel.it/en/hotel-paestum/

NOVINKA

4,5TripAdvisor
423 hodnotících
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POLOHA  V klidné části letoviska Paestum. Centrum 
s obchody a restauracemi cca 1,5 km. Archeologický 
areál 4 km. Salerno cca 30 km, Neapol cca 90 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova s recepcí a restaurací  
a bungalovy v zahradě, restaurace, pizzerie, bar,  
TV místnost, amfiteátr. Venku zahrada, bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 500 m (hotelový minibus 
zdarma), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  AP2: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), obývací 
část s kuchyňkou a ledničkou, 2 oddělené ložnice  
(1 s palandou), klimatizace, TV/sat., balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
plážový volejbal, boccia, multifunkční hřiště. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Vzhledem k poloze hotelu 
průvodce k dispozici pouze na telefonu, 
bez možnosti zakoupení výletů.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Apartmány Selene Mare Village cccc
ITÁLIE  KAMPÁNIE  PAESTUM

APARTMÁ  ....................................................... AP2 

HHHHHh | HHhhhi | HHHHh | HHhhii | HHhhi | 
HHHh | HHhiii | HHhii | HHhi | HHiii | HHII

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorná apartmá až pro 6 osob

  Cenově výhodná nabídka

  Areál v zeleni vhodný pro rodiny  
s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villaggioselenemare.wixsite.
com/villaggioselenemare

NOVINKA

4,0TripAdvisor
130 hodnotících
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Kalábrii naleznete na samém jihu Itálie v tzv. špičce 
boty. Území je převážně hornaté, ze západu, jihu 
a východu omývané mořem. Turistický ruch je zde 
stále více na vzestupu, a to hlavně díky čistým plážím, 
které jsou oblázkové i písečné s bílým, zlatým i tmavým 
pískem. Moře je zde nejčistší v celé Itálii. Turisté 
do této destinace dříve jezdili, aby našli opravdový 
klid. Dnes si můžete zvolit zájezd, který nabídne jak 
odpočinek, tak bohatý výběr turistické zábavy.

CHARAKTERISTIKA
Italský region Kalábrie je ze severu obklopen oblastí zvanou Basilicata a západ i východ je omý-
ván mořem – západní pobřeží Tyrhénským a východní pobřeží Jónským. Kalábrie má asi 2 mili-
ony obyvatel a rozkládá se v 5 provinciích. Oblast se zaměřuje na zemědělství, které zde díky 
vhodnému klimatu a dostatku vody vzkvétá. Typickými plodinami jsou olivy, vinná réva, citrusy, 
červená cibule a chilli papričky. V posledních letech je významným zdrojem financí také turi-
smus. Moře, která omývají Kalábrii, jsou plná jedinečných mořských živočichů. V Kalábrii pře-
vládá subtropické klima a oblast je jednou z nejteplejších v Itálii. Letní měsíce jsou velmi teplé 
a suché. Teploty se v červenci a srpnu mnohdy vyšplhají nad 40 °C. V období od května do září 
se můžete dočkat až 9,5 hodiny slunečního svitu. Deštivých dnů je v Kalábrii opravdu málo. 
Ochlazení přichází pouze po setmění, teploty ale i přesto nepadají pod 20 stupňů. Výletům 
a nejrůznějším sportům se můžete se zvýšenou opatrností věnovat v průběhu celého roku.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Za návštěvu jistě stojí historické městečko Tropea, které leží v srdci Kalábrie. Pochází 
z řecko-normanské doby a je považováno za perlu tyrhénského pobřeží. Přímo nad hlavní 
pláží stojí vysoká skála s kostelem sv. Marie. Nedaleko jsou i domy přímo vytesané 
do skály. Procházku malebnými uličkami doporučujeme zejména večer, kdy zde můžete 
nakoupit různé suvenýry a vychutnat si naplno místní atmosféru. Další oblíbenou výletní 

destinací je Capo Vaticano. Je to v podstatě nenápadný mys v nejzápadnějším skalním 
výběžku širokého poloostrova. Na jeho vrcholu stojí starý maják. Najdete tu malé zátoky 
s romantickými písečnými plážemi, které patří k nejkrásnějším na světě. V 16. století tu 
stály stovky strážních věží jako ochrana před piráty. 

PRAKTICKÉ TIPY
Pokud zamíříte na dovolenou do Kalábrie, určitě nezapomeňte ochutnat místní kuchyni. Italové 
vaří vynikající a zdravá jídla, oblíbená jsou proto po celém světě. Základem jsou těstoviny 
(pasta) na mnoho různých způsobů, rizota, různé druhy mas a ryb nebo pizza. Na stolech 
místních se také velmi často objevují ryby a mořské plody – krevety, mušle, kalamáry a další 
mořské speciality. Pokud chcete strávit aktivní dovolenou, Kalábrie je výbornou oblastí pro 
vyznavače vodních sportů. Úchvatný podmořský svět láká potápěče z celého světa. Ideální 
mořský vítr zase vybízí k plachtění.

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Kalábrie a především oblast kolem měst Pizzo a Tropea je vyhlášená tou nejlepší ital-
skou zmrzlinou Tartufo. Na své si přijdou hlavně milovníci oříšků a čokolády. Tartufo má 
netradiční tvar lanýže připomínající svým vzhledem oříškovočokoládovou kouli s tekutým 
čokoládovým krémem a oříškem, posypanou kakaem. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Povinná pobytová taxa ve většině středisek, platba na místě (cca 1–5 €/osoba/den). 
U většiny hotelů jsou vyžadovány koupací čepice do bazénů; v době siesty může být 
bazén uzavřen.

Nejčistší pláže Itálie

TO NEJLEPŠÍ Z KALÁBRIE

   Výjimečná svou nedotčenou přírodou

   Průzračné, čisté moře a pláže s bílým pískem

   Vychutnejte si výbornou gastronomii
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LAMEZIA TERME
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 24 29 32 32 29 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 21 24 25 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

TROPEA  Perla tyrhénského pobřeží. Kostel sv. Marie na útesu nad městečkem. 
Normanská katedrála z 11. století. Mnoho možností nákupů i zábavy.  
CATANZARO  Starobylé městečko na skále, je rozděleno do dvou strmých údolí, 
která spojuje Viadotto Morandi, jeden z největších betonových mostů v Evropě. 
PIZZO  Příjemné původně rybářské městečko vyhlášené zmrzlinou Tartufo. 
STROMBOLI  Jeden z pěti činných vulkánů v Itálii. Skvělé podmínky pro 
potápění. Nádherné výhledy z mysu Capo Vaticano. CAPO VATICANO  Rekreační 
oblast s členitým pobřežím. Zátoky s písečnými plážemi. Ideální podmínky pro 
potápění a šnorchlování.
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Lodí za západem slunce 
na ostrov Stromboli

Na ostrově Stromboli se nachází 
jeden z pěti činných italských vulkánů.  
Místní hluboké vody skýtají skvělé  
podmínky pro potápění. Vulkán má 
pravidelný kuželovitý tvar, a bývá proto  

často nazýván „maják Středozemního 
moře“.
Ve vesnici Stromboli budete mít čas 
na procházku malými uličkami, na nákup 
suvenýrů a samozřejmě na vynikající večeři 
v místní tratorii. Po západu slunce připlu-
jete pod Sciara di Fuoco, kde vám Strom-
boli předvede své noční představení.

Kalábrie má díky své poloze na jihu Itálie strategickou pozici pro podnikání nejrůznějších výletů jak 
do vnitrozemí, tak na okolní ostrovy. Pokud se rozhodnete zůstat na pevnině, doporučujeme vydat se 
do města Reggio, jež je spojeno s módním mágem Giannim Versacem. Pokud se vydáte na moře, určitě 
nezapomeňte navštívit ostrov Stromboli, jehož jméno je proslaveno hlavně díky aktivnímu vulkánu. 

  Lodní výlet trajektem 
na sopečné Aeolské ostrovy

Aeolské souostroví leží mezi Sicílií 
a Kalábrií. Ostrov Lipari je největší a asi 
i nejzajímavější. Centrem je stejnojmenné 
městečko s katedrálou z 16. století 
a archeologickým muzeem. 

Ostrov Vulcano kdysi Římané považovali 
za místo, kde měl své sídlo bůh ohně 
Vulkán. Je známý díky horkým pramenům 
a lázním se sirným bahnem. 
Ostrov Stromboli je kvůli činnému vulkánu 
snad nejznámější ze souostroví. Leží opo-
dál od ostatních ostrovů. Jeho dominan-
tou je kuželovitý vulkán.

  Navštivte poutní místo 
s prohlídkou kartuziánského 
kláštera a projděte se 
krásným městečkem Pizzo

Nejvyšší náhorní plošina pohoří Serra San 
Bruno leží ve výšce cca 800 m a zdejší hustý 
les je oázou ticha. Dodnes zde kartuziánští 

mniši žijí podle pravidel ticha. Čeká vás pro-
cházka po poutní cestě na tajemnou mýtinu 
Santa Maria del Bosco a pramen, který 
má prý zázračnou moc. Ke konci výletu 
se podíváte ještě do města Pizzo. Budete 
mít možnost ochutnat nejznámější italskou 
zmrzlinu Tartufo di Pizzo a zároveň poznat 
jedno z nejpříjemnějších městeček Kalábrie.

  Vypravte se do největšího 
města regionu – Reggio 
Calabria

Narodil se tu Gianni Versace a sami uvidíte, 
že móda je silnou stránkou tohoto města. 
Město vzniklo už v době antiky. Římané, 
Byzantinci, Normané, Španělé – všichni 

zde zanechali svůj otisk. V Reggiu si můžete 
užít překrásnou italskou architekturu, umě-
lecké galerie a muzea a řadu příležitostí 
k nakupování. Odpoledne navštívíte Scillu, 
původně rybářskou vesničku severně 
od úžiny Messina. Mluvil o ní už Homér 
ve své Odyssee. Místní dominantou je 
mohutná skála s hradem Castello dei Ruffo. 

  Výlet na nezapomenutelnou 
Sicílii

Taormina je jedním z nejmalebnějších 
a turisticky nejpřitažlivějších italských 
měst. Nachází se na úbočí hory Monte 
Tauro a dominují jí dvě rozsáhlé zátoky. Uvi-
díte odtud vrchol sopky Etny, často přikrytý 

vrstvou sněhu. Můžete tu obdivovat antické 
divadlo s panoramatickým výhledem, 
gotickou katedrálu sv. Mikuláše ze 13. sto-
letí, palác Corvaja ze 14. století, palác 
vévody sv. Stefana ze 16. století, veřejné 
zahrady, dominikánský klášter, pozůstatky 
středověkého hradu nad městem a mnoho 
dalších zajímavých míst.

Taormina – Sicílie od 58 €

Reggio, Scilla od 42 €

Serra San Bruno, Pizzo od 42 €

Liparské ostrovy od 1 600 Kč

Noční Stromboli od 50 €
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Pizzo
Městečko Pizzo se rozkládá na příkré skalnaté plošině nad zálivem Golfo di Sant´Eufemia 
a je jedním z nejnavštěvovanějších turistickýchcílů nejen mezi českými turisty. Město je 
známé převážně pro svou místní specialitu – zmrzlinu Tartufo (oříšková zmrzlina s jádrem 
z tekuté čokolády, celá posypaná kakaem), která je vyhlášená v celé jižní Itálii. Po pro-
hlídce několika kostelíků a historických památek si můžete odpočinout v některé z míst-
ních kaváren nebo si koupit suvenýry v místních obchůdcích.
Transfer z letiště cca 30 minut.

1   Hotel Funtazie klub Garden Resort Calabria cccc str. 138
2   Hotel Futura Style Dolomiti sul Mare cccc str. 140

Zambrone
Malé turistické letovisko jen cca 6 km severně od malebného městečka Tropea. Oblast se 
4 km dlouhou členitou pláží s bělostným pískem. V blízkosti železniční stanice.
Transfer z letiště cca 60 minut.

3   Hotel Scoglio del Leone cccc str. 143
4   Hotel BV Borgo del Principe cccc str. 141
5   Aparthotel Residence Sciabache ccc str. 144
6   Hotel BV Kalafiorita Resort cccc str. 142

Tropea
Centrem Kalábrie je historické městečko Tropea, vystavěné na útesu nad průzračným azu-
rovým mořem a považované za perlu tyrhénského pobřeží. Místní uličky lákají k procházce 
zejména večer, kdy zde můžete nakoupit různé suvenýry a nasát místní atmosféru. Přímo 
nad hlavní pláží stojí vysoká skála, na níž se majestátně tyčí kostel sv. Marie. Nedaleko zase 
můžete obdivovat architekturu domů vytesaných přímo ve skále nad mořem.
Transfer z letiště cca 90 minut.

7   Hotel Poggio di Tropea ccc str. 145
8   Hotel LABRANDA Rocca Nettuno Tropea cccc str. 146
9   Hotel Tropis cccc str. 148
q   Hotel Orizzonte Blu ccc str. 149

Doba transferu z letiště cca 30–110 minut

1

Kalábrie

Pobytové oblasti

Ricadi / Capo Vaticano
V místech, kde se v Tyrhénském moři spojují zálivy Golfo di S. Eufemia a Golfo di Gioia, se 
nachází mys Capo Vaticano. Je nejzápadnějším skalním výběžkem širokého poloostrova, 
který tvoří výstupek na nártu „boty“. Na vrcholu mysu stojí maják, spolehlivý strážce 
pobřeží. Capo Vaticano (Vatikánský mys) není na rozdíl od jiných letovisek jedním mís-
tem, ale celou oblastí, která je charakteristická četnými zátokami, romantickými píseč-
nými plážemi, útesy a skalami, jež spadají do křišťálově čistého moře. V zátokách nebo 
nad nimi se pak nacházejí turistické rezidenční komplexy obklopené záplavou typické 
středomořské vegetace.
Transfer z letiště cca 110 minut.

w   Hotel Marco Polo ccc str. 157
e   Hotel Baia del Sole Resort cccc str. 153
r   Hotel Baia del Godano Resort & Spa cccc str. 151
t   Hotel Il Gabbiano cccc str. 152
y   Hotel Capovaticano Resort Thalasso & Spa cccc str. 150
u   Hotel Grotticelle ccc str. 156
i   Hotel Sciaron ccc str. 155
o   Hotel Ipomea Club cccc str. 154
p   Hotel La Taverna ccc str. 158
a   Hotel Park ccc str. 159

Simeri
Přímořská část středověkého města Simeri Crichi, které leží ve vnitrozemí, se nachází 
na jónském pobřeží Kalábrie cca 10 km severně od města Catanzaro Lido a cca 15 km 
od vesničky Simeri. V této oblasti naleznete pěknou přírodu a na pobřeží krásné dlouhé 
pláže s jemným pískem a průzračným mořem.
Transfer z letiště cca 45 minut.

s   Hotel Funtazie klub VOI Floriana Resort cccc str. 132
d   Hotel TH Simeri Village cccc str. 134

Marinella di Cutro
Letovisko na jónském pobřeží v širokém zálivu Golfo di Squillace, patří k vnitrozemnímu 
městečku Cutro s menším historickým centrem. Pro oblast jsou typické široké písečné 
pláže a průzračně modré moře. Můžete také navštívit pobřežní hrad Le Castella a okresní 
město Crotone.
Transfer z letiště cca 90 minut.

f   Hotel Porto Kaleo cccc str. 136
g   Hotel Marina del Marchese Beach Resort cccc str. 137

s
d

 Pláž  Aquapark
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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Hotel Funtazie klub VOI Floriana Resort cccc

POLOHA  Hotel na pobřeží Jónského moře, 
obklopený udržovanou zelení, cca 10 km severně od 
Catanzaro Lido (poliklinika), cca 300 m bankomat 
a lékárna, 45 km od letiště Lamezia Terme. 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, klimatizovaná 
restaurace „La Pergola“ s terasou, snack bar, amfiteátr, 
konferenční místnost, minimarket, lékařská služba  
v ordinačních hodinách. Pokoje rozdělené v několika  
1–3 podlažních budovách bez výtahu umístěných 
v zahradě. Venku bazén, dětský bazén, terasa na slunění 
s lehátky a slunečníky zdarma, dětské hřiště, amfiteátr.
PLÁŽ  Písečná pláž, při vstupu do moře 
oblázky, lehátka a slunečníky zdarma od 
druhé řady na pláži, plážové osušky oproti 
kauci (výměna za poplatek), bar na pláži. 
POKOJ  DR: koupelna/WC, (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., telefon, klimatizace, minibar za poplatek,  
trezor zdarma, balkon, terasa nebo předzahrádka. 
Dětská postýlka zdarma (na vyžádání), velikost 
pokoje 15 m2. DRP: viz DR, mohou však být situovány 
v méně příznivé poloze. TR: viz DR, prostornější, 
velikost pokoje 17 m2. DRX/TRX: viz DR/TR, 
minibar zdarma (doplnění za poplatek), set na 
přípravu kávy a čaje, WiFi zdarma, rezervace první 
řady na pláži (1 slunečník a 2 lehátka/pokoj dle 
volné kapacity), výměna osušek na pláži zdarma, 
velikost pokoje 20 m2. QR: viz DR, prostornější. 
STRAVOVÁNÍ  Polopenze plus (nápoje k večeři – 
stolní víno, pivo, nealko). Možnost dokoupení programu 
all inclusive. no Možnost bezlepkové stravy.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis (osvětlení 
za poplatek), lukostřelba, stolní tenis, bowling, plážový 
volejbal, fitness, multifunkční hřiště, aquaaerobik, 
kánoe, windsurfing. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, jízda na koni, pronájem kol.
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.

PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek, dětská 
stolička v hlavní restauraci, dětský bazén, dětské hřiště.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných 
prostorách a na pokojích typu DRX. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HH | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP  

HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRX 

Hhh | Hhi | Hh 

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  TR 

HHH | HHi

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................... TRX 

HHHH | HHHI | HHIi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  QR  

Hhii děti do 12 let

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná lokalita

  Krásná široká pláž

  Hotel po rekonstrukci

  Jeden z nejlepších klubů v Itálii

PROMO POKOJE

ITÁLIE  KALÁBRIE  SIMERI MARE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.45–10.00 hod.)

  Oběd formou bufetu (12.30–14.15 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.30–21.15 hod.)

  Snack během dne

  Alkoholické a nealkoholické nápoje  
místní výroby (10.00–24.00 hod.)

  Beach bar (11.00–18.30 hod.)

  All inclusive nezahrnuje zmrzlinu, nápoje  
v lahvích, cappucino, espresso

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.voihotels.com
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4,0TripAdvisor
1 383 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ DE LUXE (DRX)

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ (QR)
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POLOHA  V klidném prostředí uprostřed 
zeleně na pobřeží Jónského moře, cca 
15 km od vesničky Simeri, 50 km od letiště 
Lamezia Terme, lékárna cca 300 m. 
VYBAVENÍ  Rozlehlý komplex bungalovů 
a jednopodlažních budov v zahradě s 265 pokoji.  
Vstupní hala s recepcí, lobby bar, hlavní restaurace 
s terasou, konferenční místnost, butik, diskotéka, 
amfiteátr. V zahradě bazén, bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma (1 slunečník  
a 2 lehátka/pokoj dle volných kapacit), osušky 
oproti kauci (povinná výměna za poplatek).
PLÁŽ  Krásná dlouhá písečná pláž cca 300 m 
od resortu, při vstupu do moře oblázky. Lehátka 
a slunečníky zdarma (1 slunečník + 2 lehátka/
pokoj dle volných kapacit) od 3. řady, osušky oproti 
kauci (povinná výměna za poplatek). Bar na pláži.
POKOJ  DR/TR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar za poplatek, 
terasa nebo patio. Velikost pokoje 24 m2. QR: viz DR, 
prostornější, velikost pokoje 28 m2, 4 lůžko palanda. 
V bungalovech v zahradě nejvzdálenější k pláži. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový volejbal, 
fotbal, tenis (7 kurtů), basketbal, stolní tenis, boccia, 
multifunkční hřiště. Za poplatek: vodní sporty, kánoe.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy, živá hudba, tanec, discotéka.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání), speciální menu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby, v baru a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel TH Simeri Village cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  SIMERI MARE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HH | HI 

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  TR 

HHi | HIi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ ....................................  QR 

HHii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V klidném prostředí uprostřed 
zeleně 

  Krásná dlouhá písečná pláž

  Sportovní nabídka a wellness 
centrum

  Vhodné pro rodiny s dětmi

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

PROGRAM SOFT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd formou bufetu

  Večeře formou bufetu

  K jídlu voda a stolní víno

  Voda, čaj a vybrané nealkoholické nápoje v baru 
u bazénu (10.00–23.00 hod.) a v baru na pláži 
(09.00–13.00 a 15.00–19.00 hod.)

PROGRAM 
ALL INCLUSIVE (služby navíc)

  Káva, pivo a místní likéry v baru u bazénu 
(10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, různé druhy  
zkrášlujících procedur

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.valtur.it/en/resort/simeri/
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4,5TripAdvisor
95 hodnotících

HLAVNÍ BUDOVA

BUNGALOVY
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Hotel Porto Kaleo cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  MARINELLA DI CUTRO

POLOHA  Na klidném místě cca 8 km od letoviska 
Le Castella, obklopen bohatou zelení.
VYBAVENÍ  Několik budov, vstupní hala s recepcí,  
lobby bar, restaurace, konferenční sál, butik, obchod se 
suvenýry. V zahradě relaxační bazén, za sportovišti velký 
hlavní bazén, aquapark s tobogany, terasy s lehátky 
a slunečníky zdarma, pizzerie, snack bar u bazénu.
PLÁŽ  Krásná písečná pláž cca 400 m po rovině (vláček 
zdarma), polohovací křesla a slunečníky od 3. řady 
zdarma, lehátka a osušky za poplatek. Bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, balkon 
nebo terasa. FR: viz DR, oddělená ložnice, v patře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis (osvětlení 
za poplatek), 2 víceúčelová hřiště, fotbal, stolní tenis, 
plážový volejbal, venkovní fitness, lukostřelba, aerobik. 
Za poplatek: masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační a zábavné programy, 
diskotéka, aquapark (pro děti od 8 let a 120 cm, 
11.00–13.00 a 16.00–18.30 hod.).
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětský bazén, miniklub, 
hřiště, minidisko, speciální dětská kuchyňka, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, Diners Club, VISA.

PROGRAM SOFT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  ½ l vody a ¼ l vína k jídlu zdarma

  Vybrané místní nealkoholické nápoje a točené pivo 
v baru na pláži (10.00–19.00 hod.) a v baru u hlavního 
bazénu (10.00–13.00 a 15.30–20.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohaté sportovní zázemí  
a animační programy

  Hotel vhodný pro rodiny  
s dětmi i pro mladé klienty

  Aquapark součástí resortu

  Průvodce pouze na telefonu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.portokaleo.com

3,5TripAdvisor
1 037 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné lokalitě přímo u pláže, 
centrum Botricello s bary, restauracemi 
a nákupními možnostmi cca 3 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a vedlejší budovy 
v zahradě. Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, bar, venku zahrada, bazén 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u resortu (vzdálenost  
200–400 m dle umístění pokoje), lehátko, 
polohovací křeslo a slunečník na pokoj 
od 3. řady zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, 4. lůžko palanda.
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
tenis, malý fotbal, plážový volejbal. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Vzhledem k poloze hotelu 
průvodce k dispozici pouze na telefonu, 
bez možnosti zakoupení výletů.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Marina del Marchese Beach Resort cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  MARINELLA DI CUTRO

PROGRAM SOFT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, stolní víno a vybrané nealkoholické 
nápoje z postmixu

  Vybrané místní nealkoholické a alkoholické 
nápoje v centrálním baru a baru u bazénu  
(10.00–19.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

Hhii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  U krásné písečné pláže

  Stravování soft all inclusive

  Průvodce pouze na telefonu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.marinadelmarchese.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
575 hodnotících
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Hotel Funtazie klub Garden Resort Calabria cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  PIZZO

POLOHA  Rozsáhlý areál v bohaté zeleni 
cca 10 km od starobylého městečka Pizzo 
(hotelový minibus za poplatek) a cca 15 km 
od letiště. Nemocnice cca 20 km. 
VYBAVENÍ  Rozlehlý areál s několika budovami, 
580 pokojů, vstupní hala s recepcí, bankomat, hlavní 
restaurace s terasou, restaurace à la carte, pizzerie, 
několik barů, vinotéka a shisha bar za poplatek, 
minimarket, konferenční sál. V zahradě 2 bazény (jeden 
pro animace s oddělenou částí pro děti a vodopády, 
druhý jako klidná zóna), bar u bazénu, vířivka a terasa 
na slunění s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti 
kauci (výměna za poplatek), dětské hřiště, amfiteátr.
PLÁŽ  Dlouhá široká pláž s hrubým pískem, při vstupu 
do vody s oblázky, cca 300 m procházkou přes piniový 
háj, možnost příjemných procházek v háji. Lehátka 
a slunečníky zdarma, bar a restaurace/pizzerie.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., telefon, klimatizace, minibar za poplatek, trezor 
za poplatek, balkon či terasa, velikost pokoje 24 m2. 
TR: viz DR, prostornější, velikost pokoje 26 m2. 
QR: viz DR, prostornější, velikost pokoje 27 m2. 
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisové kurty 
(vybavení a osvětlení za poplatek), stolní tenis, 
minifotbal, plážový volejbal, lukostřelba, boccia, aerobik 
a jogging v rámci animace. Za poplatek: horská 
kola, nordic walking a vodní sporty na pláži, fitness.
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované 
klienty, bezbariérový pohyb v areálu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek, 
dětská stolička v hlavní restauraci, dětský 
oddělený sladkovodní bazén.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně formou bufetu (07.00–10.00 hod.)

  Obědy formou bufetu (12.30–14.00 hod.)

  Večeře formou bufetu (19.00–21.30 hod.)

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (09.00–24.00 hod.)

  Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)

WELLNESS & SPA
   Za poplatek: sauna, orientální masáže, pára, 
kosmetické procedury, masáže, vířivka, fitness aj.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HH | HI

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  TR 

HHH | HHi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ ....................................  QR 

HHHi | HHii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní program all inclusive 

  Klidná poloha 

  Bohatá nabídka sportovních aktivit

   Široká pláž dostupná  
přes piniový lesík

U NÁS
EXKLUZIVNĚ

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.valtur.it
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

4,0TripAdvisor
664 hodnotících

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ (DR)
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Areál v klidné lokalitě, hlavní budova 
a bungalovy ve svahu uprostřed zeleně cca 3,5 km od 
městečka Briatico a 14 km od Pizza. Tropea 20 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
bar, minimarket, suvenýry, amfiteátr. Venku zahrada, 
bazén a terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 300–500 m  
po svažité cestě v závislosti na umístění pokoje,  
lehátko, polohovací křeslo a slunečník na pokoj  
zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
kuchyňský kout (použití za poplatek), klimatizace, TV/sat.,  
telefon, minilednička, trezor, balkon nebo terasa, cca 
300 m od pláže. DRSS: viz DRF, strana k moři. FR: viz DRF, 
2 opticky oddělené místnosti, cca 500 m od pláže.
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, lukostřelba, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby,  
internetový koutek.

Hotel Futura Style Dolomiti sul Mare cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  PIZZO

PROGRAM SOFT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, vybrané nealkoholické nápoje 
z postmixu a stolní víno

  Voda, vybrané nealkoholické nápoje a stolní víno 
v centrálním baru (10.00–22.00 hod.)

  Voda a vybrané nealkoholické nápoje v baru 
na pláži (10.00–18.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DRF | DRSS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  U krásné pláže s možností  
vodních sportů

  Stravování soft all inclusive

  Oblíbený hotel se stálou klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dolomitisulmare.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
402 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V letovisku Zambrone, obklopený krásnou 
přírodou, 9 km od historického města Tropea.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s terasou, bar, amfiteátr. V zahradě bazén, bar 
u bazénu, jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek a oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž u hotelu, lehátko, 
slunečník a polohovací křeslo / pokoj zdarma (od 2. řady).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., trezor, minibar, balkon nebo 
terasa. FR: viz DR, prostornější, palanda.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou  
bufetu. K hlavním jídlům voda, nealkoholické  
nápoje, pivo a stolní víno. Voda a nealkoholické  
nápoje v baru u bazénu (10.00–19.00 hod.).  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fotbal, 
aquaaerobik. Za poplatek: půjčovna kol.
ZÁBAVA  Animační programy, večerní show.
PRO DĚTI  Bazén, miniklub, hřiště, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v prostorách 
recepce a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel BV Borgo del Principe cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  MARINA DI ZAMBRONE

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Plná penze plus viz stravování

  Vybrané místní nealkoholické nápoje, místní likér 
typu Amari, káva a cappuccino (19.00–24.00 hod.)

  Lehký snack během dne v baru u bazénu

  Vyhrazený stůl na verandě s výhledem na moře

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | h

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHI | HHii | HIII

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná hotelová zahrada

  Přímo u písečné pláže

  Klidná, odpočinková dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bvborgodelprincipe.com

4,5TripAdvisor
684 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na klidném místě v letovisku 
Zambrone. Komplex bungalovů situovaných 
v zahradě. Tropea cca 9 km.
VYBAVENÍ  Recepce, lobby, restaurace, bar, amfiteátr. 
Venku zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž u hotelu, 2 lehátka 
a 1 slunečník na pokoj zdarma (od 2. řady).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
terasa. DRS: viz DR, privátní bazén na terase. 
TR: viz DR, prostornější, 4 lůžka s palandou. 
Na vyžádání pokoje de luxe umístěné v horní 
části areálu s klidovou zónou a bazénem.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu včetně nápojů (voda, nealkoholické 
nápoje, stolní víno, pivo).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, multifunkční 
hřiště, kánoe. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animace pro děti 
i dospělé, živá hudba, tematické večery.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel BV Kalafiorita Resort cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  ZAMBRONE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HH | Hi | H

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  TR 

HHHI | HHh | Hhii | Hhi | Hii

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u krásné písečnooblázkové 
pláže

 Klidná, odpočinková dovolená

 Hotel uprostřed zeleně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.bvkalafioritaresort.com

4,0TripAdvisor
144 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Terasovitý areál ve svahu v bohaté 
zeleni cca 8 km od historického a nákupního 
centra Tropea (hotelový minibus za poplatek). 
Restaurace, bar a minimarket cca 500 m, 
železniční stanice jen cca 150 m.
VYBAVENÍ  Hlavní budova a několik vedlejších budov. 
Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, konferenční 
místnost. V zahradě bazén, bar u bazénu, vířivka a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek. 
PLÁŽ  Písečná pláž s oblázky cca 500 m (privátní 
hotelový přístup, transfer golfovými vozíky zdarma), 
lehátko, slunečník a polohovací křeslo / pokoj zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor,  
balkon nebo terasa, v hlavní budově. DRSS: viz DR,  
strana k moři, ve vedlejších budovách. 
FRSS: viz DRSS, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru 
z menu. K jídlu ½ l vody a ¼ l vína na osobu v ceně. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, kánoe,  
stolní tenis, plážový volejbal. Za poplatek: vodní sporty  
na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Animační programy v hlavní  
sezoně, amfiteátr.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub (3–8 let), 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Scoglio del Leone cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  ZAMBRONE

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSS 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  .........................................  FRSS 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Blízko pěkné písečné pláže

  Hotel s vysokou kvalitou služeb

  Bohatá zahrada s palmami

  Krásné výhledy na Liparské ostrovy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.scogliodelleone.it

4,5TripAdvisor
476 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V letovisku Zambrone, obklopený 
krásným 4ha středomořským parkem. Vlaková 
zastávka Zambrone cca 1 km, Tropea cca 
9 km (hotelový minibus za poplatek). 
VYBAVENÍ  Recepce, restaurace, bar, TV koutek. 
V zahradě dva bazény, bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 100 m, lehátko, slunečník 
a polohovací křeslo / pokoj zdarma (od 3. řady).
POKOJ  AP1: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
oddělená ložnice a obývací část s lednicí nebo 
kuchyňským koutem, klimatizace, TV/sat., trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa, v přízemí.  
AP2: viz AP1, 2 oddělené ložnice, bez klimatizace, 
v 1. patře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 
(½ l vody a ¼ l vína na osobu k jídlu zdarma). Při nižší 
obsazenosti hotelu možnost stravování výběrem z menu. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, 
aerobik, stolní tenis, plážový volejbal, lukostřelba. 
Za poplatek: biliár, vodní sporty na pláži, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Bazén, miniklub, hřiště, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Aparthotel Residence Sciabache ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  MARINA DI ZAMBRONE

APARTMÁ  ....................................................... AP1 

HHII | HHi | HH | HIi | Hi

APARTMÁ  ....................................................... AP2 

HHhhii | HHhhi | HHhh | HHhiii | 
HHhii | HHhi | HHiiii | HHiii | HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorná apartmá

  Přímo u krásné písečné pláže 

  Areál obklopený krásným parkem 
vhodný zejména pro rodiny s dětmi

  Bohaté sportovní zázemí

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sciabache.it

3,5TripAdvisor
276 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Areál situovaný na útesu La Pizzuta 
s krásným výhledem na moře a historické centrum 
městečka Tropea. Vesnička Parghelia v pěší vzdálenosti, 
centrum Tropey s mnoha restauracemi, bary 
a obchody cca 5 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  116 apartmá v několika max. 3patrových 
budovách, v hlavní budově recepce a restaurace. 
V zahradě bazén, bar u bazénu a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek a oproti kauci.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 1 500 m  
(hotelový minibus zdarma), lehátka a slunečníky 
na hotelovém úseku zdarma (1 slunečník a 2 lehátka 
na apartmá). Kamenité pobřeží s malou písečnou 
pláží pod útesem, přístup po schodech.
POKOJ  AP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
obývací část s kuchyňským koutem (použití 
za poplatek), oddělená ložnice, klimatizace, TV/sat., 
telefon, trezor za poplatek, balkon nebo terasa.
APSV: viz AP, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aquaaerobik, 
multifunkční hřiště na basketbal a fotbal.
ZÁBAVA  Animační programy.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Poggio di Tropea ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  PARGHELIA

PROGRAM SOFT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně formou bufetu

  Oběd a večeře výběr z menu včetně ½ l vody  
a ¼ l vína na osobu, salátový bufet

  Vybrané místní točené nealkoholické nápoje 
v baru u bazénu (10.00–22.00 hod.) 

APARTMÁ  ..............................................  AP | APSV 

HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 1,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro rodinnou 
dovolenou

  Soft all inclusive v ceně

  Nádherný výhled na historické 
centrum Tropey

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

4,0TripAdvisor
344 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Hotel LABRANDA Rocca Nettuno Tropea cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  TROPEA

POLOHA  Rozsáhlý areál v bohaté zahradě 
na útesu nad mořem cca 1 km od historického 
a nákupního centra střediska Tropea, 
nejbližší nákupní možnosti cca 100 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, bankomat, 
restaurace s terasou, restaurace à la carte, snack 
bar, vinotéka, salon krásy. V zahradě bazén, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž (při vstupu do vody oblázky) 
přímo pod areálem, přístup po schodech nebo 
dvěma výtahy, lehátka a slunečníky zdarma, 
bar a restaurace/pizzerie na pláži. 
POKOJ  DR/DRGV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička, 
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa, 
v hlavní budově. DRS: viz DR, ve vedlejších budovách 
v zahradě, prostornější. DRX: viz DRS, vířivka a velká 
terasa s lehátky. FR: viz DRS, oddělená ložnice. 
Na vyžádání jednolůžkový pokoj bez balkonu.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenisový kurt 
a multifunkční hřiště (cca 100 m, vybavení za poplatek), 
stolní tenis, plážový volejbal, aerobik a aquaaerobik 
v rámci animace. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy, příležitostně 
zábavný večer, noční klub.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, miniklub (4–12 let), 
minidisko, dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Maestro, Diners Club.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu
  Pozdní snídaně (10.00–12.00 hod.)
  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Restaurace/Pizzerie na pláži (12.30–15.00 hod.)
  Bar na pláži (10.00–18.00 hod.)
  Lehký snack pro děti do 12 let v miniklubu 
(16.00–18.00 hod.)

  Diskotéka (23.00–02.00 hod.)
  V minibaru láhev vody na osobu denně zdarma
  Možnost večeře v restauraci à la carte,  
sudové víno v ceně (nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: centrum zdraví, sauna, pára,  
turecké lázně

  Za poplatek: masáže, kosmetické procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DRGV | DRX 

HHI | HH | HII | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHH | HHi | HH | HII | HI

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  SR 

H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

Hhiii | HHii

H dospělá osoba i dítě do 18 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý program all inclusive

  Krásná vzrostlá zahrada

  Hotel s vysokým standardem služeb

  Písečná pláž pod areálem

  Historické městečko Tropea  
v pěší vzdálenosti

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.roccanettuno.com
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

4,0TripAdvisor
476 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na klidném místě ve svahu, jen cca 
350 m od historického centra města Tropea, 
v blízkosti obchody, restaurace a zastávka vlaku.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
bar. Venku bazén, snack bar u bazénu, jacuzzi, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek. 
PLÁŽ  Písečná pláž cca 1 km, slunečník, lehátko 
a polohovací křeslo / pokoj zdarma, bar a restaurace 
na pláži. Hotelový minibus na pláž zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar (na vyžádání), 
trezor, balkon nebo terasa. DRF: viz DR, prostornější. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
u oběda a večeře salátový bufet, hlavní 
jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: fitness.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Tropis cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  TROPEA

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, sauna, různé druhy 
relaxačních a zkrášlovacích procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHi | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

Hhh | Hhi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Z hotelu nádherný výhled na moře

  Výborná dostupnost historického 
centra Tropey

  Moderní a elegantní hotel vhodný 
pro klidnou dovolenou

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.tropis.it

4,0TripAdvisor
419 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na vyvýšenině nad městečkem Tropea 
s krásnými výhledy. Centrum s obchody, bary 
a restauracemi cca 1,5 km (hotelový minibus 
přes den zdarma, od 19 hod. za poplatek).
VYBAVENÍ  Hlavní a vedlejší budova, vstupní 
hala s recepcí, lobby, výtah, restaurace, bar, TV 
místnost. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž Tropea 
cca 1,5 km, hotelový minibus zdarma. Slunečník 
a 2 polohovací křesla na pokoj zdarma.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, 
trezor za poplatek, některé s balkonem, menší 
rozměry. DRSV: viz DR, prostornější, balkon nebo 
terasa s výhledem na moře, ve vedlejší budově. 
QRSV: viz DRSV, 4. lůžko možnost palandy.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu, 
voda k jídlu zdarma. Mimo hlavní sezónu možnost výběru 
z menu. Možnost dokoupení programu soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: půjčovna kol, tenis.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Orizzonte Blu ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  TROPEA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HHi | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHI | HH | HIi | Hi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ QRSV 

HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečnooblázková cca 1,5 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha nedaleko centra 
městečka Tropea

  Možnost stravování soft all inclusive

  WiFi zdarma v celém hotelu 
i na pokojích

  Doprava na pláž a do centra Tropey 
přes den zdarma

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.orizzonteblu.it

PROGRAM SOFT 
ALL INCLUSIVE

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda zdarma

  Voda, místní nealkoholické nápoje a džusy,  
stolní víno, káva, čaj a cappuccino v baru 
u bazénu (10.00–22.00 hod.) 

4,0TripAdvisor
359 hodnotících

NOVINKAPROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V zálivu Capo Vaticano, 2 budovy 
obklopené rozsáhlým parkem s bujnou vegetací, 
s úchvatným výhledem na sopku Stromboli 
a Liparské ostrovy. Letovisko Tropea cca 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
lobby bar, restaurace, restaurace à la carte, 
konferenční sály, obchod se suvenýry. V zahradě 
bazén s mořskou vodou, bar u bazénu a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar, telefon, TV/sat., trezor, balkon 
nebo terasa. DRSS: viz DR, strana k moři. 
DRSVS: viz DR, prostornější, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, tenis, 
aquaaerobik, mini fotbal. Za poplatek: vodní sporty 
na pláži, půjčovna kol, 9jamkové golfové hřiště 
v blízkosti, lekce golfu.
ZÁBAVA  Živá hudba.
PRO DĚTI  Bazén, hřiště, miniklub. Děti do 3 let  
za poplatek (zahrnuje dětskou postýlku a dětské menu).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů přizpůsobených 
pro handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  EC/MC, VISA, AMEX, Diners Club.

Hotel Capovaticano Resort Thalasso & Spa cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

WELLNESS & SPA
  Vstup od 18 let

  Za poplatek: vnitřní bazény, široká škála 
léčebných a zkrášlujících procedur, thalassoterapie, 
sauna, pára, masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSS 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVS 

HHH | HHi | HH | HI

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Luxusní hotel s moderní 
architekturou

  Široká nabídka léčebných  
procedur a thalassoterapie

  U krásné písečné pláže 

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.capovaticanoresort.it

4,0TripAdvisor
910 hodnotících



151

IT
Á

LI
E 

– 
K

A
LÁ

B
R

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V tropické zeleni v klidném 
prostředí cca 2 km od centra Ricadi, Tropea 
cca 8 km. U hotelu minimarket.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
TV koutek. V zahradě bazén, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, lehátko, polohovací 
křeslo a slunečník na pokoj zdarma. Bar u pláže.
POKOJ  DRF: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička 
a balkon nebo terasa. JS: viz DRF, prostornější, 
obývací část a ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness 
koutek. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, miniklub, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Baia del Godano Resort & Spa cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: pára, emocionální sprchy

  Za poplatek: vířivka, masáže,  
různé druhy procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

HHhi | HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHhi | HHh | HHIi | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Malý příjemný hotel  
pro klidnou dovolenou

  Krásná tropická zahrada

  Wellness & spa centrum

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.baiadelgodano.it

4,5TripAdvisor
226 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Středisko S. Nicolo di Ricadi cca 5 km, 
Tropea cca 9 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s terasou, bar, pizzerie, minimarket. V zahradě bazén 
s mořskou vodou, vířivka, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, u vstupu do vody 
oblázky, bar na pláži. Lehátko, polohovací 
křeslo a slunečník na pokoj zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, minilednička, TV/sat., telefon, trezor, 
balkon nebo terasa. DRF: viz DR, zrenovované. 
FR: viz DR, prostornější, 2 ložnice.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu,  
oběd a večeře salátový bufet a hlavní 
jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
stolní tenis. Za poplatek: tenis, multifunkční 
hřiště, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy, amfiteátr.
PRO DĚTI  Bazén s mořskou vodou, hřiště, 
miniklub, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA,EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Il Gabbiano cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................. DRF 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHHHh | HHHHHi | HHHHH | HHHHII | HHHHi | HHHH | 
HHHIII | HHHII | HHHI | HHIIII | HHIII | HHII

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 130 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Malý hotel s příjemnou atmosférou 
a kvalitním servisem

  Krásná tropická zahrada

  Přímo u krásné písečné pláže

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villaggioilgabbiano.com

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, různé druhy zkrášlujících 
procedur 

4,5TripAdvisor
327 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Komplex budov a bungalovů v krásné 
udržované zahradě. Nákupní možnosti cca 150 m, 
městečko Tropea cca 10 km (hotelový minibus 
za poplatek), železniční stanice cca 1 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, piano bar, TV koutek, 
butik. V tropické zahradě bazén, bar u bazénu 
a terasa s lehátky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečná pláž u hotelu, při vstupu 
do vody oblázky (doporučujeme obuv do vody). 
Lehátka a slunečníky zdarma (od 3. řady).
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar 
a balkon nebo terasa. DRS: viz DR, prostornější. 
Na vyžádání pokoje v bungalovech u pláže nebo 
rodinné pokoje pro 2 dospělé a 2 děti.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu (3× týdně tematický bufet).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, 
stolní tenis, multifunkční hřiště, fitness, aerobik. 
Za poplatek: jacuzzi, půjčovna trekových 
kol, škola potápění, vodní sporty.
ZÁBAVA  Animační programy pro děti 
a dospělé, večerní show v amfiteátru.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub.  
Děti do 3 let za poplatek na místě 20 €/den (zahrnuje 
dětskou postýlku, dětské menu a židličku).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v areálu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Baia del Sole Resort cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Bohatý animační program 
a relaxačně-sportovní aktivity

 Krásná tropická zahrada

 Hotel vhodný i pro náročnější klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.baiadelsole.com

4,5TripAdvisor
557 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V zátoce Santa Maria, cca 3 km 
od vyhlášené pláže Grotticelle a 12 km 
od městečka Tropea.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bar. Venku 
zahrada, bazén s vířivkou a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo u hotelu, 
lehátko, polohovací křeslo a slunečník 
na pokoj zdarma, restaurace na pláži.
POKOJ  DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar za poplatek 
(na vyžádání), v přízemí. DR: viz DRP, trezor, 
v prvním patře, některé s balkonem, pokoje bez 
balkonu mají výhled na moře. DRS: viz DR, balkon 
nebo terasa s bočním výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: masáže, 
vodní sporty na pláži.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Ipomea Club cccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 130 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné i pro náročnější klienty

  Přímo u krásné pláže

  Restaurace à la carte na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelipomeaclub.com

NOVINKAPROMO POKOJE

4,0TripAdvisor
227 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Cca 11 km od městečka Tropea 
a 2 km od vesničky San Nicolo di Ricadi (hotelový 
minibus za poplatek) nad malebným zálivem Santa 
Maria, s krásným výhledem na Liparské ostrovy. 
V blízkosti minimarket a restaurace (cca 400 m).
VYBAVENÍ  Hlavní budova a bungalovy, recepce, 
výtah, restaurace, společenský koutek s TV. V zahradě 
bazén, bar u bazénu a terasa na slunění s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 900 m (hotelový 
minibus zdarma), polohovací křesla a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., klimatizace za poplatek (na vyžádání), 
telefon, minilednička a trezor za poplatek, malý 
balkon nebo terasa (v hlavní budově francouzské 
okno). DRSS: viz DR, boční výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře  
formou výběru ze 2 menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis, stolní tenis.  
Za poplatek: fitness, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Animační programy v hlavní sezoně.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek  
a WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Sciaron ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSS 

HHh | HHi | HH | HIi | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 900 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Hotel umístěn v zeleni  
v klidném prostředí

  Minibus na pláž zdarma

  Krásné výhledy na Liparské ostrovy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sciaron.it

4,0TripAdvisor
259 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Komplex několika budov v kopci 
nad vyhlášenou pláží Grotticelle, vesnice 
Ricadi cca 2 km, Tropea 10 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
bar, TV místnost. Venku zahrada, bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž Grotticelle cca 350 m 
pod hotelem svažitou cestou (při vstupu do vody 
kameny), hotelový minibus zdarma. Slunečník 
a 2 polohovací křesla na pokoj zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR/TR/QR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace za poplatek, TV/sat., telefon, trezor, 
minilednička za poplatek, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
oběd a večeře formou výběru z menu, 
předkrmy a dezerty formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: tenis. 
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, miniklub, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi ve společných 
prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Grotticelle ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  .......................................  TR 

HHH | HHi | Hii

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  QR 

HHHH | HHHi | HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková cca 350 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V blízkosti jedné z nejkrásnějších 
pláží Kalábrie

  Klidná a odpočinková dovolená

  Možnost vodních sportů na pláži

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.grotticelle.com

3,5TripAdvisor
178 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Ve svahu v malebné vesničce 
Santa Domenica (cca 1 km), 2 km 
od historického městečka Tropea. 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, bar, 
minimarket. V zahradě bazén, bar u bazénu, terasa 
s polohovacími křesly a slunečníky zdarma. 
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m pod hotelem svažitou 
cestou (při vstupu do vody kamenité podloží), polohovací 
křesla a slunečníky zdarma, bar na pláži. Přístup 
na pláž možný také výtahem za malý poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV, telefon, minilednička, trezor,  
u většiny balkon nebo terasa, 3. + 4. lůžko palanda, 
DRP: viz DR, nezrenovovaný, balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: tenis, 
minifotbal.
ZVLÁŠTNOSTI  Hotel akceptuje malé psy 
do 5 kg zdarma (na vyžádání).
ZÁBAVA  Animační programy pro děti 
i dospělé, amfiteátr. 
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka  
za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA.

Hotel Marco Polo ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI / CAPO VATICANO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRP 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 80 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidná dovolená v bohaté zeleni

  V okolí nádherné pláže

  Oblíbený hotel vhodný  
pro rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.villaggiomarcopolo.net

PROMO POKOJE

2,5TripAdvisor
242 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hlavní budova a menší budovy s apartmány 
v zahradě v klidné lokalitě nad známou pláží Grotticelle, 
vlaková stanice Ricadi cca 1,5 km, Tropea 11 km.
VYBAVENÍ  Hlavní budova s recepcí, restaurace/
pizzerie, bar. Venku zahrada, bazén s vířivkou a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž Grotticelle 500 m 
(u vstupu do vody kameny, doporučujeme obuv 
do vody), hotelový minibus zdarma, lehátka 
a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička,  
balkon nebo terasa. AP1: viz DR, obývací část 
s kuchyňkou a lednicí, oddělená ložnice. AP1S: viz AP1, 
zrenovované a prostornější, v klidnější části, dále 
od hlavního areálu. AP2: viz AP1, 2 oddělené 
ložnice. AP2S: viz AP1S, 2 oddělené ložnice. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Večerní animační programy v hlavní sezoně.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, dětská postýlka 
za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby a u bazénu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel La Taverna ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  RICADI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | HI

APARTMÁN ........................................... AP1 | AP1S 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

APARTMÁN ........................................... AP2 | AP2S 

HHHHH | HHHHI | HHHH | HHhii | HHhi | HHh | 
Hhiii | Hhii | Hhi | Hii

H dospělá osoba i dítě do 14 let

Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 120 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorné apartmány

  V blízkosti vyhlášené pláže 
Grotticelle

  Vodní sporty na pláži

  Nově zrekonstruované apartmány 
superior

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.residencelataverna.com/en/

NOVINKA

4,0TripAdvisor
317 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Cca 11 km od městečka Tropea, 
v docházkové vzdálenosti restaurace, 
bary, obchod cca 200 m po pláži.
VYBAVENÍ  Recepce, výtah, restaurace, bar,  
TV koutek, lehátka na slunění v zahradě zdarma,  
osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž (u vstupu do vody možné oblázky) 
přímo u hotelu, polohovací křesla a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů  
na vyžádání na recepci), klimatizace za poplatek, TV/sat., 
telefon, trezor a balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální snídaně 
formou bufetu, večeře formou výběru ze 2 menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis.  
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZVLÁŠTNOSTI  Akceptována malá domácí 
zvířata do 5 kg zdarma (na vyžádání).
ZÁBAVA  Možnosti zábavy cca 200 m po pláži.
PRO DĚTI  Hřiště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Park ccc
ITÁLIE  KALÁBRIE  SANTA MARIA / CAPO VATICANO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DRSV | DR 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 130 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  U jedné z nejkrásnějších pláží 
Kalábrie

  Vodní sporty v blízkosti

  Cenově výhodná nabídka

  Klidná dovolená

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.parkhotelcalabria.eu

3,5TripAdvisor
51 hodnotících
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Když se řekne Sicílie, často se nám vybaví ostrov 
„okopávaný“ špičkou italské kozačky. Sicílie ale 
rozhodně není žádný italský otloukánek, obzvlášť 
co se týče turistického ruchu. Dovolená u moře 
je v první řadě o koupání a slunění na pláži. Toto 
kritérium Sicílie splňuje na jedničku. Nechybí ale 
ani celá řada možností k poznávání antických 
památek, k výletům nebo k výpravám po stopách 
legendárního „Kmotra“. 

CHARAKTERISTIKA
Sicílie je největším ostrovem ve Středomoří. Je omývána Jónským a Tyrhénským mořem, 
ve kterých se dá koupat od jara do podzimu. Sicílie patří k chudším regionům Itálie, 
na kráse jí to ale nikterak neubírá, ba naopak. Ani co do kvality služeb by se určitě 
nedala označit za chudou příbuznou Itálie. Hlavním městem je proslulé Palermo, které 
právem patří k nejčastějším cílům všech návštěv na ostrově. Pokud bychom se měli 
rozpomenout na sicilské antické období, označili bychom Sicílii za obilnici Říma. Dnes 
v zemědělství dominuje pěstování oliv, pomerančů, vinné révy nebo mandlí. Z průmyslu 
má pak významnější úlohu výroba olivového oleje, těstovin a vína. Kvalita je prvotřídní 
a určitě stojí za to si malý vzorek z ostrova odvézt.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Kromě plážových radovánek se tu nabízí celá řada možností pro aktivní trávení dovo-
lené. Sicílie se pyšní chráněnými oblastmi a desítkami přírodních i mořských rezervací. 
Možností, kam se podívat, určitě není málo a mnohé z nich lze poznávat i na kole. K nej-
hezčím oblastem patří například Parco Naturale Regionale delle Madonie, Parco Fluviale 
dell Alcantara a samozřejmě Parco dell Etna kolem největší italské sopky Etny. Poznávání 
jedinečných přírodních krás tu můžete spojit také s ochutnávkou domácího vína a medu. 
Pokud se vám nechce daleko, centra vodních sportů najdete na každé větší pláži. 

PRAKTICKÉ TIPY
K prázdninám samozřejmě patří také nákupy. Ty nejlepší dárky seženete na místních trž-
nicích. Největší je v Mercato del Capo v Palermu nebo v la Pescheria v Katánii. Menší trhy 
najdete v každém větším městě, kde nechybí ani supermarkety a řada dalších nákupních 
příležitostí. Podívejte se po typických sicilských výrobcích a místních specialitách, z jídla 
i pití je jistě co vybírat. Na ostrově má tradici také keramika, kterou nakoupíte ve měs-
tech Caltagirone, Santo Stefano, di Camastra nebo ve Sciacce. Zejména dámy by mohly 
zajímat ručně vyráběné šperky z Trapani a Cefalù či krajky a výšivky z Palerma, Taorminy 
a Ericy. Pokud si potrpíte na skutečně originální dárky, doporučujeme rytířské loutky nebo 
modely pravých sicilských povozů. 
A kam vyrazit večer? Zamiřte do větších měst, kde nikdy není nedostatek skvělého vína 
a možností si zatančit. Zábavu podobnou párty na Ibize ale nečekejte. Sicílie je spíše 
o příjemném posezení a dobrém jídle, typických příjemných hospůdkách a jedinečné 
ostrovní atmosféře. Za nejlepšími restauracemi doporučujeme vyrazit do Palerma, kde 
ochutnáte sicilskou klasiku, zejména mořské plody.
Ostrov stoprocentně stojí za nejeden výlet. Jsou tu řeky, jezera, hory i romantické zálivy 
a pláže. Antické památky stojí za návštěvu hlavně v oblastech Palerma, Syrakus, Agrigenta 
nebo Taorminy. Hlavním lákadlem je ale dosud činná sopka Etna – největší evropský vulkán. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
Povinná pobytová taxa ve většině středisek, platba na místě (cca 1–5 €/osoba/den). 
U většiny hotelů jsou vyžadovány koupací čepice do bazénů; v době siesty může být 
bazén uzavřen.

Ostrov antiky a romantických pláží

TO NEJLEPŠÍ ZE SICÍLIE

 Etna – největší evropská činná sopka

 Památky z antické doby

 Vynikající italská kuchyně
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PALERMO

Etna
+

3 329 m

S I C Í L I E

S T Ř E D O Z E M N Í  M O Ř E

0 100 km

Letojanni
Taormina

Giardini Naxos

Syracusy

Pozzallo

MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 24 29 32 32 29 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 21 24 25 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

PALERMO  Pulzující hlavní město Sicílie s bohatou historií a množstvím 
historických památek. V minulosti jedno z hlavních sídel sicilské mafie. 
GASTRONOMIE  Základem vynikající sicilské kuchyně je mimo jiné také koření 
a chilli papričky, které najdete na každém místním trhu. SYRAKUSY   
Krásné město s největší koncentrací pozůstatků řecké klasické doby mimo 
území Řecka. VALLE DEI TEMPLI  Údolí chrámů je rozsáhlý areál starověkých 
vykopávek s unikátními ruinami chrámů u středověkého města Agrigento.  
ETNA   Dominanta Sicílie, jedna z největších činných sopek na světě  
(3 329 m n. m.). Poslední velká erupce v roce 1669. TAORMINA   Jedno 
z nejmalebnějších a turisticky nejpřitažlivějších měst Itálie. Krásné přírodní divadlo 
ze 3. st. př. n. l.

Itá
lie
 –
 S
ic
ílie
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Poznejte nejvyšší sopku 
Evropy

Návštěva krásné Catanie, která byla zalo-
žena Řeky v 8. století, zničena zemětřese-
ním v 17. století a přestavěna v barokním 
stylu, většinou s černým lávovým kamenem 
z Etny. Užijte si procházku místy, jako je Via 
Etnea a Via dei Crociferi, objevujte římské 
archeologické pozůstatky a nádherné 

kostely, jako je katedrála věnovaná sv. 
Agátě. Nenechte si ujít ani návštěvu tradič-
ního rybího trhu.
Etna, nejvyšší aktivní vulkán v Evropě, je 
symbolem Sicílie. Autobus vás zaveze 
do výšky cca 1 900 m n. m., kde je možné 
obdivovat na místě zvaném Silvestri krátery 
a proudy ztuhlé lávy. Chcete-li vidět skuteč-
nou měsíční krajinu, můžete si vyjet lanovou 
dráhou na vrchol (fakultativně).

Sicílii stojí za to poznat. Podívejte se s námi na nejzajímavější místa tohoto jedinečného ostrova. Jen na Sicílii 
můžete vidět největší dosud činný vulkán Evropy – sopku Etnu – nebo se lodí podívat na vulkanické ostrovy. 
Zajímá vás antika? Pak věřte, že Řecko není jediné místo, kde můžete vidět antické památky. 

  Lodní výlet na sopečné 
Aeolské ostrovy

Aeolské ostrovy tvoří souostroví severně 
od Sicílie, nejznámější jsou tři ostrovy – 
Lipari, Vulcano a Stromboli.
Odjezd autobusem do přístavu v Milazzu. 
Plavba lodí na ostrov Lipari, zastávka 

v přístavu. Volný čas na prohlídku pev-
nosti s archeologickým areálem a pro-
cházku malebným městečkem. Odjezd 
lodí do přístavu Porto Levante na ostrově 
Vulcano přes úžinu se skalisky Faraglioni. 
Možnost koupání v termálním sirném 
bahenním jezírku (2 €, nezapomeňte si 
plavky).

  Objevte krásy starobylého 
řeckého města

Tato cesta na jih Sicílie vás vezme zpět 
v čase. Užijte si jedno z největších a nej-
krásnějších řeckých měst – Syrakusy – 
s největší koncentrací pozůstatků řecké 
klasické doby mimo území Řecka.

Prohlídka krásného antického divadla 
v archeologické oblasti a procházka 
malebným centrem města na „Island of 
Ortigia“ s katedrálou postavenou na pozůs-
tatcích antického chrámu Athena. Po čase 
na oběd návštěva městečka Noto, jež bylo 
i díky svým barokním stavbám zařazeno 
na seznam světového dědictví UNESCO.

  Výlety do vnitrozemí Sicílie

Objevte krásy krajiny sicilského vnitrozemí 
– na některých místech točil Francis Ford 
Coppola své mistrovské dílo „Kmotr“. 
Navštívíte středověkou vesnici Savoca 

s kapucínským klášterem a mystickými 
katakombami a městečko Forza d’Agro, 
odkud se vám naskytnou výjimečné 
výhledy na moře.

Savoca� od 27 €

Syrakusy� od 45 €

Liparské ostrovy / Lipari a Vulcano od 66 €

Etna� od 37 €
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Letovisko v jihovýchodní části ostrova, s historickým centrem, kde naleznete spoustu 
barů, restaurací a nejrůznějších obchůdku. Dominantou města je pobřežní promenáda 
a strážní věž. Z přístavu vyjíždějí lodě na nedalekou Maltu. Oblast je vyhlášená krásnými 
písečnými plážemi s jemným pískem, které jsou pravidelně oceňované Modrou vlajkou 
kvality (na Sicílii se nachází celkem 8 takto hodnocených pláží, a 4 z nich právě v této 
oblasti).

5   Hotel Conte di Cabrera cccc str. 164

Pozzallo

Jedna z dominant Sicílie – mysticky krásná Taormina. Ne nadarmo se o ní mluví také 
jako o jednom z nejmalebnějších a turisticky nejpřitažlivějších měst Itálie. K založení 
Taorminy inspirovala Kartagince nejspíš výhodná poloha vysoko nad mořem na hoře 
Monte Tauro s úchvatným pohledem na vrchol Etny, na azurové moře a pobřeží nedaleké 
Kalábrie. Naleznete zde snad nejkrásnější přírodní divadlo na světě ze 3. st. př. n. l., které 
je po amfiteátru v Syrakusách druhým největším. Osobité kouzlo mají také taorminské 
uličky, vyhlídkové terasy a hlavní promenáda Corso Umberto.

4   Hotel Villa Esperia cccc str. 179
5   Hotel Ipanema cccc str. 180
6   Hotel Unahotels Capotaormina cccc str. 178
7   Hotel Atlantis Palace ccc str. 176

Taormina / Mazaro

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 50 minut

5

4

Vyhledávané moderní prázdninové středisko na východním pobřeží Sicílie zabírá úzký 
pás mezi pobřežím a úpatím hory Monte Tauro. Můžete odtud pozorovat stále činnou 
majestátní sopku Etnu a zároveň se koupat v průzračných vodách Jónského moře. Jde 
o historicky první město, které Řekové založili na Sicílii. Najdete zde promenádu s restau-
racemi, bary a obchody, archeologický park, muzeum aj. Středisko těží také z blízkosti 
slavného a živého města Taormina.

1   Hotel Caesar Palace cccc str. 174
2   Hotel Sant’Alphio Garden cccc str. 172
3   Hotel Villa Linda ccc str. 175
4   Hotel Hellenia Yachting cccc str. 171
5   Hotel RG Naxos cccc str. 170
6   Hotel Unahotels Naxos Beach cccc str. 173

Giardini Naxos

32

 Golf
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Doba transferu z letiště cca 65 minut

1Malé městečko s přímořskou promenádou, spoustou restaurací, kaváren a písečnoobláz-
kovou pláží ležící nedaleko živého města Taormina, cíle výletů většiny návštěvníků Sicílie. 
Jde o bývalou rybářskou vesnici, kde dodnes narazíte na krásné barevné rybářské loďky.

1   Park Hotel Silemi cccc str. 182 
2   Hotel San Pietro ccc str. 183
3   Hotel Antares Olimpo / Le Terrazze cccc str. 181 

Letojanni

4

2

5

6

Doba transferu z letiště cca 60–90 minut

Jedno z nejkrásnějších měst na Sicílii, jehož historie sahá až do období antického Řecka. 
Významné archeologické naleziště zapsané na seznam historického dědictví UNESCO. 
Moderní část města leží na pobřeží, historické centrum se středověkou katedrálou 
a malebnými uličkami se pak nachází na ostrově Ortigia, spojeném s pevninou několika 
mosty.

1   Hotel VOI Arenella Resort cccc str. 166
2   Apartmány Stella del Mare ccc str. 169 
3   Hotel Futura Club Spiagge Bianche cccc str. 168
4   Hotel Fontane Bianche Beach Resort cccc str. 167

Syrakusy

1

3

6

3

5

12
4

7
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hlavní a 2 vedlejší budovy v rozlehlé 
zahradě v klidné lokalitě cca 4 km od historického 
centra městečka Pozzalo. Letiště Katánie cca 100 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, TV místnost, 
konferenční sál, butik, diskotéka, amfiteátr. Venku 
zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u resortu, dostupná 
přes piniový háj, lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR/TR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička. 
DRS/TRS: viz DR, balkon nebo terasa, strana 
k moři. QRS: viz DRS, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: aerobik, 
aquaaerobik, volejbal, plážový volejbal, 
tenis, stolní tenis, boccia, minigolf, kánoe. 
Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, 
miniklub, kuchyňka a dětské menu, dětská 
postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Conte di Cabrera cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  POZZALLO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní italská snídaně v baru u bazénu  
(10.00–11.00 hod.)

  Lehký odpolední snack (16.00–17.30 hod.)

  Vybrané nealkoholické nápoje, čaj, americká 
káva, cafe latte (10.00–24.00 hod.)

  Vybrané alkoholické nápoje – točené pivo, místní 
likéry a koktejly (10.00–24.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HH | Hi

TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  TR | TRS 

HHH | HHi | Hii

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  QRS 

HHHH | HHhi | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Doporučujeme pro rodiny s dětmi

  Krásná písečná pláž s jemným pískem 
a pozvolným vstupem do vody

  Bohaté sportovní zázemí, 
animační programy

  Prostorné pokoje

  Stravování formou all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcabrera.it/it

NOVINKA
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4,0TripAdvisor
949 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Rozlehlý areál v klidné lokalitě, 
hlavní budova a menší vilky v zahradě. Syrakusy 
cca 10 km (hotelový minibus za poplatek).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, restaurace, 
restaurace à la carte, pizzerie, bary, konferenční centrum, 
amfiteátr. Venku zahrada, 2 bazény a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 600 m (doprava hotelovým 
vláčkem zdarma) nebo menší skalnatá pláž cca 250 m 
(vstup do vody z mola). Lehátka a slunečníky zdarma, 
bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, balkon 
nebo terasa. DRS: viz DR, set na přípravu kávy 
a čaje, plážové osušky, WiFi, 2× vstup do wellness 
zdarma. FR: viz DR, 2 místnosti, v hlavní budově.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně a večeře formou bufetu včetně 
nápojů (voda, vybrané nealkoholické nápoje, stolní víno).  
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
aerobik, plážový volejbal, malý fotbal, tenis, 
stolní tenis, lukostřelba. Za poplatek: kánoe, 
windsurfing, vnitřní bazén, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy 
pro děti i dospělé, hudební večery.
PRO DĚTI  2 dětské bazény, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel VOI Arenella Resort cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  SYRAKUSY

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje, čaj a káva (10.00–24.00 hod.)

  2× denně lehký snack

  Bar na pláži není součástí programu all inclusive

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, sauna, turecké lázně, 
masáže, různé druhy zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHI | Hh | HII | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS  

HHH | HHI | Hh | HII | HI

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR  

HHhh | HHHi | HHH | HHI | HII

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 600 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  U krásné písečné pláže

  Klidná lokalita uprostřed zeleně

  Vhodné pro rodiny s dětmi

  Sportovní zázemí, animační programy

  Možnost dokoupení programu  
all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.voihotels.com/
en/hotels-resorts/sicily/
siracusa/arenella-resort

4,0TripAdvisor
2 095 hodnotících



167

IT
Á

LI
E 

– 
S

IC
ÍL

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hlavní a vedlejší budova v klidné lokalitě 
Fontane Bianche s několika bary a restauracemi 
v okolí. Syrakusy cca 15 km, Noto cca 18 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
výtah, restaurace, bar, diskotéka, amfiteátr. Venku 
zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečná pláž přímo u hotelu, lehátka 
a slunečníky zdarma od 2. řady.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minibar, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, 
plážový volejbal, tenis, malý fotbal, boccia, stolní 
tenis. Za poplatek: vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy 
pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Dětský bazén, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Fontane Bianche Beach Resort cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  SYRAKUSY

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní italská snídaně (10.00–12.00 hod.)

  Lehký snack v baru u bazénu  
(16.00–18.00 hod.)

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje v centrálním baru a baru u bazénu

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, pára, masáže a různé 
druhy zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 15 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásná písečná pláž přímo u hotelu

  Stravování formou all inclusive

  Sportovní zázemí, animační 
programy

 Vhodné pro páry i rodiny s dětmi

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelfontanebianche.it

NOVINKA

3,5TripAdvisor
1 547 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hlavní a vedlejší budova v klidné lokalitě 
Fontane Bianche s několika bary a restauracemi 
v okolí. Syrakusy cca 15 km, Noto cca 18 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
výtah, restaurace, piano bar, TV místnost. Venku 
zahrada, bazén s vířivkou a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 300 m (přes místní 
komunikaci). Plážový klub s bazénem a barem, 
1 slunečník a 2 lehátka na pokoj od 3. řady zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Viz program soft all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness, aerobik, 
aquaaerobik, jóga, plážový volejbal, kánoe. 
ZÁBAVA  Denní i večerní animační 
programy pro děti i dospělé.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Futura Club Spiagge Bianche cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  SYRAKUSY

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, vybrané nealkoholické nápoje 
a stolní víno

  Voda a vybrané nealkoholické nápoje v baru 
na pláži (09.00–18.00 hod.) a v baru u bazénu 
(09.00–24.00 hod.)

  Lehký snack v průběhu dne

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHI | HH | HII | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečná cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Po kompletní rekonstrukci  
v roce 2018

  V blízkosti krásné písečné pláže

  Plážový klub s bazeném a barem

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.victoriafontanebiancheresort.it

NOVINKA

4,0TripAdvisor
82 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Vilky v zahradě v zátoce Fontane 
Bianche s několika bary a restauracemi v okolí. 
Syrakusy cca 15 km, Noto cca 18 km.
VYBAVENÍ  Recepce, společenské prostory, 
zahrada a terasa s lehátky a slunečníky za poplatek. 
Možnost za poplatek využívat služeb partnerského 
hotelu Fontane Bianche (cca 500 m) – bary, 
restaurace à la carte, sportovní zázemí, miniklub.
PLÁŽ  Písečná pláž cca 200 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, lednička. AP1: viz ST,  
kuchyňka s ledničkou, oddělená ložnice, balkon 
nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Bez stravování. Možnost  
dokoupení programu all inclusive v partnerském  
hotelu Fontane Bianche.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Apartmány Stella del Mare ccc
ITÁLIE  SICÍLIE  SYRAKUSY

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Program all inclusive se čerpá v partnerském 
hotelu Fontane Bianche

  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Pozdní italská snídaně (10.00–12.00 hod.)

  Lehký snack v baru u bazénu (16.00–18.00 hod.)

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje v centrálním baru a baru u bazénu

  1 slunečník a 2 polohovací křesla  
na apartmá zdarma

STUDIO  ............................................................ ST 

HH | HI

APARTMÁ  ....................................................... AP1 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | Hhi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Cenově výhodná nabídka

  U krásné písečné pláže

  Možnost využívat služeb 
partnerského hotelu Fontane 
Bianche

  Možnost dokoupení programu  
all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.residencestelladelmare.it/en/

NOVINKA

3,5TripAdvisor
392 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Přímo u pláže cca 1 km od centra Giardini 
Naxos s restauracemi, bary a obchody, cca 7 km 
od města Taormina (zastávka busu v blízkosti).
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, restaurace à la carte, lobby bar, vinný 
bar, business centrum, obchod se suvenýry, 
kadeřnictví, čistírna. V zahradě bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž přímo u hotelu, 
lehátka a slunečníky za poplatek, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar 
a balkon. DRSVX: viz DR, set na přípravu kávy 
a čaje, internet zdarma, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
formou výběru z menu, salátový bufet.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.  
Za poplatek: vnitřní bazén, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v okolí hotelu.
PRO DĚTI  Židličky, dětské menu, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Bezbariérový pohyb v celém 
hotelu včetně pokojů (nejsou speciálně upraveny).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi ve veřejných 
prostorách, WLAN na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club.

Hotel RG Naxos cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  GIARDINI NAXOS

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

  Za poplatek: vnitřní bazén, různé druhy procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVX 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Přímo u privátní pláže

  Výborná poloha vzhledem 
k zajímavostem ostrova

  Kvalitní služby a příjemná  
atmosféra

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hiltonhotels.it

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

4,0TripAdvisor
1 779 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Přímo u pláže cca 1 km od centra města 
Giardini Naxos. V okolí obchody, restaurace, bary. 
Historické centrum města Taormina cca 7 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace 
s terasou, restaurace à la carte, piano bar, konferenční 
místnost, společenská místnost s TV, čistírna. Venku 
bazén s mořskou vodou, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Přímo u písečnooblázkové pláže, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar.  
DRS: viz DR, balkon. DRX: viz DRS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu,  
večeře formou výběru z menu (v sezoně  
1× týdně tematická večeře formou bufetu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.  
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání),  
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty. 
Bezbarierový pobyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Hellenia Yachting cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  GIARDINI NAXOS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: vířivka, masáže, různé druhy 
zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..................  DR | DRS | DRX 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha přímo u pláže 
a nedaleko centra

  Hotel vhodný pro náročnější 
klientelu

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelhellenia.com

POKOJ SUPERIOR

3,5TripAdvisor
471 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V hotelové zóně cca 1,5 km od centra města 
Giardini Naxos. V okolí obchody, restaurace a bary.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
lobby bar, piano bar, společenská místnost s TV/sat, 
konferenční sál. V zahradě bazén, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 100 m (privátní 
přístup), lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minilednička 
a balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, oběd 
a večeře formou výběru z menu. U pánů jsou 
u večeře vyžadovány dlouhé kalhoty.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: fitness, tenis, 
vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Občas večery s živou hudbou.
PRO DĚTI  Dětské menu, dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty. 
Bezbarierový pobyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Sant’Alphio Garden cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  GIARDINI NAXOS

WELLNESS & SPA
  Za poplatek: masáže, kosmetické  
procedury, vířivka, sauna, solárium,  
pára, vnitřní vyhřívaný bazén

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Vynikající poloha u soukromé pláže

  Krásné výhledy na sopku Etna 
a Středozemní moře

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.santalphiohotel.com

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

3,5TripAdvisor
602 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Na klidném místě cca 1,5 km od centra 
města Giardini Naxos, cca 7 km od města Taormina 
(6× týdně shuttle k zastávce lanovky v Mazzaro 
zdarma). Možnosti nákupů cca 200 m.
VYBAVENÍ  Rozsáhlý komplex s 642 pokoji, hlavní 
budova a dvoupodlažní vilky v krásné zahradě,  
vstupní hala s recepcí, restaurace, 2 restaurace  
à la carte, lobby bar, piano bar, konferenční centrum, 
čistírna, tabák, minimarket, obchod se suvenýry, 
salon krásy. V zahradě 2 bazény (1 olympijský), 
bar u bazénu a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek a oproti kauci.
PLÁŽ  Od písečnooblázkové pláže je hotel oddělen 
jen zahradou, lehátka a slunečníky za poplatek. 
Bar a rybí restaurace à la carte na pláži.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minibar, balkon 
nebo terasa, v hlavní budově. DRS: viz DRSS, 
ve vilkách v zahradě, zrenovované.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu (k jídlu ½ l vody a ¼ l vína/os. v ceně). 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: stolní tenis,  
tenis, plážový volejbal, fitness, aerobik a další  
sportovní aktivity v rámci animace. Za poplatek: biliár,  
půjčovna kol, masáže, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA  Animační programy, večerní 
zábavné programy, show, živá hudba.
PRO DĚTI  2 bazény, hřiště, baby klub, miniklub, 
dětská postýlka za poplatek (na vyžádání), hlídání dětí 
za poplatek (na vyžádání). Dětská restaurace za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty. 
Bezbarierový pobyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Unahotels Naxos Beach cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  GIARDINI NAXOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (12.00–24.00 hod.)

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Lehátka a slunečníky na pláži  
od 3. řady zdarma, osušky zdarma

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DRSS | DRS 

HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel v krásné udržované zahradě

  Výhodná poloha přímo u pláže

  Možnost programu all inclusive

  Bohaté sportovní i zábavné 
programy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atahotels.it/en/naxos

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

4,0TripAdvisor
2 011 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hotel v klidné lokalitě uprostřed zeleně, 
centrum Giardini Naxos cca 1 km (hotelový minibus 
zdarma). V okolí nákupní možnosti, restaurace a bary.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
2 bary, společenská místnost, konferenční 
centrum. Venku zahrada, bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 1 km 
(hotelový minibus zdarma několikrát denně). 
Lehátka a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor oproti kauci, 
minilednička, set na přípravu kávy a čaje. 
DRT: viz DR, balkon nebo terasa. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, obědy a večeře formou 
bufetu. Možnost dokoupení programu all inclusive.
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy,  
tematické večery, živá hudba.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Caesar Palace cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  GIARDINI NAXOS

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  K jídlu voda, vybrané nealkoholické  
nápoje, víno a pivo

  Vybrané místní nealkoholické nápoje  
a zmrzlina (10.00–24.00 hod.)

  Vybrané místní alkoholické nápoje  
(18.00–24.00 hod.) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........................  DR | DRT 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHI | HH | HII | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost programu all inclusive

  Krásná zahrada

  Denní i večerní animační programy 
pro děti i dospělé

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcaesarpalacenaxos.it/en

4,0TripAdvisor
1 070 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V klidné poloze cca 1,5 km od centra  
města Giardini Naxos v části Recanati, cca 6 km 
od historického centra Taorminy. Nákupní 
možnosti, restaurace a bary v blízkosti hotelu.
VYBAVENÍ  40 pokojů, vstupní hala s recepcí, 
výtah, místnost pro podávání snídaní, bar.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 100 m, 
lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, 
trezor a balkon. DRS: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v okolí hotelu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel Villa Linda ccc
ITÁLIE  SICÍLIE  GIARDINI NAXOS

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | HI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s příjemnou 
atmosférou

  Poblíž dlouhé písečnooblázkové 
pláže

  Vhodné pro klidnou,  
odpočinkovou dovolenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelvillalinda.it

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

4,0TripAdvisor
210 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

Pláž: písečnooblázková cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelatlantis.it

POLOHA  V klidné lokalitě, centrum Mascali 
cca 1,5 km, zastávka autobusu do Taorminy 
(18 km) nebo Giardini Naxos (15 km) cca 
800 m. Golfové hřiště Il Picciolo cca 25 km 
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace/pizzerie, lobby bar, obchod se suvenýry. 
Velká zahrada, bazén a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky za poplatek, bar u bazénu.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 30 m (přes 
místní komunikaci), 1 slunečník a 2 polohovací 
křesla na pokoj zdarma. Bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, telefon, 
balkon nebo terasa.
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální snídaně 
formou bufetu, večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: plážový volejbal. 
Za poplatek: masáže, tenis, půjčovna kol.
ZÁBAVA  Diskotéka, animační programy.
PRO DĚTI  Dětský bazén, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Atlantis Palace ccc
ITÁLIE  SICÍLIE  MASCALI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHHh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Krásné výhledy na sopku Etna

 Výhodný poměr kvality a ceny

  Přímo u krásné písečnooblázkové 
pláže

  Příjemný hotel s rodinnou 
atmosférou
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

4,0TripAdvisor
249 hodnotících



178

IT
Á

LI
E 

– 
S

IC
ÍL

IE

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hotel na skalním výběžku s krásným 
výhledem na záliv a sopku Etna. Historické centrum 
Taorminy cca 4 km (hotelový minibus zdarma). 
Restaurace, bary a nákupní možnosti cca 1,5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, lobby, 
restaurace, restaurace à la carte, bary, konferenční 
centrum, butik, kadeřník. Venku bazén se slanou 
vodou, vířivka, panoramatická terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ  Privátní písečnooblázková pláž, přístup 
na pláž hotelovým výtahem a tunelem ve skále. 
Lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar na pláži.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minibar, 
balkon nebo terasa. Na vyžádání prostornější 
pokoje superior s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu.  
Večeře formou výběru ze 4chodového menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
Za poplatek: tenis, potápění, rybolov.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízké Taormině.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Unahotels Capotaormina cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  TAORMINA

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vířivka 

  Za poplatek: masáže, různé druhy  
zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 65 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel s unikátní polohou na skále 
nedaleko centra Taorminy

  Krásné výhledy na záliv  
a sopku Etna

  Wellness centrum

 Vhodné pro náročnou klientelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.atahotels.it/en/hotel/
atahotel-capotaormina/

4,5TripAdvisor
1 345 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hotel ve svahu mezi zálivy Baia dei 
Mazzaro a Baia delle Sirene. Přírodní rezervace 
Isola Bella cca 700 m. Taormina cca 5,5 km, stanice 
lanovky do historického centra Taorminy 200 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtah, 
restaurace s terasou, bar, TV koutek. 
Venku bazén a terasa s lehátky zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž cca 100 m (u vstupu do 
vody kameny, doporučujeme obuv do vody), přístup na 
pláž po schodech. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor.
DRS: viz DR, balkon směrem k moři.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, večeře 
salátový bufet, hlavní jídlo formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v blízké Taormině.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ  Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty. 
Bezbarierový pobyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Za poplatek: WiFi v lobby.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Villa Esperia cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  TAORMINA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHHh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHH | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zrenovovaný hotel s příjemnou 
atmosférou

  Stylové prostředí s krásnými  
výhledy na moře

  Výhodná poloha v blízkosti  
lanovky do Taorminy (cca 200 m)

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelvillaesperia.com

3,0TripAdvisor
438 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hotel ve svahu mezi zálivy Baia dei 
Mazzaro a Baia delle Sirene. Přírodní rezervace 
Isola Bella cca 700 m. Taormina cca 5,5 km, stanice 
lanovky do historického centra Taorminy 200 m.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, trezor, výtah, 
restaurace, lobby/piano bar, společenská místnost s TV. 
Střešní bazén, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ  Veřejná písečnooblázková pláž cca 100 m. 
Privátní pláž s bazénem a barem u bazénu cca 
1 500 m, transfer, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar, telefon a balkon 
nebo terasa s postranním výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu. Oběd a večeře 
formou výběru z menu, 1× týdně tematický bufet.
ZÁBAVA  Občas živá hudba a folklorní show.
PRO DĚTI  Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Ipanema cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  TAORMINA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha v blízkosti lanovky 
do Taorminy

  Hotelový Beach Club cca 1 500 m – 
písečnooblázková pláž, bazén a bar 
u bazénu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelipanema.it

3,0TripAdvisor
528 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Hotel na vrcholku tyčícím se nad městečkem 
Letojanni. Je součástí komplexu 3 hotelů (Antares,  
Le Terrazze, Olimpo), propojených panoramatickou 
lanovkou. Centrum města cca 500 m, Taormina 6 km.
VYBAVENÍ  V komplexu k dispozici vstupní hala 
s recepcí, 2 restaurace, restaurace à la carte, 
bary, společenská místnost, konferenční 
centrum. Venku 2 bazény a terasy s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková, přístup na pláž 
hotelovým výtahem na parkoviště a dále 350 m 
pěšky, polohovací křesla a slunečníky zdarma.
POKOJ  DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, trezor, minilednička,  
set na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa.  
DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Zdarma: fitness. 
ZÁBAVA  Denní i večerní animační programy.  
Folklorní večery, živá hudba.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, hřiště, miniklub (4–12 let), 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi ve veřejných 
prostorách. Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Antares Olimpo / Le Terrazze cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  LETOJANNI

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané místní nealkoholické nápoje, káva, čaj, 
víno a pivo (10.00–24.00 hod.)

  Zmrzlina, lehké občerstvení v baru u bazénu 
(10.00–18.00 hod.) 

  20% sleva na procedury ve wellness centruWELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén

  Za poplatek: sauna, solárium, turecké lázně, 
masáže, různé druhy zkrášlujících procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHhh | HHHi | HHII | HHI | Hh | HIi | Hi

H dospělá osoba i dítě do 16 let

Pláž: písečnooblázková cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Možnost programu all inclusive

  Krásné výhledy z hotelu na moře

  Animační programy pro děti 
i dospělé

  Wellness & spa

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelolimpoletojanni.it/en/

4,0TripAdvisor
965 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  V zálivu Letojanni přímo u pláže. V klidné 
lokalitě, restaurace, bary a obchody cca 10 minut chůze, 
zastávka autobusu cca 50 m, Taormina cca 5 km.
VYBAVENÍ  Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace 
à la carte, lobby bar, TV koutek. Venku bazén s mořskou 
vodou, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž u hotelu 
(přístup po schodech), lehátka a slunečníky 
za poplatek. Snack bar na pláži.
POKOJ  DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., minibar, trezor, telefon, 
balkon nebo terasa s výhledem na moře.
STRAVOVÁNÍ  Rozšířená kontinentální 
snídaně formou bufetu.
PRO DĚTI  Brouzdaliště, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  cccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC, AMEX.

Park Hotel Silemi cccc
ITÁLIE  SICÍLIE  LETOJANNI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Hotel vhodný pro klidnou  
a odpočinkovou dovolenou

  Pláž přímo u hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.parkhotelsilemi.com

4,5TripAdvisor
224 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA  Přímo v centru střediska Letojanni 
u pobřežní promenády. Restaurace, bary a obchody 
v blízkosti hotelu. Taormina cca 5 km.
VYBAVENÍ  Recepce, trezor za poplatek, 
2 výtahy, restaurace, TV koutek. Bar 
a restaurace à la carte přímo na pláži.
PLÁŽ  Písečnooblázková pláž jen přes místní 
komunikaci, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ  DR: koupelna/WC, klimatizace, telefon, TV/sat. 
DRT: viz DR, balkon. QR: viz DR, prostornější. 
STRAVOVÁNÍ  Snídaně formou bufetu, 
večeře salátový bufet, hlavní jídlo formou 
bufetu nebo výběrem z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA  Za poplatek: vodní sporty 
na pláži.
ZÁBAVA  Možnosti zábavy v okolí hotelu.
PRO DĚTI  Dětská postýlka za poplatek (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA  ccc
INTERNET  Zdarma: WiFi v lobby a baru.
PLATEBNÍ KARTY  VISA, EC/MC.

Hotel San Pietro ccc
ITÁLIE  SICÍLIE  LETOJANNI

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........................  DR | DRT 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

ČTYŘLŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  QR 

HHhh | HHHi | HHH | HHII | HHi | HH 

H dospělá osoba i dítě do 13 let

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Rodinný hotel s příjemnou 
atmosférou 

  Pláž jen přes pobřežní promenádu

  Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sanpietro-hotel.it

Pláž: písečnooblázková cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 70 minut

3,0TripAdvisor
241 hodnotících
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Ostrov Madeira si díky své kráse a jedinečnosti 
vysloužil hned několik pojmenování, jako např. 
ostrov věčného jara, ostrov květů nebo zelená 
perla Atlantiku. Turisté směřují na Madeiru nejen 
kvůli plážím a křišťálovému moři, ale také kvůli 
pestré nabídce výletů. V hornatém vnitrozemí 
se nabízí mnoho tras pro pěší turistiku, které si 
můžete vybírat podle náročnosti. Máte-li rádi 
aktivní dovolenou, vydejte se na Madeiru a vrátíte 
se s nezapomenutelnými zážitky. 

CHARAKTERISTIKA
Madeiru najdeme asi 580 kilometrů od afrického pobřeží a asi 900 kilometrů od evrop-
ského kontinentu. Pobřeží Madeiry je hodně členité. Vysoké hory se táhnou napříč celým 
ostrovem a mnohé oblasti hornatého vnitrozemí zůstávají civilizací nedotčené. Nejvyšším 
vrcholem ostrova je Pico Ruivo (1 862 m). Úrodná Madeira má bohatou flóru téměř všech 
vegetačních pásem. V zátokách jsou malé rybářské přístavy s oblázkovými plážemi. Pří-
rodní písečná pláž je například Prainha na východě od města Machico u Caniçalu, uměle 
vytvořené pláže se zlatým pískem byste našli v oblasti Calheta a Machico.
Na terasovitých polích, podobně jako třeba v Číně, se pěstuje už po staletí kromě jiného 
cukrová třtina a hrozny nebo banány. Z ručních prací přetrvala výroba proutěného 
nábytku a košíků nebo vyšívání ubrusů a dalšího textilu (výšivka s názvem madeira). 
Zásadním zdrojem příjmů je samozřejmě cestovní ruch.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Hlavním městem, kde se nachází většina muzeí a historických budov, je Funchal. 
Návštěvníci jej nazývají „malý Lisabon“ – hlavní město Portugalska připomínají strmé 
uličky s kočičí dlažbou. Hluboká zátoka sem přilákala osadníky již v 15. století. V okolí 
roste divoký fenykl, funcho, podle něhož portugalští mořeplavci město pojmenovali.

Většina proutěného zboží, které se prodává ve Funchalu, se vyrábí v obci Camacha. 
V poklidné vesnici stojí velká dílna, kde spatříte od podlahy ke stropu předměty z proutí – 
od rámů na obrazy, rámů postelí a kolébek až po křesla. 

PRAKTICKÉ TIPY
I na Madeiře můžete trávit dovolenou aktivně. Díky unikátním stezkám podél zavlažova-
cích kanálů levadas si tu přijdou na své zejména milovníci pěší turistiky. Podobné trasy 
najdete i v jiných zemích, nejsou ale tak rozsáhlé a dostupné jako zde. Levády tvoří přes 
2 150 kilometrů dlouhou síť stezek, které jsou většinou pozvolné a nesmírně zajímavé. 
Místní klima má blahodárné účinky zejména při léčbě respiračních onemocnění. Centra 
zaměřená na péči o zdraví kombinují zdravotní a kosmetické postupy. Vyzkoušet tak 
můžete například thalassoterapii, hydromasáže, turecké lázně a další kosmetické kúry.

RODINNÁ DOVOLENÁ A ZÁBAVA
Chcete-li zažít něco nezapomenutelného, doporučujeme vyrazit na výlet za pozorováním 
delfínů a velryb. Madeira, jako vulkanický ostrov strmě padající do hlubin Atlantského 
oceánu, je oblastí, kolem níž celoročně proplouvá mnoho mořských živočichů, hlavně 
savců. Ti u břehů vyhledávají odpočinek, potravu nebo útočiště, kde přivést na svět svá 
mláďata. Za madeirskými kytovci se vyráží na motorových člunech. Vidět delfíny skákající 
vedle lodi nebo velrybu v těsné blízkosti člunu je veliký zážitek. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V některých hotelech je vybírána tzv. ECO taxa (1 €/osoba/den, max. 5 €/osoba/pobyt). Tato 
taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Zelená perla Atlantiku

TO NEJLEPŠÍ Z MADEIRY

   Velice rozmanitá a úchvatná příroda, stálé počasí

 Migrující mořští savci – velryby a delfíni

 Jedinečné turistické stezky vedoucí kolem levád
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 20 22 23 25 25 24

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 19 20 21 22 23 22

Madeira

M A D E I R A

A T L A N T S K Ý

O C E Á N

FUNCHAL

Caniço

Porto Moniz

Calheta

Caniço de Baixo

Santa Cruz
Machico

Pico Ruivo
+

1862 m

0 25 km

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

KVĚTINOVÉ SLAVNOSTI  Na Madeiře se koná řada slavností a festivalů. Květinové 
slavnosti jsou nejpopulárnější. Celé hlavní město Funchal je vyzdobeno nádhernými 
živými květinami. PORTO MONIZ  Malebná vesnice láká především krásnými jezírky 
vybudovanými v pobřežních skalách. PORTO SANTO – PLÁŽ PRAIA PORTO  
SANTO  Tato pláž je největším lákadlem celého ostrova. Je dlouhá 9 km a má nádherný 
světlý přírodní písek, kterému se přisuzují i léčivé účinky. Rozprostírá se mezi hlavním 
městem Vila Baleira a letoviskem Ponta Calheta, které je oblíbeným místem s restauracemi 
a bary. PICO RUIVO  Střed ostrova tvoří impozantní hory s krásnou přírodou. Může se 
stát cílem krásné hřebenové túry s neopakovatelnými výhledy na všechny strany ostrova. 
FUNCHAL  Hlavní město s malebnými uličkami se spoustou kaváren, restaurací, taveren 
a muzeí. Botanická zahrada s překrásnou sbírkou květin. LEVÁDY  Unikátní zavlažovací 
kanály, kterých je na ostrově přes 2 000 km. Kolem nich vedou nádherné turistické trasy. Po
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Celodenní výlet západní  
částí ostrova

Trasa vede podél jižního pobřeží na západ. 
První zastávka je na jednom z nejvyšších 
útesů světa – Cabo Girão (580 m) – 
s výhledem na Funchal, oblast Câmara 
de Lobos a terasovitá políčka. Pokračo-
vat budete přes městečko Ribeira Brava 
s kostelíkem sv. Benedikta s tradiční 
manuelskou dekorací. Poté se vydáte 

do oblasti banánových plantáží Madalena 
do Mar a dále k severnímu pobřeží přes 
největší náhorní plošinu ostrova Paúl da 
Serra. Zastávka i s obědem (za příplatek), 
případně procházkou, vás čeká v Porto 
Moniz s přírodními bazény s mořskou 
vodou. Vracet se budete kolem silnice 
tesané v pobřežních skalách a oblasti 
s bouřícím oceánem. Poslední zastávkou je 
rybářské město Câmara de Lobos s mož-
ností ochutnání tradičních nápojů. 

Madeira je ostrov přímo stvořený pro milovníky výletů. Vydáte-li se na kteroukoliv stranu, vždy budete mít co 
objevovat. Při výběru západního okruhu navštívíte jeden z nejvyšších útesů na světě Cabo Girão, východní 
okruh vás zavede na třetí nejvyšší vrchol ostrova Pico do Arieiro, trasa západní částí ostrova odkrývá krásy levád 
a údolí Rabaçal. Pokud máte raději moře, nabízíme nezapomenutelný výlet za pozorováním velryb a delfínů.

  Celodenní výlet východní  
částí ostrova

Trasa začíná cestou do vnitrozemí 
na třetí nejvyšší vrchol – Pico do Arieiro 
(1 818 m)  – a pokračuje přes rezervaci 
Ribeiro Frio. Za procházku stojí starší 
leváda v srdci původního vavřínového pra-
lesa Laurissilva. Dále zamíříte na severní 

pobřeží do města Santana (možnost 
oběda za příplatek). Typická vesnice Faial, 
krajina s terasovitými políčky. Cestou zpět 
zavítáte k výběžku Ponta De São Lourenço 
s průmyslovým městem Caniçal. Na trase 
podél jižního pobřeží navštívíte i Machico, 
druhé nejvýznamnější město Madeiry. 

  Výlet na motorových člunech 
za madeirskými kytovci

Exkurze začne krátkou prezentací, při níž 
budete seznámeni s podmínkami výletu 
a se zajímavostmi, jako jsou druhy delfínů 
a velryb, které se na Madeiře vyskytují, 
kde mají biologové své pozorovatelny atd. 

Na člunu vám bude k dispozici mořský 
biolog a seznámí vás se zajímavostmi 
ze života různých živočichů. Nabízíme 
i možnost plavání s delfíny (za příplatek), 
což pro vás bude jistě nezapomenutel-
nou zkušeností. Pokud nespatříte žádné 
kytovce, jako kompenzaci vám společnost 
umožní druhou plavbu zdarma.

  Trasa západní částí ostrova – 
údolím Rabaçal

Cesta vede kolem překrásných levád – 
Levady do Risco, která končí u stometro-
vého vodopádu, a Levady das 25 Fontes. 

Sem sestoupíte po kamenitých schodech, 
na jejichž konci je jezírko s mnoha pra-
mínky. Čekají vás překrásné výhledy 
do údolí a na vodopády. Túra končí 
po projití tunelu u vesničky Calheta. 
Délka trasy cca 11 km. 

Levády Risco a 25 pramenů od 38 €

Pozorování delfínů a velryb od 50 €

Východní okruh od 40 €

Západní okruh od 1 200 Kč
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Celé hlavní město Funchal je vyzdobeno obrovským 
množstvím různých živých květin, ulice a chodníky 
lemují naaranžované koberce květin a květinové 
obrazce s překrásnými pestrobarevnými 
motivy. Samozřejmě si můžete zakoupit 
i jedinečné sazenice květin různých druhů. 
Celý festival (2. 5. – 19. 5.) doprovází bohatý kulturní 
program, hudební a taneční madeirské skupiny. 
V sobotu (4. 5.) ráno všechny děti nosí květiny 
k živé Zdi naděje, která je umístěna na hlavním 
náměstí Praca Municipal ve Funchalu. 
Průvod vedou dívky v krásných krojích. 
Hlavní část slavností vrcholí alegorickým průvodem 
v neděli (5. 5.), při kterém projíždějí městem za zvuků 
hudby alegorické vozy zhotovené z živých květin. 12. 5. 
proběhne přehlídka a jízda historických aut, 19. 5.  
pak vše zakončí koncert „The sound of Flowers“.

Květinové slavnosti
PORTUGALSKO  MADEIRA

  I v letošním roce vám nabízíme 
možnost atraktivního pobytu 
na ostrově v době nejoblíbenějších 
madeirských slavností

  Jste-li milovníci pestrobarevných 
květin, přírody a festivalové zábavy, 
pak si nesmíte nechat ujít návštěvu 
Madeiry během výjimečných 
květinových slavností

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

29. 4. | 3. 5. | 6. 5. | 10. 5. | 13. 5. 2019

ODLETY

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7, 11/10
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1. DEN Přílet na Madeiru, transfer do hotelu, ubytování. 
2. DEN Půldenní pěší prohlídka hlavního města Funchalu 
s výkladem zakončená návštěvou botanické zahrady.
3. DEN Cesta do vnitrozemí na třetí nejvyšší vrchol 
ostrova Pico do Arieiro (1 818 m). Dále přes Ribeiro 
Frio, přírodní rezervaci a tamní vesničku. Procházka 
podél starší levády (trasa cca 1,5 km) v srdci původního 
vavřínového pralesa Laurissilva. Cesta až na severní 
pobřeží do města Santana, proslulého tradičními 
trojúhelníkovými domky. Oběd v místní restauraci. 
Při návratu cesta k východnímu výběžku Ponta De 
Sao Lourenço, známému barevnými skalami, pouštní 
krajinou a rozbouřeným oceánem. Na trase podél jižního 
pobřeží Machico, druhé nejvýznamnější město Madeiry. 
4. DEN Půldenní pěší výlet. Nenáročná 
procházka překrásnou přírodou podél jedné z 
levád – typického zavlažovacího kanálu na Madeiře. 
Trasa cca 5 km, obtížnost lehká, doporučujeme 
vhodnou obuv a sportovní oblečení.
5. DEN Volný den. Fakultativně možnost zakoupení 
výletů: plavba katamaránem nebo na replice Kolumbovy 

lodi Santa Maria, případně s biology za pozorováním 
delfínů a velryb, ev. pěšího výletu na levády.
6. DEN Po snídani odjezd na západ. První zastávka 
na jednom z nejvyšších mořských útesů světa – Cabo Girão 
(580 m) – s výhledem na Funchal, oblast Câmara de Lobos 
a terasovitá políčka. Pokračování přes přímořské městečko 
Ribeira Brava, kostelík sv. Benedikta. Poté cesta do oblasti 
banánových plantáží a dále na severní pobřeží přes největší 
náhorní plošinu Paúl da Serra. Zastávka i s obědem v Porto 
Moniz. Městečko je jedinečné především díky přírodním 
bazénům s mořskou vodou. Odpoledne kolem oblasti 
s bouřícím oceánem zasvěcené sv. Vincentovi – Sao 
Vicente. Poslední zastávkou je rybářské městečko Câmara 
de Lobos s možností ochutnání tradičních nápojů.
7. DEN Půldenní výlet – vyhlídka Pico dos Barcelos 
nad Funchalem, Eira do Serrado s výhledem 
na pohoří a vesnici jeptišek Curral das Freiras. 
Cestou zpět zastávka v Monte s kostelem, kde je 
pochován Karel I. Habsburský, a s možností vyzkoušet 
montský tobogan – sjezd v proutěných koších 
na lyžích (za poplatek, dle aktuálních podmínek).

8. DEN Volno až do transferu na letiště.

CENA ZAHRNUJE: leteckou dopravu, letištní 
taxy a další poplatky, uvedený program, ubytování 
ve vybraných ccc nebo cccc hotelech ve Funchalu 
(na vyžádání), stravování dle výběru (snídaně nebo 
polopenze), česky mluvícího průvodce CK FISCHER, 
vstupy a poplatky (není-li uvedeno jinak) 
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 12
Změna programu vyhrazena! 

Poznávací týden na Madeiře
PORTUGALSKO  MADEIRA

  Poznejte Madeiru zblízka

  Jedinečná příležitost k poznání 
výjimečného ostrova

  Výlet na západní i východní  
část ostrova

  Možnost lodních výletů

PŘÍRODA & POZNÁNÍ

DETAILNÍ PROGRAM 
A AKTUÁLNÍ CENY 

Více informací o QR kódu na str. 7
www.fischer.cz

24. 5. | 21. 6. | 23. 8. | 20. 9. 2019

TERMÍNY

POČET DNÍ/NOCÍ: 8/7
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Srdcem Madeiry je hlavní město Funchal s malebnými uličkami s množstvím kaváren, 
restaurací a taveren, muzeí a historických paláců. Procházku je možno spojit s návštěvou 
místní botanické zahrady, která se pyšní překrásnou sbírkou květin. 
Většina hotelů se nachází v nové rezidenční části Funchalu. Koupání je možné na kame-
nitém pobřeží (přístup do moře je většinou po schůdcích) nebo na tmavé pláži Praia 
Formosa u hotelu Pestana Bay. Klienti využívají také dvě lida – soustavy bazénů se 
zázemím, terasami na slunění s lehátky a slunečníky za poplatek a přístupem do moře 
po schodech, vstup do lida za poplatek.

1   Hotel Orca Praia cccd str. 202
2   Hotel Pestana Royal ccccc str. 196
3   Hotel Pestana Ocean Bay cccc str. 198
4   Hotel Duas Torres cccc str. 200
5   Aparthotel Florasol ccc str. 204
6   Hotel Melia Madeira Mare Resort & Spa ccccc str. 197
7   Hotel Madeira Panoramico cccc str. 201
8   Hotel Vidamar Resort Madeira ccccc str. 192 
9   Hotel Quinta da Casa Branca ccccc str. 191
q   Hotel Pestana Village cccc str. 199 
w   Hotel Pestana Carlton Madeira ccccc str. 194

Pobytové oblasti

5

1

3

4

Funchal

 Pláž  Nákupní centrum  Potápěčské centrum
  Aquapark  Lido  Golf

Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Kdysi to byla malá vesnička, kde si převážně zámožní cizinci nechali vystavět svá prázd-
ninová sídla. Během několika let se z malé vesničky stalo rezidenční centrum plné krás-
ných vil a kvalitních hotelů. Středisko se nachází 12 km východně od Funchalu, 10 km 
od letiště. Pravidelné autobusové spojení do Funchalu. Středisko doporučujeme pro klid-
nější dovolenou mimo hlavní město. 

1   Hotel Four Views Oasis cccc str. 208
2   Komplex Roca Mar Lido Resorts cccc str. 206
3   Hotel Quinta Splendida cccc str. 205

Doba transferu z letiště cca 20 minut

2

1

Caniço de Baixo

Městečko jen několik kilometrů jižně od letiště si zachovalo v centru svůj původní ráz. 
Podél pobřeží vede promenáda, najdete zde restaurace, bary, obchody, dětské hřiště, 
krásný kostel, nedaleko také malý aquapark (otevřen v letních měsících).

1   Hotel Vila Galé cccc str. 209

Doba transferu z letiště cca 5 minut

1

Santa Cruz

w
q

86

3

9

Doba transferu z letiště cca 50 minut

7

2
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Krásné letovisko Machico s typickou madeirskou atmosférou leží cca 25 km východně 
od hlavního města Funchalu a prozatím není zahlceno turistickým ruchem. Jde o nej-
starší obydlené místo na ostrově. Nachází se zde jedna ze dvou uměle vytvořených 
písečných pláží na Madeiře.

1   Hotel Dom Pedro Madeira cccd str. 210

Doba transferu z letiště cca 10 minut

1

Machico

Toto středisko leží na jihozápadním pobřeží Madeiry, vzdáleno od Funchalu cca  
35 minut autem. Vesnice byla v minulosti střediskem pěstování cukrové třtiny a dodnes 
zde můžete navštívit palírnu rumu. Najdete tu několik typických restaurací, supermarket, 
promenádu u přístavu a uměle vybudovanou písečnou pláž. 
Vzhledem k poloze střediska doporučujeme zapůjčení auta na celou dobu pobytu 
s vyzvednutím a vrácením na letišti.

1   Hotel Savoy Calheta Beach cccc str. 211

Doba transferu z letiště cca 45 minut

1

Calheta

Pobytové oblasti  Pláž  Nákupní centrum
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.
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POLOHA Luxusní hotel v rozsáhlých zahradách cca 
2,5 km od turistického a historického centra Funchalu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
restaurace, bar, knihovna, restaurace à la carte 
v historické budově, čistírna. V zahradě bazén 
(možnost vyhřívání), menší bazén pouze pro dospělé 
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenité pobřeží s možností koupání  
a lido (vstup za poplatek) cca 800 m.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 
klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, minibar, set 
na přípravu kávy a čaje, přízemí s terasou.  
DRPRE: viz DR, prostornější, CD/DVD přehrávač, ovoce 
a minerálka při příjezdu, přízemí s terasou nebo první 
patro s balkonem. SU: viz DRPRE, obývací část, jacuzzi.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness. 
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, Diners Club, AMEX.

Hotel Quinta da Casa Branca ccccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

WELLNESS & SPA
  Zdarma: sauna, turecké lázně, vířivka

 �Za�poplatek: masáže, kosmetické procedury, 
salon zdraví a krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .......................  DR | DRPRE 

HHI | HH | HII | HI

SUITE  ..............................................................  SU 

HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: lido cca 800 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oáza klidu v subtropické zahradě

  Stylový, moderní boutique hotel 
vedle historické budovy Quinty

  Vhodné pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.quintacasabranca.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ PREMIUM

5,0TripAdvisor
1 047 hodnotících
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POLOHA Přímo u mořského pobřeží, centrum 
Funchalu cca 3 km, hotelový minibus zdarma, 
nebo pěšky po hlavní třídě Estrada Monumental. 
V blízkosti obchody a restaurace.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 5 restaurací, 
bar, vnitřní vyhřívaný bazén, business centrum, 
kadeřnictví, čistírna. Venku 2 velké bazény s mořskou 
vodou na úrovni moře, bar u bazénu, rozlehlá 
terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přístup do moře u hotelu ze schůdků. Veřejné 
koupaliště (lido, vstup za poplatek) cca 400 m.
POKOJ DRSSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župan), klimatizace, telefon, minilednička  
(minerální voda při příjezdu zdarma), trezor, TV/sat., 
set na přípravu kávy a čaje, velký balkon, umístěny 
v nižších patrech, výhled do zahrady, strana k moři. 
DRSVS: viz DRSSS, vyšší patro, přímý výhled na moře. 
FRSVS: viz DRSVS, oddělená ložnice a obývací část.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 
bufetu (při nižším počtu klientů možná večeře 
formou výběru z bohatého menu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, squash, 
stolní tenis, volejbal, basketbal, badminton, aerobik, 
biliár. Za poplatek: vodní sporty, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Večerní animační programy.
PRO DĚTI Dětský bazén s mořskou vodou, 
brouzdaliště, miniklub, dětské menu, hlídání dětí 
za poplatek, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ 3 pokoje pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v celém areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek 
a WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Vidamar Resort Madeira ccccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

WELLNESS & SPA
  Bohatá nabídka wellness & spa centra: 
sauna, jacuzzi, vichy sprchy, turecké lázně, 
vnitřní vyhřívaný bazén s mořskou vodou, 
thalasso okruh, různé druhy masáží, terapií 
a kosmetických procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................. DRSSS | DRSVS 

HHHI | HHH | HHii | HHi | HH | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  .......................................  FRSVS 

HHHH | HHhi | HHh | HHii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: molo se schůdky u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velmi kvalitní hotel zařízený 
v moderním designu

  Velké bazény na úrovni hladiny moře

  Lekce potápění v hotelu

  Luxusní Atlantic Sea Spa

  Doporučujeme pro náročné klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vidamarresorts.com
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4,5TripAdvisor
3 094 hodnotících
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Hotel Pestana Carlton Madeira ccccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

POLOHA Cca 10 minut pěšky od přístavu, 
v blízkosti centra. V okolí obchody, restaurace.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik barů 
a restaurací, konferenční sál, čítárna s knihovnou, 
salon krásy, kadeřnictví, obchod se suvenýry, butik, 
2 vnitřní bazény. Venku 2 bazény s mořskou vodou, 
jeden na úrovni oceánu (spojení výtahem), druhý 
na úrovni zahrady s terasou (možnost vyhřívání), 
lehátka, slunečníky a osušky zdarma, bar u bazénu.
PLÁŽ Přímý vstup do moře ze schůdků u hotelu.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, župan), 
klimatizace, TV/sat., trezor, telefon, minibar, set 
na přípravu kávy a čaje (doplnění za poplatek), balkon 
nebo terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. JS/FR: viz DR, 
prostornější. SU: viz DR, oddělená ložnice  
a obývací část.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru z menu nebo bufetu 
(dle aktuální obsazenosti hotelu).
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, tenis 
(vybavení za poplatek), stolní tenis, stolní fotbal, 
biliár, minigolf. Za poplatek: potápěčské centrum, 
dvě golfová hřiště cca 30 minut autem.
ZÁBAVA Příležitostně večerní vystoupení.
PRO DĚTI Bazén, hřiště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje pokoji 
přizpůsobenými pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a na pokojích, 
 internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

WELLNESS & SPA
  Luxusně zařízené spa centrum

  Zdarma:�vnitřní vyhřívaný bazén, sauna,  
jacuzzi, turecké lázně 

  Za�poplatek: salon krásy, masáže, řada 
jedinečných léčebných a relaxačních procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRPV | DRSV 

HH | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHHI | HHH | Hhii | Hhi | Hh

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | Hhi | Hh

SUITE  ..............................................................  SU 

HHH | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: molo se schůdky u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velmi kvalitní hotel  
ve výhodné poloze

  Luxusní wellness & spa centrum

  Ideální pro svatební cesty

  Vynikající kuchyně

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pestana.com
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DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

4,5TripAdvisor
2 758 hodnotících
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POLOHA Luxusní komplex na okraji města Funchal 
(centrum cca 4 km, hotelový minibus zdarma), 
na vrcholu útesu s úžasnými výhledy na Atlantský oceán.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
lobby bar, 3 tematické restaurace, konferenční sál, 
bankomat, čistírna, obchod se suvenýry. Venku 2 bazény 
(1 pouze pro dospělé), snack bar u bazénu a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenitá pláž Praia Formosa cca 100 m, 
přístupná hotelovým výtahem.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor, set na 
přípravu kávy a čaje. DRT: viz DR, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DRT, výhled na moře. DRS: viz DRT, 
prostornější, župany. SU: viz DRS, oddělená ložnice 
a obývací část.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, biliár, 
tenis, šachy, minigolf, šipky, pétanque.
ZÁBAVA Lehké animační programy, občas 
živá hudba a folklórní vystoupení.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ 1 pokoj přizpůsobený pro 
handicapované klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Pestana Royal ccccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Lehký snack (11.00–19.00 hod.)

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–24.00 hod.)

  Možnost oběda nebo večeře v tematické 
restauraci (3× za pobyt, nutná rezervace)

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, sauna 

  Za�poplatek: masáže a různé druhy  
zkrášlujících procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................  DR | DRT | DRSV 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

SUITE  ..............................................................  SU 

HHH | HHii | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kompletně zrekonstruovaný  
hotel s kvalitními službami

  Krásné výhledy na oceán

  Vhodné pro klidnou dovolenou

  Oblázková pláž v blízkosti hotelu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pestana.com

4,0TripAdvisor
701 hodnotících
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POLOHA U pobřežní promenády cca 3 km 
od centra Funchalu (zastávka autobusu v blízkosti). 
V okolí restaurace, bary a obchody.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,  
výtahy, společenská místnost s TV, restaurace, restaurace 
à la carte, několik barů, konferenční centrum, kadeřnictví, 
salon krásy, obchod se suvenýry. Venku bazén, bar 
u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Menší kamenitá pláž cca 100 m. Veřejné koupaliště 
(lido) cca 300 m (vstup za poplatek), lehátka a slunečníky 
za poplatek. Možnost vstupu do moře pod hotelem.
POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor, set 
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa,  
strana k moři. DRSV: viz DRSS, prostornější, 
výhled na moře. SUSV: viz DRSV, ložnice 
a obývací část s kuchyňským koutem.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.  
Za poplatek: biliár.
ZÁBAVA Občas zábavné večery.
PRO DĚTI Dětský bazén, hlídání dětí za poplatek 
(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání několik 
pokojů přizpůsobených pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Melia Madeira Mare Resort & Spa ccccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

WELLNESS & SPA
 �Zdarma:�vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi

  Za�poplatek:�sauna, hydromasáže, hammam, 
řada léčebných a relaxačních procedur, masáže

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSS 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

SUITE  ...........................................................  SUSV 

HHH | HHIi | HHi | Hh | Hii | Hi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: lido cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha u břehu moře  
a u promenády

  Krásné výhledy na oceán

  Bohatě vybavené spa centrum

  Výhodný poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.meliamadeira.com

4,5TripAdvisor
2 075 hodnotících
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POLOHA Na klidném místě přímo u kamenité 
pláže cca 4 km od Funchalu (pravidelné spojení 
hotelovým autobusem zdarma, možno také 
procházkou částečně podél pobřeží).
VYBAVENÍ V hlavní budově (zelená) vstupní hala 
s recepcí, výtahy, restaurace, italská restaurace 
à la carte, bar, konferenční místnost, knihovna, 
TV koutek, obchod se suvenýry. Venku bazén, 
jacuzzi, terasa s lehátky a osuškami zdarma, 
slunečníky za poplatek. Ve vedlejší klidné budově 
Pestana Garden (žlutá) pouze suite. Budovy jsou 
propojené zahradou s druhým bazénem.
PLÁŽ Kamenitá pláž Praia Formosa u hotelu.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
ventilátor, minilednička, trezor za poplatek, TV/sat.,  
telefon, kuchyňský kout, balkon, nižší patro, strana 
k moři. STS: viz ST, vyšší patro, výhled na moře.  
STPRE: viz STS, zrenovované, klimatizace, 7. patro.  
JS: viz STS, obývací část. SU: viz JS, oddělená  
ložnice. Zcela nové suite také ve vedlejší budově.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, sauna,  
zahradní šachy, jacuzzi, turecké lázně. 
Za poplatek: biliár a masáže.
ZÁBAVA Animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště,  
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 1 pokojem 
přizpůsobeným pro handicapované klienty. Bezbariérový 
pohyb v celém areálu hotelu včetně přístupu do bazénu. 
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek 
a WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Pestana Ocean Bay cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje, káva a čaj na baru (11.00–23.00 hod.)

  Snack (16.00–17.30 hod.) 

  1× týdně možnost večeře v restauraci 
à la carte (nutná rezervace)

STUDIO  .................................................... ST | STS 

HH | Hi | H

STUDIO  ......................................................  STPRE 

HHI | HH | HIi | HI

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | Hhii | Hhi | Hh

SUITE  ..............................................................  SU 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Klidné místo určené k relaxaci

  Přímo u kamenité pláže Praya 
Formosa s romantickými výhledy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pestana.com

4,0TripAdvisor
2 377 hodnotících
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POLOHA Centrum Funchalu cca 20 minut 
chůze, v blízkosti obchody a restaurace.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, několik barů, 
restaurace, pizzerie, barbecue, restaurace à la carte, 
kadeřnictví, salon krásy, vnitřní vyhřívaný bazén, 
konferenční sál. V krásné rozsáhlé zahradě (cca 
5 000 m2) bazén (s možností vyhřívání), bar u bazénu, 
terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. 
PLÁŽ Možnost využití přímého vstupu ze schůdků 
do moře u hotelu Pestana Carlton Madeira (cca 500 m).
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
ventilátor, TV, trezor za poplatek, telefon,  
malý kuchyňský kout, balkon (1. patro) nebo terasa 
(přízemí). STS: viz ST, 2.–4. patro. JS: viz STS,  
obývací část. SU: viz STS, oddělená obývací 
část a ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
sauna, jacuzzi, pára, zahradní šachy.
Za poplatek: biliár, health club – masáže a zkrášlující 
procedury, dvě golfová hřiště cca 30 minut autem.
ZÁBAVA Večerní živá hudba.
PRO DĚTI Bazén, dětský koutek, hřiště, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: internetový koutek, 
WiFi ve veřejných prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Pestana Village cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

STUDIO  ............................................................ ST 

HHi | Hh | Hii | Hi | h

STUDIO  ..........................................................  STS 

HHh | HHi | Hh | Hii | Hi

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHh | HHii | HHi | Hh

SUITE  ..............................................................  SU 

HHh | HHii | HHi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: schůdky cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Překrásná zahrada o rozloze 
5 000 m2

  V blízkosti obchodů, restaurací 
a možností zábavy

  Neopakovatelná atmosféra 
v typickém madeirském stylu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.pestana.com

4,5TripAdvisor
1 129 hodnotících
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POLOHA Na útesu přímo nad mořem v turistickém 
centru Funchalu, nedaleko promenády s restauracemi 
a bary, cca 3 km od historického centra města. 
V blízkosti obchodní centrum Fórum Madeira.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace 
s terasou, bar. Venku bazén, vířivka, bar u bazénu 
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Veřejné koupaliště (lido Ponta Gorda) 
pod hotelem, vzdálenost cca 15 minut pěšky 
(vstup za poplatek). Pláž Praia Formosa (kamenitá 
pláž, na kterou navazuje menší, částečně písčitá 
pláž s tmavým pískem) cca 30 minut chůze.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV, telefon, kuchyňský kout, trezor 
za poplatek, balkon nebo terasa. STSS: viz ST, 
směrem k moři. STSV: viz ST, výhled na moře. 
SU: viz ST, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, 
večeře formou výběru ze 2 menu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: sauna. 
Za poplatek: tenis, masáže. 
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Jeden pokoj přizpůsobený 
pro handicapované, bezbariérový pohyb v celém 
areálu hotelu včetně přístupu do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Duas Torres cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

STUDIO  ........................................  ST | STSS | STSV 

HHH | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

SUITE  ..............................................................  SU 

HHHH | Hhhi | Hhh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: lido cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotel s krásnými výhledy 
na oceán

  Dobrá lokalita v blízkosti promenády 
a obchodního centra

  Kompletní renovace v roce 2014

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.duastorres.pt

4,0TripAdvisor
367 hodnotících
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POLOHA V kopci v klidné lokalitě cca 3 km 
od turistického a historického centra Funchalu. 
V blízkosti krásné zahrady Quinta Magnolia. Hotelový 
bus do centra Funchalu zdarma (mimo neděle).
VYBAVENÍ 2 budovy, vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, restaurace à la carte, bar, konferenční 
sál. Venku bazén (možnost klimatizace), bar u bazénu 
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenité pobřeží s možností koupání 
a lido (vstup za poplatek) cca 1 km.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor za poplatek, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness,  
stolní tenis. Za poplatek: tenis, squash, biliár, 
golfové hřiště cca 30 minut autem.
ZÁBAVA Přiležitostně hudební vystoupení.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ 1 pokoj přizpůsobený pro 
handicapované klienty, bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Madeira Panoramico cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá a lido cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nádherné výhledy na celý Funchal, 
Atlantik a hory

  Kvalitní služby za výhodnou cenu

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.madeira-panoramico.com

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi 

  Za�poplatek: řada relaxačních procedur,  
masáže, sauna a pára 

4,5TripAdvisor
699 hodnotících
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POLOHA Ve svahu v klidném prostředí cca 6 km 
od centra Funchalu (hotelový minibus zdarma) 
a 2 km od rybářské vesnice Camara de Lobos.
VYBAVENÍ Recepce, restaurace, bar. Na úrovni 
moře bazén (přístup po svažité cestě zahradou 
a po schodech), bar u bazénu, terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Přímo u hotelu pláž částečně s tmavým 
vulkanickým pískem, na ni navazuje kamenitá 
pláž Praia Formosa.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
telefon, TV/sat., trezor za poplatek, minilednička 
za poplatek (na vyžádání), set na přípravu 
kávy a čaje, balkon nebo terasa. Na vyžádání 
pokoje a suite pro 2 dospělé + 2 děti.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé fitness, 
stolní tenis. Za poplatek: biliár, hrací automat.
ZÁBAVA Večer živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hlídání dětí za poplatek 
(na vyžádání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Orca Praia cccd
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

WELLNESS & SPA
 �Za�poplatek: turecké lázně, jacuzzi, léčebné 
a relaxační procedury a masáže, aromaterapie aj.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečnooblázková u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Neopakovatelný výhled na oceán

  Klidné okolí hotelu, možnost 
procházek podél pobřeží

  Přírodní pláž s vulkanickým pískem

  Zrenovovaný hotel se stálou 
klientelou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.orcapraia.com
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4,0TripAdvisor
473 hodnotících
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POLOHA Na hlavní třídě Estrada Monumental, 
podél níž se dá dojít procházkou do centra 
Funchalu (cca 2,5 km, autobusová zastávka 
v blízkosti). Mořské pobřeží s krásnou promenádou 
vedoucí k veřejným koupalištím cca 300 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, 
restaurace, bar. Venku bazén a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Veřejné koupaliště (lido) cca 300 m 
(vstup za poplatek). Kamenitá pláž cca 1 km.
POKOJ ST: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), TV, telefon, 
trezor za poplatek, obývací část s kuchyňským koutem, 
balkon nebo terasa. AP: viz ST, oddělená ložnice.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis,  
biliár. Za poplatek: masáže. Možnost využít zdarma 
vnitřní bazén, jacuzzi, saunu nebo malé fitness 
v komplexu Mimosa/Estrelicia (cca 400 m).
ZÁBAVA Bary a restaurace v blízkém okolí.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětský koutek, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, 
AMEX, Maestro, Diners Club.

Aparthotel Florasol ccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  FUNCHAL

STUDIO  ............................................................ ST 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | HHi | Hh | HIi | hi | h

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: lido cca 300 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Prostorná apartmá vhodná  
pro rodiny se 2 dětmi

  V blízkosti pobřeží s promenádou – 
veřejná koupaliště pouze 300 metrů

  Výhodný poměr kvality a ceny

  Hotel řetězce Dorisol

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dorisol.com

STUDIO

3,5TripAdvisor
473 hodnotících
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POLOHA V centru malebného městečka  
Caniço, v kopci 2 km nad pobřežím s kouzelným 
výhledem na oceán. Letiště cca 8 km, Funchal  
cca 12 km.
VYBAVENÍ Několik nízkých budov v rozsáhlé 
botanické zahradě (cca 30 000 m2). Vstupní hala  
s recepcí, koktejl a noční bar, 2 hlavní restaurace, 
thajská restaurace à la carte, konferenční sál,  
zimní zahrada, čítárna s knihovnou. V zahradě  
bazén (temperován), snack bar u bazénu, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenitá pláž cca 2 km.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
TV/sat., telefon, trezor za poplatek, minibar, balkon 
nebo terasa. ST/STP: viz DR, kuchyňský kout. 
STSS: viz ST, strana k moři. AP: viz ST, oddělená 
ložnice. SU: viz DR, luxusněji vybavené, v hlavní 
budově, volný vstup do spa, pouze pro dospělé.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis.  
Za poplatek: fitness, dvě golfová hřiště 
cca 15 minut autem.
ZVLÁŠTNOSTI Rozlehlá zahrada s cca 
1 000 druhů rostlin, zeleninová zahrada, procházky 
s odborným výkladem, ochutnávky vín.
ZÁBAVA Příležitostně večerní vystoupení a show.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Quinta Splendida cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  CANIÇO DE BAIXO

WELLNESS & SPA
  Rozsáhlé spa centrum

  Vstup od 16 let

  Vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, turecké lázně, 
jacuzzi, salon krásy, masáže, horké kameny, 
ledové sprchy, řada jedinečných léčebných 
a relaxačních procedur

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

STUDIO  .......................................... ST | STP | STSS 

HH | Hi | H

APARTMÁ  ........................................................  AP 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi | Hh | Hii | Hi

SUITE  ..............................................................  SU 

HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 2 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Perla uprostřed botanické zahrady 
s překrásnými výhledy na Atlantik – 
ideální místo pro klidnou, 
odpočinkovou dovolenou

  Široký výběr masáží a procedur 
ve spa centru

  Doporučujeme zapůjčení auta

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.quintasaplendida.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

3,5TripAdvisor
473 hodnotících
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POLOHA Centrum městečka Caniço de Baixo 
s obchody a restauracemi cca 2,5 km ve svahu 
(zastávka linkového autobusu nedaleko hotelu), 
Funchal cca 12 km (hotelový minibus zdarma).
VYBAVENÍ Tři sousedící hotely, možnost využívání 
služeb všech. Vstupní haly s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte Steak house, několik barů 
a snack barů, konferenční sál, vnitřní vyhřívaný 
bazén. Venku 3 bazény (1 s mořskou vodou), 
terasy s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u komplexu terasy se schůdky 
a žebříky umožňující pohodlný přístup do moře. Kamenitá 
pláž cca 400 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minilednička, trezor za poplatek, TV/sat., 
telefon, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. ST/STP: viz DR, bez balkonu, kuchyňský kout. 
STSV: viz ST, výhled na moře, balkon nebo terasa. 
SUSV: viz STSV, oddělená ložnice a obývací část. 
Dvoulůžkové pokoje v hotelu Roca Mar. Studia 
a suite v hotelu Royal Orchid a Cais da Oliveira.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
společenské hry (šachy, karty). Za poplatek: biliár, 
potápěčské centrum. V blízkosti dvě golfová hřiště 
(cca 9 km), rybaření, turistika.
ZVLÁŠTNOSTI Madeirský koláč a víno 
při příjezdu pro novomanžele.
ZÁBAVA Příležitostně večerní vystoupení a show.
PRO DĚTI Dětský koutek, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve veřejných prostorách.
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Komplex Roca Mar Lido Resorts cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  CANIÇO DE BAIXO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRP 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

STUDIO  ..........................................................  STP 

HH | Hi | H

STUDIO  ..................................................  ST | STSV 

HHH | Hhi | Hh | Hii | Hi | H

SUITE  ...........................................................  SUSV 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 400 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Členité terasy na slunění s krásným 
výhledem na Atlantský oceán

  Komplex 3 sesterských hotelů 
(Roca Mar, Royal Orchid 
a Cais da Oliveira, možnost 
využívání služeb všech)

 Možnost programu all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelrocamar.com 
www.hotelroyalorchid.com 

www.hotelcaisdaoliveira.com

WELLNESS & SPA
 �Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, sauna,  
pára, jacuzzi, turecké lázně

  Za�poplatek: masáže, různé kosmetické 
procedury

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Snack, sendviče a zákusky (11.00–18.00 hod.) 

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (11.00–22.00 hod.)

Cais da Oliveira

Roca Mar

PROMO POKOJE
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

STUDIO S VÝHLEDEM NA MOŘE

STUDIO

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ

Royal Orchid

4,0TripAdvisor
267 hodnotících
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POLOHA Ve vesničce Caniço de Baixo přímo 
u pobřežní promenády a jen cca 2 km od centra 
Caniço (v kopci) s mnoha restauracemi, bary 
a obchody (zastávka autobusu cca 150 m). Hotelový 
minibus do Funchalu (cca 12 km) zdarma, přírodní 
podmořská rezervace Garajau cca 2 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
bar, restaurace à la carte, společenská místnost 
s TV, kadeřnictví, salon krásy, konferenční sál, 
klenotnictví, minimarket. V zahradě bazén s mořskou 
vodou (možnost vyhřívání), bar u bazénu, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Kamenitá pláž jen přes promenádu, 
molo se schůdky. Přímé vstupy do moře cca 
5 minut chůze – na konci promenády.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, minibar, TV/sat., telefon, trezor 
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu,  
k jídlu voda, sklenice vína, piva nebo džusu zdarma.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: biliár, 
stolní tenis, fitness. Za poplatek: škola 
potápění, možnost golfu na hřištích Palheiro 
Golf nebo Santo da Serra Golf (cca 12 km).
ZÁBAVA Živá hudba v baru, 
zábavné večerní programy.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, herna, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Four Views Oasis cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  CANIÇO DE BAIXO

WELLNESS & SPA
  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, sauna, turecké 
lázně, jacuzzi

  Za�poplatek:�masáže, kosmetické procedury, 
balneoterapie aj.

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHi | Hh | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha u promenády 
a v dosahu centra Caniço

  Moderní hotel přímo 
u kamenité pláže

  Krásná vzrostlá zahrada s palmami

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.fourviewshotels.com

4,0TripAdvisor
916 hodnotících
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POLOHA V malebné vesničce Santa Cruz přímo 
u pobřežní promenády a oceánu, Funchal cca 20 km 
(hotelový minibus zdarma). Restaurace, bary, obchody 
a malý aquapark (pouze v hlavní sezoně) v blízkosti.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace,  
3 bary, restaurace à la carte, společenská místnost 
s TV, konferenční sál, čistírna. V zahradě bazén a terasa 
na slunění s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Kamenitá pláž u hotelu, jen přes promenádu. 
Molo se schůdky pro pohodlný vstup do vody.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
minibar, TV/sat., CD/DVD přehrávač, telefon, trezor, 
balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.
Za poplatek: biliár, golfové hřiště cca 20 minut.
ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem k blízkosti 
letiště možný občasný hluk letadel. 
ZÁBAVA Animační programy, večerní show.
PRO DĚTI Brouzdaliště, miniklub, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů přizpůsobených 
pro handicapované, bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Vila Galé cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  SANTA CRUZ

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.30–23.00 hod.)

  Lehký snack, zákusky, zmrzlina  
(10.30–18.00 hod.)

  Možnost večeře v restauraci à la carte  
(1× za pobyt, nutná rezervace)WELLNESS & SPA

  Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, jacuzzi, sauna, 
turecké lázně

  Za�poplatek: vichy sprchy, masáže, relaxační 
procedury, salon krásy

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 5 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodná poloha u promenády 
a u kamenité pláže

  Příjemný moderní hotel s kvalitními 
službami

  Možnost bohatého programu 
all inclusive

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.vilagale.pt

4,0TripAdvisor
1 925 hodnotících
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POLOHA V blízkosti romantického centra 
rybářského městečka Machico, cca 25 km východně 
od Funchalu. Krásné výhledy na Atlantik a okolní hory.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, piano bar, kadeřnictví, konferenční 
místnost. V zahradě bazén s mořskou vodou 
(možnost vyhřívání), bar u bazénu, terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u kamenité pláže. Uměle vytvořená 
písečná pláž se světlým pískem cca 500 m.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů  
k zapůjčení na recepci), telefon, TV/sat., minilednička, 
trezor za poplatek. DRBV: viz DR, výhled na záliv.  
DRSVC: viz DR, vysoušeč vlasů, kávovar, minibar 
(doplňován denně) a uvítací balíček s vodou, vínem, 
košem ovoce a kávou, balkon, strana k moři.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: pétanque, tenis, 
volejbal, badminton, stolní tenis. Za poplatek: biliár, 
potápěčské centrum. Golfové hřiště cca 15 km.
ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem k blízkosti 
letiště možný občasný hluk letadel.
ZÁBAVA Občasné animační programy, živá hudba.
PRO DĚTI Bazén s mořskou vodou (možnost 
vyhřívání), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Bezbariérový pohyb 
v celém areálu hotelu včetně přístupu do bazénu. 
1 pokoj speciálně upravený pro handicapované.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Dom Pedro Madeira cccd
PORTUGALSKO  MADEIRA  MACHICO

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu 

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.30 hod.)

  Snack (11.00–11.30 a 17.00–18.00 hod.) 

  Zmrzlina v baru u bazénu nebo v piano baru 
(16.00–17.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............  DR | DRBV | DRSVC 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 10 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Atraktivní poloha v blízkosti jedné 
z mála písečných pláží na Madeiře

  Možnost využití programu all 
inclusive včetně sportovní nabídky 

  Klidné okolí v letovisku Machico 
s typickou madeirskou atmosférou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dompedro.com

Hotel Dom Pedro Madeira cccd

3,5TripAdvisor
953 hodnotících
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POLOHA Na jihozápadním pobřeží Madeiry ve vesničce 
Calheta, hlavní město Funchal cca 30 minut autem 
(hotelový minibus za poplatek). V blízkosti malý jachetní 
přístav s promenádou, několik obchodů, restaurace.
VYBAVENÍ 2 budovy propojené koridorem, vstupní 
hala s recepcí, restaurace, restaurace à la carte, lobby 
bar, bar, vnitřní bazén, supermarket. V zahradě bazén, bar 
u bazénu, terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u písečné pláže, pozvolný vstup do moře, 
lehátka a slunečníky za poplatek. Mola chránící před 
velkými vlnami, v letních měsících klidné koupání.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
TV/sat., telefon, minilednička, trezor za poplatek, balkon 
nebo terasa. DRSV: viz DR, výhled na moře. SU: viz DR, 
oddělená ložnice a obývací část s kuchyňským koutem, 
trezor, ve vedlejší budově. SUSS: viz SU, strana k moři. 
SUSV: viz SU, výhled na moře. SUSVS: viz SUSV, 
prostornější, bez kuchyňského koutu.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, jacuzzi, 
turecké lázně, sauna. Za poplatek: biliár, masáže.
ZVLÁŠTNOSTI Vzhledem k odlehlejší 
poloze služby průvodce pouze na telefonu (bez 
možnosti zakoupení výletů). Cena bez transferu 
(možnost dokoupení). Doporučujeme rezervaci 
auta přímo z letiště (drahé přistavení).
ZÁBAVA Animační program, večerní show.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Pokoj přizpůsobený 
pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu, internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Maestro.

Hotel Savoy Calheta Beach cccc
PORTUGALSKO  MADEIRA  CALHETA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
  Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

  Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

  Lehký snack (10.00–13.00 a 14.30–18.30 hod.)

  Možnost večeře v restauraci à la carte 
(2× za pobyt, nutná rezervace)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HH | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHi | HH | HIi | Hi | H

SUITE  ....................................................  SU | SUSS 

HHHH | HHhi | HHh | Hhii | HHi | HH

SUITE  ...............................................  SUSV | SUSVS 

HHh | Hhii | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: bez transferu

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Atraktivní poloha přímo u uměle 
zbudované světlé písečné pláže – 
pozvolný vstup do moře

  Mimo rušná turistická centra – ideální 
pro klidnou dovolenou a relaxaci

  Pouze s individuálním transferem 
(možnost dokoupení) nebo se 
zapůjčením auta

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.savoyresorts.com

4,0TripAdvisor
1 032 hodnotících
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Ostrov Malta není velký svou rozlohou, ale 
najdete zde opravdu všechno – slunce, moře, 
pláže, potápění, aquapark s delfíny, skvělé jídlo 
a pití, hudební festivaly, slavnosti a především 
historické a kulturní bohatství. Malta má typicky 
středomořské počasí, které se vyznačuje téměř 
nulovými srážkami v letním období. Chcete-li 
na své dovolené zažít něco netradičního, vydejte 
se na Maltu a navštivte podmořské jeskyně, které 
jsou bezesporu největším lákadlem ostrova. 

CHARAKTERISTIKA
Nejmenší stát Evropské unie, který je se svou rozlohou 316 km2 menší než Praha, najdeme 
ve Středozemním moři pouze 93 km jižně od Sicílie. Maltské souostroví tvoří celkem 6 ost-
rovů, z nichž jsou obydlené pouze Malta, Gozo a Comino (Comino pouhými 4 obyvateli). 
Nenajdete zde žádné hory, nejvyšším bodem je Ta’ Żuta s výškou pouhých 253 m.
Jedinečný a turisty velmi vyhledávaný je podmořský svět. Potápěči si přijdou na své, 
protože zdejší moře skrývá útesy lemované korály, skály, jeskyně a také mnoho poto-
pených vraků. Z vodních živočichů tu lze zahlédnout chobotnice, mořské koníky, želvy 
i skákající delfíny.

ZAJÍMAVÁ MÍSTA
Historický klenot a jedno z nejhezčích míst Malty, které bylo do roku 1565 hlav-
ním městem ostrova, je Mdina. Leží asi 12 km od Valletty. Přezdívá se jí tiché nebo 
mlčenlivé město a opravdu, jako by se v uličkách středověkého města zastavil  
čas. Do města vedou dvě brány – starší Řecká z 8. století a známější Mdinská  
z 18. století. Centrum tvoří katedrála svatého Pavla, postavená koncem 17. století. Dva 
významné megalitické chrámy Hagar Qim a Mnajdra, památky UNESCO, leží na jižním 
pobřeží asi 13 km od hlavního města Valletty. Chrámové komplexy stojí na vrcholu útesu 

vysoko nad mořem s výhledem na neobydlený ostrov Filfla. Chrámy jsou mnohem starší 
než egyptské pyramidy – jejich stáří se odhaduje i na víc než 5 tisíc let. 

PRAKTICKÉ TIPY
Během svého pobytu narazíte na nespočet suvenýrů, které vám budou vždy připomínat 
čas strávený na Maltě, ať už to budou barevné sádrové odlitky typických rybářských 
člunů s očima na přídi zvaných „luzzu“, kovový model žlutého maltského autobusu, nebo 
paličkované krajky ze sousedního ostrova Gozo. Pokud se rozhodnete vyrazit na Maltě 
do víru noci, budete jistě mile překvapeni. Nejrušněji je na ostrově během sezony, ale 
i mimo ni můžete zavítat do mnoha barů, nočních podniků, klubů a výtečných restaurací. 

RODINNÁ DOVOLENÁ (ZÁBAVA)
Moře je na Maltě průzračné a čisté, vhodné pro koupání, potápění a šnorchlování. Nena-
jdete zde kilometry dlouhých písečných pláží, ale ty, které se tu nacházejí, určitě stojí 
za návštěvu. Mezi nejoblíbenější patří více než kilometr dlouhá písečná pláž Mellieha 
Bay, která je největší a také nejnavštěvovanější na Maltě. Vstup do moře je zde velice 
pozvolný a moře vyhřáté. 
Pokud budete chtít vyrazit za vodními atrakcemi, určitě navštivte Splash & Fun Water 
Park. Nachází se poblíž města St. Julian’s a nabízí množství toboganů a skluzavek. 

DŮLEŽITÉ INFORMACE
V některých hotelech je vybírána tzv. ECO taxa (1 €/osoba/den, max. 5 €/osoba/pobyt). Tato 
taxa není zahrnuta v ceně zájezdu a musí být uhrazena klientem přímo na recepci hotelu.

Zábava i odpočinek na jednom místě

TO NEJLEPŠÍ Z MALTY

 Země plná kulturního a historického bohatství

 Křišťálově čisté moře – výborné místo k potápění

 Odpočinek, poznávání, skvělé víno a dobré jídlo
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MĚSÍC V ROCE V VI VII VIII IX X

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ DENNÍ TEPLOTA VZDUCHU (°C) 23 27 30 30 28 26

PRŮMĚRNÁ NEJVYŠŠÍ TEPLOTA VODY (°C) 18 21 24 25 24 22

Pobytové oblasti jsou uvedeny barevně – více viz následující strany.

COMINO   Prakticky neobydlený ostrov. Modrá laguna – oblíbený cíl pro 
celodenní koupání. MNAJDRA A HAGAR QIM   Impozantní megalitické 
chrámy. Největší megalit má víc než 20 tun. Nádherný výhled na moře s ostrovem 
Filfla. VALLETTA   Zahrady Upper Barracca s nádherným výhledem na přístav. 
Katedrála sv. Jana s uměleckými a architektonickými poklady z dob maltézských 
rytířů. MARSAXLOKK   Hlavní rybářský přístav na ostrově. Pravidelné rybí trhy. 
MDINA / RABAT   Mdina – „mlčící město“ – obehnaná středověkými hradbami. 
Katakomby sv. Pavla ze 4. a 5. století v Rabatu. PEPKOVA VESNIČKA   Kulisy ze 
slavného filmu Pepek námořník s řadou atrakcí pro všechny návštěvníky.

M
al
ta
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Věnujte prosím pozornost skutečnosti, že může dojít ke změně v programu výletu nebo z důvodu nenaplnění minimální kapacity k jeho zrušení. 
Ceny jsou pouze orientační, o kompletní nabídce výletů a cenách vás bude informovat delegát na místě v destinaci.

Nabídka výletů

  Objevte sestru Malty – 
malebný ostrov Gozo

Navštívíte hlavní město ostrova Rabat 
(Victoria) se znovuotevřenou nádhernou 
Citadelou, dále kostel St. George nebo 
bio obchod s ochutnávkou místních sýrů, 
marmelád a likérů. Poté vás čeká oběd 

v restauraci v zátoce Xlendi (v ceně), 
odkud je to opět kousek do zátoky Dwejra, 
kde se nacházel přírodní fenomén „Modré 
okno“. Naší další zastávkou je malebný 
přístav Mgarr. 

Rozmanitý ostrov Malta má opravdové kouzlo. Poloha ostrova utvářela jak jeho historii, tak současnost. 
Z Malty můžete zamířit na sousední menší ostrov Gozo, činná sopka Etna vás přivítá na nedaleké Sicílii 
a odpočinek si vychutnáte při plavbě na ostrůvek Comino. Vynechat byste neměli hlavní město Vallettu 
a prohlídku Mdiny s úchvatnými uličkami, které vás zanesou o pár století zpět do minulosti.

  Prozkoumejte úchvatné 
svahy nejaktivnější sopky 
Evropy

Pouze cca 2 hodiny poplujete katamará-
nem na italský ostrov Sicílii, jenž je známý 
nejen průzračným mořem a památkami, 
ale také vulkánem Etna, který je tím 

největším a nejaktivnějším v Evropě.  
Navštívíte také útulné městečko Taormina 
vybudované na skále 206 m n. m. s krás-
ným výhledem na zátoky letoviska Giardini 
Naxos. Návrat v nočních hodinách. 
Strava, lanovka a džíp nejsou součástí 
ceny výletu.

  Odpočinková plavba kolem 
celé Malty a ostrůvku Comino

Během plavby si můžete prohlédnout 
majestátně vyhlížející hlavní město Vallettu, 
zálivy Marsascala Bay, St. Thomas Bay, 
Island Bay aj. z jiného úhlu pohledu. Dále 
proplujete kolem rybářského přístavu 

Marsaxlokk, Blue Grotto (Modrá jeskyně), 
impozantního útesu Dingli a neobydleného 
ostrůvku Filfla, filmových kulis vesničky 
Pepka námořníka i ostrovů Sv. Pavla. 
U ostrova Comino je zastávka na koupání 
v tzv. Modré laguně. V ceně oběd na lodi 
formou studeného bufetu – maso, saláty, 
ovoce, maltský chléb a víno.

  Současné hlavní město Malty 
neodmyslitelně patří mezi 
místa, která během svého 
pobytu musíte vidět

Město bylo založeno rytíři řádu sv. Jana, 
aby vzhledem ke své strategické poloze 
sloužilo k ochraně tzv. Velkého přístavu. 

Nejvýznamnější památkou je katedrála sv. 
Jana ze 16. stol. s úžasným interiérem 
a v neposlední řadě je zde vystaveno mis-
trovské dílo od Caravaggia – obraz Stětí Jana 
Křtitele. Podíváte se taktéž do paláce Velmis-
tra. Z Barracca Gardens můžete očekávat 
krásný výhled přes záliv na celé trojměstí 
s jeho opevněním a pevností St. Angelo. 

  Projdete se „mlčenlivou“ 
Mdinou, uvidíte třetí největší 
kopuli v Evropě a navštívíte 
nejvyšší bod ostrova

Malta má mnoho památek, které by si 
návštěvníci neměli nechat ujít, a mezi 
ně rozhodně patří monumentální kostel 

Mosta se třetí největší kopulí v Evropě. 
Cestou krátká zastávka ve sklárně v Ta 
Qali, kde můžete zblízka přihlížet práci 
sklářů. Zastávka na nejvyšších útesech 
Malty – Dingli a poté procházka Mdinou, 
malebnými úzkými uličkami podél starých 
paláců uvnitř hradeb, jejichž historie sahá 
až do dob arabských vládců ostrova.

Mdina a Mosta – půldenní od 42 €

Valletta – půldenní od 32 €

Plavba Malta a Comino od 35 €

Sicílie – Etna a Taormina od 135 €

Za krásami ostrova Gozo – bus  od 62 €
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inlingua – jazykové kurzy angličtiny

20 LEKCÍ  – CENA V OBDOBÍ 2. 6. – 2. 9. 8 400 Kč 
– CENA V OSTATNÍCH TERMÍNECH 6 900 Kč

30 LEKCÍ  – CENA V OBDOBÍ 2. 6. – 2. 9. 9 800 Kč 
– CENA V OSTATNÍCH TERMÍNECH 8 300 Kč

Doporučujeme všem, kteří se chtějí vzdělávat a zároveň si užívat volných dní 
a zábavy. Výuka probíhá především dopoledne, tak aby si studenti mohli užívat 
volné odpoledne (v případě 30 lekcí za týden část výuky probíhá odpoledne). 
POČET LEKCÍ 20/30 lekcí za týden.
STUPEŇ Všechny stupně obtížnosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. 
STUDENTI Maximální počet osob ve skupině je 10. 
MINIMÁLNÍ VĚK STUDENTA 13 let. 

CENA V OBDOBÍ 2. 6. – 2. 9. 15 700 Kč
CENA V OSTATNÍCH TERMÍNECH 14 000 Kč

Tento oblíbený kurz kombinuje základní kurz angličtiny obsahující 
20 lekcí s 10 odpoledními soukromými lekcemi, tak abyste se mohli 
individuálně zaměřit na oblasti, v nichž se potřebujete zdokonalit. 
POČET LEKCÍ 20 skupinových lekcí + 10 soukromých lekcí za týden.
STUPEŇ Všechny stupně obtížnosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. 
STUDENTI Maximální počet osob ve skupině je 10. 
MINIMÁLNÍ VĚK STUDENTA 13 let.

CENA V OBDOBÍ 2. 6. – 2. 9. 9 300 Kč
CENA V OSTATNÍCH TERMÍNECH 7 900 Kč

Výukový program určený pro děti, který je speciálně přizpůsoben jejich 
potřebám a sestaven tak, aby byla výuka pro děti maximálně zábavná. Děti 
ve věku od 5 do 12 let jsou rozděleny do tříd podle stupně pokročilosti. 
POČET LEKCÍ 20 lekcí za týden.
STUPEŇ Všechny stupně obtížnosti, od úplných začátečníků až po pokročilé.
STUDENTI Maximální počet osob ve skupině je 10. 
MINIMÁLNÍ VĚK STUDENTA 5 let.

20 LEKCÍ  – CENA V OBDOBÍ 2. 6. – 2. 9. 10 500 Kč 
– CENA V OSTATNÍCH TERMÍNECH 8 000 Kč

30 LEKCÍ  – CENA V OBDOBÍ 2. 6. – 2. 9. 13 000 Kč 
– CENA V OSTATNÍCH TERMÍNECH 12 200 Kč

Obsahem je základní kurz angličtiny, ale počet studentů ve třídě je 
menší, a tudíž je možné se během hodiny více věnovat procvičování 
a zdokonalování znalostí, takže je výuka efektivnější. 
POČET LEKCÍ 20/30 lekcí za týden.
STUPEŇ Všechny stupně obtížnosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. 
STUDENTI Maximální počet osob ve skupině je 6. 
MINIMÁLNÍ VĚK STUDENTA 13 let. 

CENA V OBDOBÍ 2. 6. – 2. 9. 11 900 Kč
CENA V OSTATNÍCH TERMÍNECH 10 500 Kč

Zaručuje zcela individuální přístup po celou dobu kurzu. Výuka je velice 
intenzivní a je zaměřena na vaše požadavky. Díky intenzitě a individuálnímu 
přístupu si svou angličtinu zdokonalíte právě tam, kde potřebujete.
POČET LEKCÍ 10 lekcí za týden, výuka probíhá v odpoledních hodinách.
STUPEŇ Všechny stupně obtížnosti, od úplných začátečníků až po pokročilé. 
STUDENTI Maximální počet osob ve skupině je 1. 
MINIMÁLNÍ VĚK STUDENTA Věk studenta není omezen. 

Základní kurz

Základní kurz kombinovaný

Juniorský kurz

Základní kurz v malých skupinách

Angličtina jeden na jednoho

Malta se stala díky druhému úřednímu jazyku – 
angličtině – ideálním místem pro její výuku. 
Jazykové kurzy školy inlingua jsou určeny pro 
všechny stupně znalostí angličtiny a nabízejí tak 
ideální kombinaci výuky jazyka a pobytu u moře.

Budova školy inlingua se nachází v přístavním městě Sliema, ležícím 6 km severně 
od hlavního města La Valletta. Lekce jsou založeny na metodě inlingua, která umožňuje 

začít používat angličtinu i úplným začátečníkům. Jedna lekce u všech typů kurzů trvá 
45 minut. K výuce se využívají učebnice inlingua, jež jsou speciálně připraveny Peda-
gogickým ústavem pro inlingua International v Bernu ve Švýcarsku, který se zaměřuje 
na zdokonalování základních vyučovacích dovedností v řeči, psaní a čtení. Kurzy začínají 
každé pondělí po celý rok. Ve dnech státních svátků je škola uzavřena, ale zameškané 
hodiny jsou vždy nahrazeny v dalších dnech. 
Pokud se rozhodnete využít některý z nabízených kurzů angličtiny, doporučujeme ubyto-
vání v hotelech ve Sliemě: Plaza, Bayview, Kennedy Nova a The Windsor. 

VÝHODY STUDIA SE ŠKOLOU inlingua

   Škola jazyků inlingua náleží k velké organizaci jazykových škol ve světě

   Všechny jazykové kurzy jsou založeny na „přímých metodách“ školy inlingua

   Flexibilní systém kurzů a zajímavé ceny

   Individuální zařazení do kurzu

   Malé skupiny studentů

   Bohatá nabídka kurzů – od kurzů pro začátečníky až po specializované kurzy

   Tým fundovaných pedagogů, osobní přístup a přátelská atmosféra školy

   Budova školy ve středu Sliemy v blízkosti restaurací, kaváren a barů

   Sliema a její okolí nabízí velký výběr možností pro trávení volného času a zábavu

Všechny uvedené ceny zahrnují registrační poplatek 1 100 Kč + základní učebnici..
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Sliema s 20 000 obyvateli je největším turistickým střediskem Malty. Je zde množ-
ství obchodů, barů, restaurací a hotelů. Většinu hotelů odděluje od pěkné promenády 
na pobřeží a od moře pouze pobřežní silnice. Pláže jsou zde převážně skalnaté, místy 
upravený vstup do moře po schůdcích nebo žebříku. Letovisko Sliema je ideálním výcho-
zím bodem pro poznávání hlavního města ostrova. Valletta je snadno dostupná místním 
autobusem nebo trajektem.

1   Aparthotel Plaza ccc str. 237 
2   Hotel The Windsor ccc str. 238 
3   Hotel Preluna cccc str. 235 
4   Hotel The Waterfront cccc str. 236 
5   Hotel Kennedy Nova cccc str. 234 

Pobytové oblasti

Doba transferu z letiště cca 25 minut

1

Sliema

Necelých 18 km severovýchodně od Valletty se nacházejí oblíbená prázdninová centra 
Bugibba a Qawra, kde vyrostlo mnoho nových hotelů, hotelových komplexů, obchodů, 
restaurací a barů. Obě střediska jsou propojena překrásnou pobřežní promenádou, která 
odděluje hotely od moře. Pro Bugibbu je typické malé náměstí Pjazza Tal Bahar, jež lze 
považovat za centrum celé oblasti. Na sever ostrova i do Valletty je dobré autobusové 
spojení. Ideální výchozí poloha pro poznávání ostrova.

1   Hotel Dolmen cccc str. 226
2   Hotel db San Antonio Hotel + Spa cccc str. 228
3   Hotel Santana cccd str. 230
4   Hotel Qawra Palace cccd str. 229
5   Hotel Seashells Resort at Suncrest cccc str. 227
6   Hotel Sunflower ccc str. 231 

Doba transferu z letiště cca 40 minut

5

1

6

4

2

 Pláž  Obchodní středisko  Přístav  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Bugibba / Qawra

Původně rybářské městečko, které skoro nepozorovaně přechází do soused-
ního střediska Sliema. V St. Julian’s naleznete malebný přístav s pestrou smě-
sicí rybářských lodí, rušnou čtvrť Paceville, vyhlášenou bohatým nočním životem, 
a malou písečnou pláž St. George’s Bay s pozvolným vstupem do moře. 

1   Hotel Radisson Blu Resort ccccc str. 232
2   Hotel be.Hotel cccc str. 233

Doba transferu z letiště cca 25 minut

St. Julian’s

3

2

1

2

3

4
5
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Pobytové oblasti

Oblíbené středisko ležící na východním pobřeží láká nejen svým historickým centrem 
umístěným na vrcholku kopce s nádherným výhledem na záliv Mellieha Bay, ale pře-
devším svou krásnou písečnou pláží, která patří mezi největší na Maltě a je oblíbeným 
místem pro odpočinek jak turistů, tak i místních obyvatel. Nedaleko odtud je přístav 
Cirkewwa, odkud odplouvají pravidelné trajekty na Gozo.

1   Hotel Mellieha Bay cccc str. 224 
2   Hotel db Seabank Resort + Spa cccc str. 222 

Doba transferu z letiště cca 50 minut

2

1Mellieha

Klidná, téměř neobydlená oblast bez rušných barů a diskoték na severním pobřeží ost-
rova s krásným výhledem na sousední ostrovy Gozo a Comino. Z přístavu Cirkewwa 
odplouvají pravidelné trajekty na ostrov Gozo. Oblíbené turistické letovisko Mellieha 
s dlouhou písečnou pláží cca 5 km. V oblasti se nachází jedna z nejkrásnějších pláží 
na ostrově Paradise Bay. Od hotelu Riviera vyplouvá denně loď, která nabízí nejrychlejší 
způsob, jak se přepravit do nejkrásnější zátoky na Maltě - Blue Lagoon.

1   Hotel Paradise Bay cccd str. 221 
2   Hotel LABRANDA Riviera Hotel & Spa cccc str. 220 
3   Hotel Ramla Bay Resort cccc str. 218 

Doba transferu z letiště cca 50 minut

21

Marfa / Cirkewwa

3

 Pláž  Přístav  Bus
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech má pouze informativní charakter.

Poznámka:
V hotelech na Maltě jsou zásuvky britského typu, pro použití je nutný adaptér. V některých hotelech na místě je vybírána „Eco Taxa“ 1 €/den/dospělý, max. 5 €/pobyt. 

Ostrov Gozo je druhý největší z maltských ostrovů. Jeho západní pobřeží je pokryto 
skalními útesy, krajina je kopcovitá. Celkový ráz ostrova je vesnický a jednoduchý, jeho 
kultura a způsob života má hluboké kořeny v rybaření, pastýřství a zemědělství – je také 
více úrodný a zelený. 
S hlavním ostrovem Maltou je Gozo spojeno lodním trajektem (cca 5 km) do pří-
stavu Mğarr. Hlavní město je Victoria (původně Rabat), ležící na úpatí starobylé pevnosti 
Cittadella.
Gozo je ostrov vybízející k oddychu a meditaci. Je tu velmi bezpečno a život tu plyne 
v poklidné atmosféře.

1   Hotel Calypso cccc str. 239 

Doba transferu z letiště cca 90 minut

1
Gozo
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Hotel Ramla Bay Resort cccc
MALTA  MARFA

POLOHA V klidné oblasti na severu ostrova Malta. 
Rušné turistické středisko Mellieha s mnoha nákupními 
a zábavními možnostmi cca 5 km, hlavní město 
Valletta cca 30 km. Spojení hotelovým autobusem 
za poplatek (1× denně vyjma neděle a svátků) 
nebo linkovým autobusem, zastávka cca 400 m. 
Přístav s trajekty na ostrov Gozo cca 1,5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
restaurace à la carte, minimarket, konferenční 
sál. Venku 3 bazény (mořská voda), bar u bazénu, 
terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma. 
PLÁŽ Menší písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře přímo u hotelu, lehátka a slunečníky zdarma. 
Velká písečná pláž Mellieha Bay s pozvolným vstupem 
do moře cca 5 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat.,  
telefon, minilednička, trezor za poplatek, set  
na přípravu kávy a čaje, balkon. DRSV: viz DR, 
prostornější, výhled na moře. DRSVX: viz DRSV,  
v nové části, moderně zařízené, trezor zdarma.  
SU: viz DRSVX, 2 koupelny, obývací část, cca 70 m2. 
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
biliár, stolní tenis. Za poplatek: tenis a široký 
výběr vodních sportů na pláži včetně rybářských 
výletů a lodního taxi transferu na sousední ostrov 
Comino, v blízkosti hotelu potápěčské centrum.
ZÁBAVA Denní a večerní animační programy.
PRO DĚTI Brouzdaliště (mořská voda), hřiště, 
miniklub, herna, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 
několika pokoji přizpůsobenými pro handicapované 
klienty. Bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack (11.00–12.30 a 14.30–18.30 hod.)

   Sendviče a zákusky (11.00–22.00 hod.)

   Vybrané místní a zahraniční alkoholické 
a nealkoholické nápoje (11.00–23.00 hod.)

   1× výlet na ostrov Comino

   Naplněný minibar při příletu, doplnění za poplatek

WELLNESS & SPA
   Vstup od 17 let

  �Zdarma: vnitřní vyhřívaný bazén, sauna,  
pára, jacuzzi

   Za�poplatek: masáže, různé zkrášlující 
a regenerační procedury

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.ramlabayresort.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHHH | HHHi | HHH | HHIi | HHi | HH

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .............................. DRSVX 

HH | Hi 

SUITE  ..............................................................  SU 

HHHH | HHHi | HHH | HHIi | HHi | HH |

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  V jedinečné lokalitě přímo u písečné 
pláže s nádherným výhledem 
na ostrovy Gozo a Comino

  Ideální volba pro rodiny s dětmi 
a příznivce klidné a odpočinkové 
dovolené

  Hotel s kvalitními službami
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POKOJ STANDARD

POKOJ DE LUXE

4,0TripAdvisor
2 428 hodnotících
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POLOHA V klidné oblasti na severu ostrova. Rušné 
turistické středisko Mellieha s mnoha nákupními 
a zábavními možnostmi cca 4 km, hlavní město Valletta 
cca 30 km. Spojení linkovým autobusem, zastávka cca 
100 m. Zastávka vodního taxi na ostrov Comino u hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, 2 tematické restaurace, bar a malý 
obchod. Venku 2 bazény (mořská voda), bar u bazénu 
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Menší uměle vytvořená pláž se skalnatým 
vstupem do moře cca 100 m, přístup do moře 
z mola, lehátka a slunečníky zdarma. Velká písečná 
pláž Mellieha Bay s pozvolným vstupem do moře 
cca 2 km, známá pláž Paradise Bay cca 2 km.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat.,  
telefon, minibar (voda zdarma), set na přípravu kávy 
a čaje, trezor, balkon nebo terasa. DRPV: viz DR, 
výhled na bazén. DRSS: viz DR, strana k moři. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. DRSVS: viz DR, 
prostornější, přímý výhled na moře. JSSV: viz DRSV, 
oddělená obývací část. FR: 2 propojené DR pokoje.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, 
šlapadla, kajaky. Za poplatek: škola potápění.
ZÁBAVA Denní animační program, 
příležitostně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště (mořská voda), miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.  
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel LABRANDA Riviera Hotel & Spa cccc
MALTA  MARFA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack (10.00–18.30 hod.)

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

   1× za pobyt možnost večeře v tematické 
restauraci (nutná rezervace)

   Zkušební ponor v bazénu (1× pobyt/osoba)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............. DR | DRPV | DRSS |
DRSV | DRSVS

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHHI | Hhii

JUNIOR SUITE  ..............................................  JSSV 

HHHH | HHHI | Hhh | Hhii | Hhi | Hh

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: molo cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel přímo na břehu moře 
s krásným výhledem na sousední 
ostrovy Gozo a Comino

  Ideální volba pro klienty, kteří 
hledají klidnou a ničím nerušenou 
dovolenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.rivierahotelmalta.com

WELLNESS & SPA
   Vstup od 16 let

   Zdarma: vnitřní bazén (mořská voda), 
hydromasážní bazén, jacuzzi, sauna a pára 

   Za�poplatek: masáže, různé zkrášlující 
a regenerační procedury

3,5TripAdvisor
1 940 hodnotících
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POLOHA V klidné oblasti Cirkewwa na severu 
ostrova. Středisko Mellieha s mnoha restauracemi, 
kavárnami a bary cca 6 km. V blízkosti hotelu 
autobusová zastávka a přístav, odkud vyplouvá trajekt 
na ostrov Gozo a lodní taxi na ostrov Comino.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
bar, minimarket, restaurace à la carte, kadeřnictví, 
konferenční sály. Venku 3 bazény, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Malá písečná pláž (při vstupu do moře kameny) 
s výhledem na přístav, oddělená pouze silnicí (podchod), 
lehátka a slunečníky zdarma (omezený počet). Oblíbená 
a často navštěvovaná písečná pláž Paradise Bay 
s barem cca 900 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, trezor 
a balkon. DRSV: viz DR, výhled na moře a přístav.  
DRBV: viz DR, výhled na bazény a záliv s pláží 
Paradise Bay, klidnější. JS: viz DR, obývací část.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou 
bufetu nebo výběru z menu. K jídlu voda, čepované 
pivo a víno zdarma.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
fitness, stolní tenis.
Za poplatek: škola potápění.
ZÁBAVA Animační programy během dne.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, herna, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Paradise Bay cccd
MALTA  CIRKEWWA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..............  DR | DRSV | DRBV 

HHHH | HHHi | HHH | HHIi | HHi | HH | HII | HI | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | HHi | HH | HII | HI

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výtečný výchozí bod pro poznávání 
sousedních ostrovů Gozo a Comino 

  Vhodné pro klienty, kteří svoji 
dovolenou chtějí strávit stranou 
turistického střediska na klidném 
místě

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.paradise-bay.com

WELLNESS & SPA
   Vstup od 16 let 

  �Zdarma:�vnitřní bazén, sauna 

  �Za�poplatek:�vířivka, masáže  
a zkrášlující procedury 

3,5TripAdvisor
2 594 hodnotících
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Hotel db Seabank Resort + Spa cccc
MALTA  MELLIEHA

POLOHA V zálivu Mellieha Bay. Historické 
centrum střediska Mellieha s romantickými 
uličkami, obchody a kavárnami cca 1,5 km. 
V blízkosti hotelu menší promenáda s restauracemi 
a možností drobných nákupů. Hlavní město Valletta 
cca 20 km, autobusová zastávka cca 50 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, restaurace, 
několik restaurací à la carte, lobby, bar, obchod, 
kadeřnictví. Venku bazén, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Oblíbená písečná pláž s pozvolným vstupem 
do moře, vhodná pro děti, pouze přes pobřežní 
komunikaci, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), centrální 
klimatizace (omezený provoz), TV/sat., telefon,  
minibar, set na přípravu kávy a čaje, trezor, balkon nebo 
terasa. DRPV: viz DR, výhled na bazén.  
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz 
DR, oddělený druhý pokoj, možná palanda. 
FRPV: viz FR, výhled na bazén.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness, stolní 
tenis, v rámci animace jóga, šipky, aquaaerobik, 
boccia, plážový volejbal. Za poplatek: biliár, bowling 
(1 hra pobyt/pokoj zdarma, nutná rezervace).
ZVLÁŠTNOSTI Nedaleko hotelu se 
nachází Pepkova vesnička – místo, kde se 
natáčel slavný film Pepek námořník.
ZÁBAVA Animační program, herna, 
večerní zábavný program.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
hlídání dětí za poplatek (na vyžádání), 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty. Bezbariérový 
pohyb v areálu včetně rampy do bazénu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc Superior

INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Možnost výměny večeře formou bufetu 
za tematickou večeři nebo vybrané menu 
v restauracích à la carte (nutná rezervace)

   Pozdní kontinentální snídaně (10.00–12.00 hod.)

   Lehký snack (15.00–18.00 hod.)

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

WELLNESS & SPA
   Vstup od 16 let 

  �Zdarma:�vnitřní bazén, jacuzzi, sauna,  
turecké lázně

   Za�poplatek: masáže, regenerační  
a relaxační procedury

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.seabankhotel.com

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR  

HHHI | HHH | HHIi | HHI | HH | HIi | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRPV | DRSV 

HH | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRPV 

HHhh | HHhi | HHh | Hhii

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kompletně zrenovovaný hotel 
na jedinečném místě u jedné 
z nejhezčích pláží

  Vhodné pro rodiny s dětmi 
a všechny klienty, kteří si svoji 
dovolenou chtějí doopravdy užít

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI
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PEPKOVA VESNIČKA

4,5TripAdvisor
7 014 hodnotících
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Hotel Mellieha Bay cccc
MALTA  MELLIEHA

POLOHA Přímo na břehu moře v zátoce Mellieha 
Bay. Historické centrum střediska Mellieha 
s romantickými uličkami, obchody, kavárnami 
a restauracemi cca 2 km. Hlavní město Valletta cca 
25 km (spojení linkovým autobusem, zastávka cca 
300 m), známá Pepkova vesnička cca 3 km.
VYBAVENÍ Několik budov, vstupní hala s recepcí, 
výtahy, restaurace, lobby, bar, kavárna, obchod se 
suvenýry, minimarket, kadeřnictví a vnitřní bazén. 
V rozlehlé zahradě 2 bazény, bar u bazénu a terasa 
s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Přímo u malé písečné pláže s pozvolným 
vstupem do moře, lehátka a slunečníky zdarma. 
Bar na pláži. Větší písečná pláž Mellieha Bay 
cca 700 m, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DRSV: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
klimatizace, TV/sat., telefon, minilednička, 
set na přípravu kávy a čaje, trezor 
za poplatek, balkon, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře formou bufetu.  
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé fitness, 
lukostřelba, stolní tenis. Za poplatek: biliár, vodní sporty 
na pláži, škola potápění.
ZÁBAVA Příležitostně večerní 
zábavný program, noční klub.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.  
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC. 

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack během dne

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (24 hodin denně)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ................................ DRSV 

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 60 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Částečně zrenovovaný hotel 
v klidné lokalitě s nádherným 
výhledem na zátoku Mellieha Bay 

   Rodiny s dětmi jistě potěší možnost 
all inclusive a malá písečná pláž 
přímo u hotelu

DOPORUČUJEME VČASNOU REZERVACI

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.melliehabayhotel.com
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4,0TripAdvisor
2 484 hodnotících
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POLOHA V těsné blízkosti centra Bugibby s mnoha 
obchody, restauracemi, bary a kavárnami. Hlavní 
město Valletta cca 16 km, spojení linkovým autobusem 
(autobusové nádraží v bezprostřední blízkosti).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, restaurace à la carte, kavárna, lobby 
bar a konferenční centrum. V prostorné udržované 
zahradě 2 bazény, bar u bazénu, terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Plážový klub s bazénem (mořská voda), 
barem a terasou s lehátky a slunečníky zdarma, 
oddělený pouze pobřežní silnicí, přístup podchodem. 
Vstup do moře po schůdcích z mola. Z plážového 
klubu přímý vstup na uměle vytvořenou písečnou pláž 
se skalnatým (žebřík) a úzkým písečným vstupem 
do moře. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor 
za poplatek, balkon. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. DRSVS: viz DRSV, prostornější, set 
na přípravu kávy a čaje. SUSV: viz DRSVS, 
oddělená ložnice a obývací část, župany.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 
bufetu včetně vybraných nápojů – místní víno, 
pivo, nealkoholické nápoje a minerální voda. 
Možnost dokoupení programu all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: malé fitness, 
stolní tenis, sportovní aktivity v rámci animace.
ZVLÁŠTNOSTI V zahradě hotelu pozůstatky 
megalitické stavby dolmenu ze 3. století př. n. l.
ZÁBAVA Denní animační programy, příležitostně 
zábavné večery. Kasino Oracle, noční klub.
PRO DĚTI Bazén s mořskou vodou 
(lido), 2 brouzdaliště, miniklub, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.

OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Dolmen cccc
MALTA  BUGIBBA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Káva, čaj a zákusek, sendviče, zmrzlina 
(15.00–17.00 hod.)

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

   Možnost oběda nebo večeře v restauraci  
à la carte (nutná rezervace)

   Vstup do kasina Oracle + voucher 10 €  
na hru a uvítací drink (1× za pobyt)

WELLNESS & SPA
   Vstup od 17 let, dětem ve věku 9–17 let umožněn 
vstup do vnitřního bazénu v doprovodu dospělých

   Zdarma: vnitřní bazén, jacuzzi, sauna 

  �Za�poplatek:�masáže, různé zkrášlující 
procedury

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ............. DR | DRSV | DRSVS 

HHHH | HHHi | HHH | HHIi | HHi | HH | HIi | Hi | H

SUITE  ...........................................................  SUSV 

HHHH | HHHi | HHH | HHIi | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: molo cca 30 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní hotel se stálou spokojenou 
klientelou 

  Ideální pro rodiny s dětmi 
a všechny, kteří chtějí být v dosahu 
moře i zábavy

  Rekonstrukce v roce 2017

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dolmen.com.mt

4,0TripAdvisor
3 307 hodnotících
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POLOHA Přímo na pobřežní promenádě, možnost 
drobných nákupů a zábavy v okolí. Živé centrum 
střediska Bugibba s mnoha obchody, restauracemi, 
bary a kavárnami cca 1,5 km, hlavní město Valletta 
cca 15 km. Zastávka autobusu u hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, tematická 
restaurace, maltská restaurace, bar, konferenční sály, 
obchod se suvenýry. Venku 2 bazény (1 pouze pro 
dospělé, mořská voda), bar u bazénu a terasa s lehátky 
a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, bar.
PLÁŽ Přímo na skalnatém pobřeží, přístup 
do vody z hotelové terasy po schůdcích, lehátka 
a slunečníky zdarma. Uměle vytvořená písečná pláž 
se skalnatým (žebřík) a úzkým písečným vstupem 
do moře cca 1 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat.  
(ovladač oproti kauci), trezor, set na přípravu kávy  
a čaje, telefon, minibar a balkon. DRP: viz DR, bez 
balkonu. DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, 
výhled na moře.DRSVX: viz DRSV, v 5.–7. patře. 
FRSV: viz DRSV, oddělená ložnice. FRP: viz FRSV, 
bez výhledu na moře. SU: viz DR, ložnice a oddělená 
obývací část. SUSV: viz SU, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: v rámci  
animace šipky, aerobik, stolní tenis aj.  
Za poplatek: škola potápění, cca 150 m 
sportovní centrum (zdarma vnitřní bazén, fitness, 
sauna, za poplatek jacuzzi, squash, masáže).
ZVLÁŠTNOSTI Při ubytování hotel vyžaduje kauci 
ve výši 50 € na eventuální hotelovou útratu.
ZÁBAVA Animační programy, večerní zábavný 
program. Noční klub (pouze o víkendu).

PRO DĚTI Malý bazén se skluzavkou, 
brouzdaliště (mořská voda), miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: WiFi premium.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Seashells Resort at Suncrest cccc
MALTA  QAWRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký snack, zmrzlina (12.00–23.00 hod.)

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DR | DRSS | DRSV | DRSVX 

HHH | HHi | HH | Hii | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................... DRP 

HH | HI

RODINNÝ POKOJ  ................................. FRP | FRSV 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi

SUITE  ....................................................  SU | SUSV 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: molo u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: zdarma

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel s nádherným 
výhledem je ideální pro klienty 
hledající all inclusive v blízkosti moře

  Výhodná výchozí poloha pro 
poznávání ostrova

  Rekonstrukce v roce 2015

PROMO POKOJE

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.seashellsresortmalta.com

4,0TripAdvisor
2 000 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA V letovisku Qawra cca 15 km 
od hlavního města Valletta. Letiště je vzdáleno 
20 km, autobusové nádraží cca 150 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
restaurace, 4 tematické restaurace, 2 bary, kavárna, 
obchod se suvenýry, konferenční sál. Venku bazén, 
bar u bazénu a terasa s lehátky a slunečníky 
zdarma, osušky oproti kauci, bar u bazénu.
PLÁŽ Skalnatá pláž cca 100 m, přístup přes 
místní komunikaci, lehátka za poplatek. Část pláže 
s hrubozrnným pískem, přístup do moře po schůdcích 
a molech, skalnaté podloží, doporučujeme boty do vody. 
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minibar, trezor, set 
na přípravu kávy a čaje, balkon nebo terasa. 
DRSV: viz DR, výhled na moře. FR: viz DR, 
prostornější. FRSV: viz FR, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Viz program all inclusive. 
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní 
tenis, minigolf, šipky, fitness.
Za poplatek: půjčovna kol, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI 2 brouzdaliště se skluzavkou, miniklub  
(4–12 let), herna, dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Hotel disponuje 
několika pokoji přizpůsobenými pro handicapované 
klienty. Bezbarierový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel db San Antonio Hotel + Spa cccc
MALTA  QAWRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehké občerstvení (15.00–17.30 hod.)

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–23.30 hod.)

   Možnost večeře v tematické restauraci  
(1× za pobyt, příplatek 10 €, včetně 
nealkoholických nápojů, rozlévaného piva a vína) 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HH | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ................................... FR | FRSV 

HHhi | Hhh | HHII | HHi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: skalnatá cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 40 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Velmi kvalitní služby a servis, 
vyhlášená kuchyně

  Bohatý program all inclusive

  Ideální poloha u pláže a zároveň 
v centru střediska

  Skvělý výchozí bod  
pro poznávání ostrova

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.dbhotelsresorts.com/
dbsanantonio/hotel/

4,5TripAdvisor
4 650 hodnotících

WELLNESS & SPA
   Zdarma: vnitřní bazén, sauna, pára 

   Za�poplatek: masáže a různé druhy procedur 
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA V letovisku Qawra cca 16 km od hlavního 
města Valletta, letiště vzdáleno cca 20 km. Centrum 
Bugibby cca 1,5 km, zastávka busu u hotelu.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, lobby 
bar, pizzerie, kavárna, kadeřnictví, obchod se suvenýry, 
vnitřní bazén. Venku bazén, bar u bazénu a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Přístup do moře po žebříku, skalnaté 
podloží, doporučujeme boty do vody.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, 
trezor, balkon nebo terasa. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. FR: viz DR, prostornější.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: tenis, 
jacuzzi. Za poplatek: minigolf, půjčovna kol, 
sauna, masáže, biliár, vodní sporty na pláži.
ZÁBAVA Denní i večerní animační programy.
PRO DĚTI Bazén, brouzdaliště, dětská 
postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Na vyžádání pokoje 
přizpůsobené pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: internetový koutek.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Qawra Palace cccd
MALTA  QAWRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Snack, zmrzlina (11.00–21.00 hod.)

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (11.00–23.00 hod.)

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHH | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | HHH | HHIi | HHi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: kamenitá u hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 50 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Kvalitní služby a servis

 Možnost programu all inclusive

 Cenově výhodná nabídka

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.qawrapalacemalta.com

3,5TripAdvisor
3 134 hodnotících
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POLOHA V centru oblasti Qawra, pouze několik 
minut chůze od pobřežní promenády a centra střediska 
Bugibba s mnoha obchody, restauracemi, bary 
a kavárnami. Hlavní autobusové nádraží cca 300 m.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace, 
restaurace à la carte (italská a středomořská kuchyně), 
bar, kavárna, vnitřní bazén. Na střeše bazén, bar u bazénu 
a terasa s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Pouze několik minut chůze od zálivu Qawra se 
skalnatým pobřežím a upravenými betonovými platy se 
schůdky do vody. Doporučujeme boty do vody. Vhodné 
pro šnorchlování. Uměle vytvořená písečná pláž Perched 
se skalnatým (žebřík) a úzkým písečným vstupem 
do moře cca 500 m. Lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat.,  
telefon, minilednička, trezor, balkon. DRS: viz DR,  
zrenovované, set na přípravu kávy a čaje. 
FR: viz DR, prostornější. SU: viz DR, 
obývací část s kuchyňským koutem.
STRAVOVÁNÍ Snídaně, oběd a večeře 
formou bufetu. Možnost dokoupení polopenze 
s nápoji nebo programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness.  
Za poplatek: sauna, jacuzzi.
ZVLÁŠTNOSTI Při ubytování vyžaduje hotel 
kauci ve výši 50 €/pokoj, za kterou klienti obdrží 
plážové osušky, TV ovladač a klíč k trezoru.
ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavný 
program (v hlavní sezoně).
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi na pokojích DRS.  
Za poplatek: internetový koutek, WiFi ve veřejných 
prostorách.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Santana cccd
MALTA  QAWRA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (10.00–01.00 hod.)

   Lehký snack (08.00–21.00 hod.)

   Odpolední káva, čaj, zákusky (16.00–18.00 hod.)

   Zmrzlina (08.00–23.00 hod.)

   WiFi zdarma

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ........................... DR | DRS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi

SUITE  ..............................................................  SU 

HHHH | HHhi | Hhh | Hhii | Hhi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Výhodný poměr kvality a ceny

  Dobrá poloha u moře i v blízkosti 
centra a zábavy

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelsantana.com

3,5TripAdvisor
1 826 hodnotících
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POLOHA V klidné části střediska Qawra. Pobřežní 
promenáda a centrum střediska Bugibba s mnoha 
obchody, restauracemi, bary a kavárnami cca 900 m. 
Možnost drobných nákupů v blízkém okolí.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtah, restaurace 
a bar. Na střeše hotelu bazén, bar u bazénu, 
jacuzzi, terasa s lehátky a slunečníky zdarma.
PLÁŽ Záliv Qawra se skalnatým pobřežím 
s betonovými platy a schůdky do vody cca 10 minut 
chůze. Doporučujeme boty do vody, vhodné pro 
šnorchlování. Uměle vytvořená písečná pláž se 
skalnatým (žebřík) a úzkým písečným vstupem 
do moře cca 1 km, lehátka a slunečníky za poplatek.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (omezený provoz), TV/sat.,  
telefon, trezor za poplatek, balkon. DRS: viz DR, 
prostornější, set na přípravu kávy a čaje.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení polopenze s nápoji.
ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavný 
program (pouze během hlavní sezony).
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka  
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Za poplatek: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Hotel Sunflower ccc
MALTA  QAWRA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHH | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  DRS 

HHHH | HHHi | HHh | HHIi | HHi | HH

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 1 km od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 45 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Oblíbený městský hotel 
za výhodnou cenu vhodný pro 
méně náročné klienty

  Výhodná poloha v klidnější části 
střediska, ale zároveň v dosahu 
centra i možností koupání

  Výchozí bod pro poznávání ostrova

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.sunflowerhotel.com.mt

3,5TripAdvisor
934 hodnotících



232

M
A

LT
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA Luxusní komplex na skalnatém 
výběžku v klidné části St. Julian’s, centrum 
s obchody, bary a restauracemi cca 1 km, 
středisko Sliema cca 4 km, hlavní město Valletta 
cca 9 km (zastávka autobusu u hotelu).
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna,  
výtahy, restaurace, lobby bar, restaurace à la carte 
Le Bistro, konferenční centrum, klenotnictví, čistírna, 
kadeřnictví. Venku 3 bazény (2 s mořskou 
vodou – lido), bar u bazénu a terasa s lehátky, 
slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Malá písečná pláž cca 700 m. Hotelové lido 
s možným přímým kamenitým vstupem do moře.
POKOJ DRSS: koupelna/WC (vysoušeč vlasů, 
župany), klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor,  
set na přípravu kávy a čaje, balkon. DRPV: viz DRSS,  
výhled na bazén. DRSV: viz DRSS, výhled na moře.  
JS: viz DRSS, prostornější, obývací část. FR: viz DRSV,  
prostornější, 4 plná lůžka.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness. 
Za poplatek: tenis, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Animační programy, občas živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, hřiště, miniklub, 
dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
PRO HANDICAPOVANÉ Několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty. 
Bezbariérový pohyb v areálu.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu. 
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Radisson Blu Resort ccccc
MALTA  ST. JULIAN’S

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...........  DRSS | DRPV | DRSV 

HHi | HH | HII | Hi | H

JUNIOR SUITE  .................................................. JS 

HHH | HHi | Hh | Hii | Hi

RODINNÝ POKOJ  ............................................. FR 

HHHH | HHHi | HHh | HHii | HHi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečná cca 700 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Nově zrekonstruovaný hotel 
s kvalitními službami

 Krásné výhledy na moře

 Vhodné pro klidnou dovolenou

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.radissonblu.com

4,5TripAdvisor
2 234 hodnotících

WELLNESS & SPA
   Vnitřní bazén, sauna, jacuzzi, masáže, různé 
druhy procedur
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POLOHA V samém centru St. Julian’s v části 
Paceville, součástí nákupního a zábavního komplexu 
Bay Street Shopping Complex. V bezprostřední blízkosti 
obchody, noční kluby, restaurace, bary, kina a ostatní 
volnočasové aktivity. Hlavní město Valletta cca 7 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
bankomat, společenská místnost, restaurace, 
kadeřnictví, salon krásy, prádelna, konferenční 
místnost. Na střeše hotelu bazén, snack bar u bazénu 
a terasa s lehátky, slunečníky a osuškami zdarma.
PLÁŽ Menší písečná pláž oceněná 
modrou vlajkou cca 200 m.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, trezor, minilednička, TV/sat.,  
set na přípravu kávy a čaje. DRS: viz DR, balkon. 
DRSVS: viz DRS, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: fitness, 
bowling, biliár, masáže, v blízkosti potápěčské centrum.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v komplexu a blízkém okolí.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.
PRO HANDICAPOVANÉ K dispozici několik pokojů 
přizpůsobených pro handicapované klienty.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel be.Hotel cccc
MALTA  ST. JULIAN’S

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHh | HHi | HH | HII | Hi

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .....................  DRS | DRSVS 

HH | Hi

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: písečná cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel v centru střediska

  Velký bazén na střeše s krásnými 
výhledy

  Vhodný pro páry a mladší klienty 
vyhledávající zábavu a možnost 
nákupů

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.behotelmalta.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
685 hodnotících

VÝHLED Z HOTELU
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA Přímo na pobřežní promenádě v živém 
středisku Sliema cca 5 km od hlavního města Valletta, 
letiště cca 10 km. Zastávka autobusu v blízkosti.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, výtahy, 
směnárna, restaurace, lobby bar, konferenční sál. 
Na střeše malý bazén a terasa s lehátky zdarma.
PLÁŽ Možnost koupání podél skalnatého 
pobřeží 500–1 000 m, přístup do moře 
po schůdcích a molech, skalnaté podloží, 
doporučujeme boty do vody. Nejkrásnější pláže 
ostrova cca 40 minut jízdy místní dopravou.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., minilednička, 
trezor za poplatek, balkon nebo terasa. 
DRBV: viz DR, výhled na záliv a přístav.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: fitness koutek. 
Za poplatek: masáže.
ZÁBAVA Občas živá hudba.
PRO DĚTI Brouzdaliště, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi ve společných prostorách. 
Za poplatek: internetový koutek, WiFi na pokojích.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Kennedy Nova cccc
MALTA  SLIEMA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...................................  DR 

HHhh | HHHi | HHh | HHIi | HHi | HH | HII | HI | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRBV 

HH | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 12 let

Pláž: kamenitá cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 30 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Restaurace na střeše hotelu 
s nádherným výhledem 
na město a jachetní přístav

  Řada restaurací, barů a zábavních 
možností v okolí

  Dobrý poměr kvality a ceny

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.kennedynova.com

4,0TripAdvisor
694 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA Přímo na pobřežní promenádě, obchody, 
restaurace a bary v blízkém okolí. Živé centrum Sliemy, 
odkud také vyplouvá trajekt do hlavního města Valletta 
(cca 5,5 km), cca 200 m. Autobusová zastávka v blízkosti, 
jazyková škola Inlingua pouze 10 minut chůze.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
restaurace à la carte, lobby/piano bar, kavárna Sakura, 
konferenční sál, kadeřnictví, prádelna. Střešní terasa 
s jacuzzi a krásnými výhledy na Sliemu a moře.
PLÁŽ Hotelový plážový klub u moře s bazénem 
s mořskou vodou přes silnici, gril bar s možností 
lehkého občerstvení (pouze v hlavní sezoně), terasa 
s lehátky zdarma, slunečníky za poplatek, osušky 
oproti kauci. Vstup do moře po schůdcích z mola. 
Malá uměle vytvořená pláž s betonovými platy 
a malými písečnoooblázkovými úseky cca 1,3 km.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), klimatizace, 
TV/sat., telefon, minibar, trezor, set na přípravu kávy 
a čaje. DRT: viz DR, balkon. DRSV: viz DRT, výhled 
na moře. DRSVS: viz DRSV, prostornější, DVD, 
župany, voda v minibaru, přímý výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu. 
Možnost dokoupení programu all inclusive.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: stolní tenis. 
Za poplatek: fitness, minigolf, potápěčské centrum.
ZÁBAVA Animační program v hlavní sezoně.
PRO DĚTI Brouzdaliště v plážovém klubu (mořská 
voda), dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX, Diners Club.

Hotel Preluna cccc
MALTA  SLIEMA

PROGRAM ALL INCLUSIVE
   Snídaně, oběd a večeře formou bufetu

   Lehký oběd v baru v plážovém klubu (červen–září 
v závislosti na obsazenosti hotelu a počasí)

   Vybrané místní alkoholické a nealkoholické 
nápoje (11.30–23.00 hod.)

   Lehký snack (11.00–16.30 hod.)

WELLNESS & SPA
  Vstup od 16 let

   Zdarma: vnitřní bazén, vířivka, pára a sauna 

   Za�poplatek: různé druhy masáží a zkrášlujících 
procedur 

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ....  DR | DRT | DRSV | DRSVS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: molo cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Zrekonstruovaný hotel přímo 
u promenády

  Hotelový plážový klub s bazénem 
s mořskou vodou

  Vhodné pro všechny věkové 
kategorie

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.preluna.com

NOVINKA

3,5TripAdvisor
2 430 hodnotících



236

M
A

LT
A

Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA Přímo na pobřežní promenádě v živém 
středisku Sliema, obchody, restaurace a bary 
v blízkém okolí. Hlavní město Valletta cca 5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, restaurace, 
lobby bar, konferenční sál, vnitřní bazén. 
Na střeše terasa s lehátky zdarma.
PLÁŽ Možnost koupání podél skalnatého 
pobřeží 500 až 1 000 m. Nejkrásnější pláže 
ostrova cca 40 minut jízdy místní dopravou.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, TV/sat., telefon, minibar, trezor 
za poplatek, set na přípravu kávy a čaje, balkon. 
DRSS: viz DR, strana k moři. DRSV: viz DR, 
výhled na moře. DRSVS: viz DRSV, vyšší patro.
STRAVOVÁNÍ Snídaně formou bufetu, večeře 
formou bufetu nebo menu, salátový bufet.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel The Waterfront cccc
MALTA  SLIEMA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..  DR | DRSS | DRSV | DRSVS 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: skalnatá cca 500 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Moderní hotel s krásnými výhledy 
na moře

  Vhodné pro páry a mladší klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.waterfronthotelmalta.com

NOVINKA

4,0TripAdvisor
1 502 hodnotících

VÝHLED Z HOTELU
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA Přímo na pobřežní promenádě 
na rozhraní středisek Sliema a St. Julian’s. 
V blízkosti hotelu restaurace, kavárny a obchody. 
Živá střediska Sliema (cca 2 km) a St. Julian’s 
(1,5 km) dostupná příjemnou procházkou po pobřežní 
promenádě nebo linkovým autobusem (zastávka 
u hotelu). Hlavní město Valletta cca 6 km.
VYBAVENÍ 2 propojené budovy, vstupní hala 
s recepcí, výtah, restaurace, lobby bar, kavárna, 
konferenční sál, vnitřní bazén. Na střeše bazén, terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky za poplatek, 
bar s nabídkou nápojů a lehkých snacků.
PLÁŽ Uměle vytvořená pláž s betonovými 
platy a vstupy do vody po schůdcích přes 
ulici, při vstupu do moře kameny.
POKOJ DR/SR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů),  
centrální klimatizace (omezený provoz), telefon,  
TV/sat., trezor za poplatek. DRSS: viz DR, 
balkon, strana k moři. DRSV: viz DR, balkon, 
výhled na moře. DRSVS: viz DRSV, lednička, set 
na přípravu kávy a čaje. ST: viz DR, kuchyňský 
kout, balkon. STSV: viz ST, výhled na moře.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou 
bufetu. Studia možná bez stravování.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jacuzzi.
ZÁBAVA Příležitostně večerní zábavný program.
PRO DĚTI Bazén, dětská postýlka 
zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA ccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu. 
Za poplatek: internetová kavárna.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC.

Aparthotel Plaza ccc
MALTA  SLIEMA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..  DR | DRSS | DRSV | DRSVS 

HHH | HHi | HH | Hii | Hi

JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ  .................................  SR 

H

STUDIO  .................................................. ST | STSV 

HHHH | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HIi

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: kamenitá cca 50 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: zcela zdarma

Transfer z letiště: cca 20 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Dobře udržovaný aparthotel 
se skvělým poměrem kvality 
poskytovaných služeb a ceny

  Vhodné pro všechny, kteří chtějí 
svoji dovolenou strávit v dosahu 
nákupních a zábavních možností

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.plazahotelsmalta.com

3,5TripAdvisor
1 533 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA Přímo na pobřežní promenádě 
na rozhraní středisek Sliema a St. Julian’s. 
V blízkosti hotelu restaurace, kavárny a obchody. 
Živá střediska Sliema (cca 2 km) a St. Julian’s 
(1,5 km) dostupná příjemnou procházkou po pobřežní 
promenádě nebo linkovým autobusem (zastávka 
u hotelu). Hlavní město Valletta cca 6 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, 
výtah, trezor za poplatek, restaurace à la carte, lobby 
bar, společenská místnost, obchod se suvenýry, 
vnitřní vyhřívaný bazén. Na střeše bazén a terasa 
s lehátky a slunečníky zdarma, osušky oproti kauci.
PLÁŽ Skalnatá pláž cca 200 m.
POKOJ DR/DRP: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace (červenec–září), minibar, TV/sat. (ovladač 
oproti kauci), telefon a balkon nebo terasa. DRS: viz 
DR, zrenovované, set na přípravu kávy a čaje.
STRAVOVÁNÍ Bez stravování. 
Možnost dokoupení snídaně formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Zdarma: jacuzzi. 
Za poplatek: biliár, fitness, sauna.
ZÁBAVA Možnosti zábavy v okolí.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma (na vyžádání).
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v lobby a v pokojích DRS.  
Za poplatek: internetový koutek, WiFi v pokojích 
DR a DRP.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel The Windsor ccc
MALTA  SLIEMA

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ..................  DR | DRP | DRS 

HHh | HHIi | HHI | HH | HIi | HI | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: skalnatá cca 200 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: nejsou

Dítě: letenka zdarma

Transfer z letiště: cca 25 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Ideální poloha přímo v centru 
letoviska

  Hotel vhodný pro méně náročné 
a mladší klienty

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.windsorhotelmalta.com

PROMO POKOJE

2,5TripAdvisor
898 hodnotících
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Volejte zdarma 24 hodin denně 800 12 10 10 On-line prodej na www.fischer.cz Navštivte naše pobočky, seznam viz str. 256–257

POLOHA Na okraji rybářské vesničky Marsalforn 
Bay na severu ostrova Gozo. V bezprostřední 
blízkosti obchody, restaurace, bary. Hlavní 
město ostrova Victoria cca 3,5 km.
VYBAVENÍ Vstupní hala s recepcí, směnárna, výtah, 
restaurace, bar, restaurace à la carte, konferenční sály. 
Na střeše bazén a terasa na slunění s lehátky zdarma.
PLÁŽ Menší písečnooblázková pláž cca 100 m,  
lehátka a slunečníky (omezené množství) za poplatek.  
Větší, známá písečná pláž Ramla l-Hamra cca 5 minut 
autobusem.
POKOJ DR: koupelna/WC (vysoušeč vlasů), 
klimatizace, telefon, TV/sat., trezor, minilednička, set 
na přípravu kávy a čaje, balkon. DRSV: viz DR, výhled 
na moře. DRBV: viz DR, prostornější, výhled na záliv.
STRAVOVÁNÍ Snídaně a večeře formou bufetu.
SPORTOVNÍ NABÍDKA Za poplatek: škola potápění.
ZVLÁŠTNOSTI Možnost kombinace – pobyt 
na Maltě 4 noci (výběr hotelu dle katalogu), pobyt 
na Gozu 3 noci v hotelu Calypso. V balíčku zajištění 
všech transferů a trajektu na Gozo a zpět. Cena 
na vyžádání dle konkrétních požadavků.
PRO DĚTI Dětská postýlka zdarma 
(na vyžádání), hlídání dětí za poplatek.
OFICIÁLNÍ TŘÍDA cccc
INTERNET Zdarma: WiFi v hotelu.
PLATEBNÍ KARTY VISA, EC/MC, AMEX.

Hotel Calypso cccc
MALTA  GOZO – MARSALFORN BAY

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  .........................  DR | DRSV 

HHh | HHi | HH | HII | Hi | H

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ  ...............................  DRBV 

HHhh | HHhi | HHh | HHii | HHi | HH | HII | Hi | H

H dospělá osoba i dítě do 13 let

Pláž: písečnooblázková cca 100 m od hotelu

Lehátka a slunečníky na pláži: za poplatek

Dítě: pobyt zdarma

Transfer z letiště: cca 90 minut

PROČ PRÁVĚ SEM

NABÍZENÉ POKOJE

  Příjemný hotel v blízkosti moře

  Možnosti výletů po ostrově

  Klidná, odpočinková dovolená

  Ideální kombinace pobytu  
na ostrovech Malta a Gozo

REZERVUJTE IHNED 
Více informací o QR kódu na str. 7

www.hotelcalypsogozo.com

NOVINKA

GOZO

MARSALFORN BAY

4,0TripAdvisor
832 hodnotících
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Přehled hotelů  Vyberte si ten svůj
Preferujete komfortní hotely vyšších kategorií s vynikajícím servisem a programem all inclusive? 
Jedete s rodinou či sami? Hledáte hotel s pokoji upravenými pro handicapované klienty? Zajímáte se 
o výhodnou nabídku promo pokojů? Níže naleznete přehledný seznam hotelů s podrobnými údaji, ze 
kterého si vyberte ten pravý podle svých požadavků.

hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  

 – pokoje pro tělesně postižené,  WiFi v hotelu zdarma,  Skluzavky/tobogány přímo v hotelu zdarma; 

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Alexander cccc S, P 1 2–12 let 37
Antico Monastero cccc P, PP 1 2–12 let 35
Aqualux Hotel Spa Suite & Terme cccc S, P 1 2–11 let 22
Atelier Classic cccc S, P 2 2–13 let 34
Campagnola ccc S, P, PP 2 2–12 let 21
Cristina ccc S, P+ 2 2–12 let 39
Dogana ccc S, P 1 2–12 let 32
Dolci Colli ccc S, P 2 2–13 let 29
Drago ccc S, P 1 2–12 let 26
Gardaland cccc S, P+ 1 2–13 let 27
Leonardo da Vinci cccc A 2 2–12 let 38
Meandro ccc S, P 1 2–16 let 36
Milano cccc S, P 1 2–13 let 33
Oasi cccc S, P 1 2–13 let 20
Parc Hotel cccc S, P, A 2 2–16 let 28
Parc Hotel Gritti cccc S, P 1 2–18 let 23
Poiano Hotel & Residence cccc BS, S, P, PP 4 2–18 let 24
Porto Azzurro ccc S, P 1 2–13 let 31
Residence Eden cc BS 4 2–18 let 30
Royal cccc S, P 1 2–13 let 19

Itálie – Lago di Garda

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Acacie & Residence cccc BS, S, P, PP 4 2–13 let 54
Desiree cccc S, P 2 2–12 let 56
Fabricia cccc S, P, PP 1 2–18 let 55
Fortunella ccc P 1 2–13 let 46
Grand Hotel Forte Dei Marmi cccc S, P 2 2–12 let 44
La Cecinella ccc BS, P, PP 4 2–11 let 49
Life Garden Toscana Resort ccc P+, PP+ 2 2–13 let 51
Marinetta cccc S, P 2 2–14 let 47
Mondial Resort & Spa ccccd S, P 2 2–13 let 43
Paradiso ccc S, P 2 2–13 let 57
Park Hotel I Lecci cccc P, PP 2 2–12 let 50
Riva Degli Etruschi Hotel & Residence ccc BS, P 4 2–13 let 52
Varo Village cccc S, P 2 2–12 let 48
Zen Versilia cccc P 1 2–13 let 45

Itálie – Toskánsko a Elba
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ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování,  
P – polopenze, P+ – polopenze plus, PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Cagliari
Albaruja cccc S 1 2–16 let 76
Altura ccc PP+ 2 2–16 let 70
Baia di Nora cccc S, P, PP 2 2–12 let 63
Colostrai cccc A, A+ 2 2–18 let 72
Costa Rei ccc BS 4 2–12 let 77
Flamingo cccc S, P 2 2–13 let 64
Free Beach cccc P, PP 2 2–17 let 75
Funtazie klub Calaserena Village cccc A 2 2–12 let 66
Garden Beach cccc P, PP 2 2–14 let 74
Mare Pineta ccc S, P 2 2–13 let 65
Pullman Timi Ama ccccc P 1 2–18 let 68
Spiagge San Pietro cccc S, P+, A, A+ 2 2–14 let 71
VOI Tanka Resort cccc P+, PP+ 3 2–14 let 69
Olbia
Baja cccc P 2 2–12 let 79
Baia Caddinas ccc P 3 2–18 let 90
Baia dei Pini cccc SA 2 2–18 let 95
Blu Laconia Village cccc P+, PP+ 2 2–12 let 81
Blu Morisco Village cccc A 2 2–12 let 80
Castello ccc S 2 2–12 let 91
Club cccc P, PP 2 2–12 let 82
Colonna Beach cccc S, P, PP 1 2–12 let 85
Colonna Du Golf cccc S, P, PP 2 2–12 let 86
Corti di Marinella ccc BS 4 2–18 let 87
Gabbiano Azzurro cccc S, P 2 2–13 let 88
Grande Baia Resort cccc BS, P, PP 2 2–12 let 92
L'Esagono ccc S, P 1 2–12 let 94
Li Cupulatti cccc PP+, A, A+ 2 2–18 let 96
Marana cccc S, P, PP 2 2–12 let 84
Park Hotel Resort cccc S, P, PP+ 2 2–12 let 83
Pelican Beach Resort & Spa cccc S, P – 89
Sa Prata ccc S 1 2–13 let 94
Stelle Marine cccc S, P, PP 2 2–12 let 78

Itálie – Sardínie

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Apollon Club Sea Resort & Spa cccc S, P – 105
Capizzo cccd S, P 2 2–13 let 112
Cleopatra ccc P, PP 2 2–12 let 121
Continental Mare cccc S, P, PP 2 2–13 let 117
Continental Terme cccc S, P, PP 2 2–13 let 118
Ideal ccc S, P 2 2–12 let 114
Il Gatopardo Terme & Beauty Farm cccc S, P, PP 2 2–12 let 109
La Bagattella cccc P, PP 2 2–6 let 111
Le Palme cccc S, P 2 2–14 let 124
Mediterraneo Park Hotel Terme cccc P 1 2–13 let 110
Minerva Resort cccc S, P, PP 2 2–17 let 123
Miramare Sea Resort & Spa ccccd S, P – 104
Oasi Castiglione cccc S, P, PP 2 2–12 let 116
Pace ccc P, PP 2 2–13 let 126
Parco Aurora Terme cccc S, P, PP 2 2–13 let 119
Park Victoria ccc S, P 2 2–12 let 115
Providence cccc S, P, PP 2 2–13 let 108
Romantica Resort & Spa cccc S, P 2 2–15 let 103
San Giovanni Terme cccc S, P, PP 2 2–13 let 120
Savoy Beach cccc S, P 1 2–13 let 122
Selena Mare Village cccc BS 4 2–18 let 127
Schuhmann cccc P, PP 2 2–18 let 125
Sorriso Thermae Resort & Spa cccc S, P, PP 2 2–13 let 107
Tritone cccc S, P, PP 2 2–12 let 106
Villa Teresa ccc S, P, PP 1 2–13 let 113

Itálie – Ischia a Kampánie
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hi – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a jedno dítě, hii – zvýhodněná cena ubytování pro jednoho dospělého a dvě děti,  

 – pokoje pro tělesně postižené,  WiFi v hotelu zdarma,  Skluzavky/tobogány přímo v hotelu zdarma; 

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Antares Olimpo / Le Terrazze cccc S, P, A 2 2–16 let 181
Atlantis Palace ccc P 2 2–12 let 176
Caesar Palace cccc S, P, A 2 2–16 let 174
Conte di Cabrera cccc A 2 2–12 let 164
Fontane Bianche Beach Resort cccc A 2 2–15 let 167
Futura Club Spiagge Bianche cccc SA 2 2–16 let 168
Hellenia Yachting cccc S, P 1 2–13 let 171
Ipanema cccc S, P, PP 1 2–13 let 180
Park Hotel Silemi cccc S 1 2–12 let 182
RG Naxos cccc S, P 2 2–13 let 170
San Pietro ccc S, P 2 2–13 let 183
Sant’Alphio Garden cccc S, P, PP 2 2–13 let 172
Stella del Mare ccc BS, A 2 2–13 let 169
Unahotels Capotaormina cccc S, P 1 2–12 let 178
Unahotels Naxos Beach cccc P+, PP+, A 1 2–12 let 173
Villa Esperia cccc S, P 2 2–13 let 179
Villa Linda ccc S 1 2–13 let 175
VOI Arenella Resort cccc P+, A 2 2–12 let 166

Itálie – Sicílie

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Baia del Godano Resort & Spa cccc P 2 2–13 let 151
Baia del Sole Resort cccc P 2 2–12 let 153
BV Borgo del Principe cccc PP+, A 2 2–13 let 141
BV Kalafiorita Resort cccc PP+ 2 2–13 let 142
Capovaticano Resort Thalasso & Spa cccc P 1 2–12 let 150
Funtazie klub Garden Resort Calabria cccc A 2 2–15 let 138
Funtazie klub VOI Floriana Resort cccc P+, A 2 2–16 let 132
Futura Style Dolomiti sul Mare cccc SA 2 2–12 let 140
Grotticelle ccc P, PP 2 2–12 let 156
Il Gabbiano cccc S, P, PP 4 2–12 let 152
Ipomea Club cccc S, P, PP 1 2–13 let 154
La Taverna ccc P 3 2–14 let 158
LABRANDA Rocca Nettuno Tropea cccc A 3 2–18 let 146
Marco Polo ccc P, PP 2 2–12 let 157
Marina del Marchese Beach Resort cccc SA 2 2–13 let 137
Orizzonte Blu ccc P, SA 2 2–15 let 149
Park ccc P 1 2–12 let 159
Poggio di Tropea ccc SA 2 2–14 let 145
Porto Kaleo cccc SA 2 2–12 let 136
Residence Sciabache ccc P+, PP+ 4 2–12 let 144
Sciaron ccc P 1 2–12 let 155
Scoglio del Leone cccc P+, PP+ 2 2–13 let 143
TH Simeri Village cccc SA, A 2 2–15 let 134
Tropis cccc S, P, PP 1 2–12 let 148

Itálie – Kalábrie
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ZKRATKY: A – all inclusive, A+ – all inclusive plus, AX – all inclusive de luxe, UA – ultra all inclusive, BS – bez stravování,  
P – polopenze, P+ – polopenze plus, PP – plná penze, PP+ – plná penze plus, PX – polopenze de luxe, S – snídaně, SA – soft all inclusive.

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

Cais da Oliveira cccc S, P, A 2 2–13 let 206
Dom Pedro Madeira cccd S, P, A 1 2–12 let 210
Duas Torres cccc S, P 2 2–12 let 200
Florasol ccc S, P 2 2–12 let 204
Four Views Oasis cccc S, P+ 1 2–13 let 208
Madeira Panoramico cccc P 1 2–13 let 201
Melia Madeira Mare Resort & Spa ccccc S, P 2 2–13 let 197
Orca Praia cccd S, P 1 2–12 let 202
Pestana Carlton Madeira ccccc S, P 2 2–13 let 194
Pestana Ocean Bay cccc A 2 2–13 let 198
Pestana Royal ccccc A 2 2–13 let 196
Pestana Village cccc S, P 2 2–13 let 199
Quinta da Casa Branca ccccc S, P 1 2–12 let 191
Quinta Splendida cccc S, P 2 2–13 let 205
Roca Mar cccc S, P, A 1 2–13 let 206
Royal Orchid cccc S, P, A 2 2–13 let 206
Savoy Calheta Beach cccc A 2 2–12 let 211
Vidamar Resort Madeira ccccc P 2 2–12 let 192
Vila Galé cccc P, A 1 2–12 let 209

Portugalsko – Madeira

HOTEL MOŽNOSTI STRAVOVÁNÍ
MAXIMÁLNÍ 
POČET DĚTÍ

VĚK  
DÍTĚTE

PROMO 
POKOJ HI HII STRANA

be.Hotel cccc S, P 1 2–12 let 233
Calypso cccc S, P 2 2–13 let 239
db San Antonio Hotel + Spa cccc A 2 2–12 let 228
db Seabank Resort + Spa cccc A 2 2–12 let 222
Dolmen cccc S, P+, A 2 2–12 let 226
Kennedy Nova cccc S, P 2 2–12 let 234
LABRANDA Riviera Hotel & Spa cccc A 2 2–12 let 220
Mellieha Bay cccc P, PP, A 1 2–12 let 224
Paradise Bay cccd S, P+, PP+ 2 2–13 let 221
Plaza ccc BS, S, P 2 2–13 let 237
Preluna cccc S, P, A 1 2–13 let 235
Qawra Palace cccd S, P, A 2 2–12 let 229
Radisson Blu Resort ccccc S, P 2 2–13 let 232
Ramla Bay Resort cccc S, P, A 2 2–12 let 218
Santana cccd S, P, P+, PP, A 2 2–13 let 230
Seashells Resort at Suncrest cccc S, P, A 2 2–12 let 227
Sunflower ccc S, P, P+ 2 2–13 let 231
The Waterfront cccc S, P 1 2–13 let 236
The Windsor ccc BS, S 2 2–13 let 238

Malta
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Přemýšlíte nad dárkem 
pro své blízké?

• Ideální k jubileu, jako svatební dar, vánoční 
dárek, k narozeninám, nebo jen tak…

• Nominální hodnota 
dle Vašeho přání

• Design dle Vašeho výběru
• Platnost 1 rok

Věnujte jim dárkový poukaz na zájezd od CK FISCHER 
dle vlastního výběru!

K zakoupení na všech pobočkách 

CK FISCHER nebo na 800 12 10 10
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1. PODMÍNKY PRO CESTUJÍCÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE FISCHER, A. S.,
(dále jen „Podmínky pro cestující“ a „CKF“) tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu uza-
vřené mezi CKF a zákazníkem. Nedílnou součástí smlouvy o zájezdu, resp. těchto Podmínek 
pro cestující, jsou také Přepravní podmínky příslušného leteckého dopravce, které naleznete na  
https://www.fischer.cz/podminky/prepravni-podminky-leteckych-dopravcu, nebo ve vybraných 
případech budou zákazníkovi předány na pobočce; Reklamační řád a Důležité informace. Uza-
vřením smlouvy o zájezdu zákazník vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výše uvedenými dokumenty. 
Všechny tyto dokumenty jsou pro smluvní strany závazné.

CKF se zabývá prodejem zájezdů a zprostředkováním prodeje služeb cestovního ruchu, které 
netvoří spojené cestovní služby (dále jen „jiné služby cestovního ruchu“). Tyto Podmínky pro ces-
tující upravují práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy o zájezdu.

2. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU
Předsmluvní informační povinnost
Před tím, než zákazník učiní závaznou objednávku, resp. před uzavřením smlouvy o zájezdu, obe-
známí CKF zákazníka s Informačním memorandem o zpracování osobních údajů a sdělí zákazní-
kovi na příslušném vzorovém formuláři informace, zda se jedná o zájezd nebo o spojené cestovní 
služby, a informace o způsobu právní ochrany zákazníka.

Smlouva o zájezdu
Smluvní vztah mezi CKF a zákazníkem vzniká na základě smlouvy o zájezdu, potvrzené ze strany 
CKF. CKF vydá zákazníkovi při uzavření smlouvy o zájezdu nebo bezprostředně po jejím uzavření 
potvrzení o zájezdu v textové podobě (např. v pdf.). Po vydání tohoto potvrzení je zákazník povinen 
uhradit cenu zájezdu dle podmínek a ve lhůtách stanovených níže. Nákup zájezdů přes interne-
tové stránky CKF probíhá následujícím způsobem. Nabídka zájezdů prezentovaná na interneto-
vých stránkách CKF představuje sortiment zájezdů a zákazník si může vybrat konkrétní zájezd 
včetně parametrů (jako je termín zájezdu, počet cestujících, doprava, strava aj.). Poté, co si takto 
zákazník specifikuje vybraný zájezd, dává CKF návrh na uzavření smlouvy o zájezdu (tzv. nabídka). 
Smlouva o zájezdu vzniká až následným potvrzením nabídky zákazníka ze strany CKF a zaslání 
potvrzení o zájezdu zákazníkovi (tzv. akceptace). CKF tímto vylučuje aplikaci ustanovení § 1732 
odst. 2 občanského zákoníku. 
Obsah smlouvy o zájezdu, podle níž se CKF zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd, a zákazník 
se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu zájezdu, se blíže určuje dle katalogu, dodatečných nabí-
dek, v souladu s těmito podmínkami a reklamačním řádem. Text smlouvy o zájezdu má přednost 
před těmito podmínkami i popisem zájezdu v katalogu nebo jiném nabídkovém textu.

Zákazník svým podpisem smlouvy o zájezdu osvědčuje že:
a) mu byly spolu s návrhem smlouvy o zájezdu zaslány Podmínky pro cestující, Reklamační 
řád, Důležité informace, Přepravní podmínky příslušného dopravce, které tvoří nedílnou součást 
smlouvy o zájezdu, že s těmito podmínkami seznámil sebe i ostatní cestující a že s nimi všichni 
zákazníci souhlasí,
b) mu byly předány informace s podrobným vymezením zájezdu,
c) mu byl předán doklad o pojištění CKF proti úpadku,
d) mu byl předán příslušný formulář dle vyhlášky č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro 
jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb,
e) mu byly poskytnuty obecné údaje o pasových a vízových požadavcích pro cestu včetně přibliž-
ných lhůt pro vyřízení víz, údaje o zdravotních požadavcích státu určení,
f) mu byl předán kontakt na místního zástupce pořadatele,
g) je oprávněn smlouvu o zájezdu uzavřít, a to i ve prospěch dalších cestujících osob, a že  
tyto další cestující osoby jej k jejich přihlášení a účasti na zájezdu řádně pověřily. Pokud 
zákazník uzavírá smlouvu o zájezdu ve prospěch osoby mladší 18 let, prohlašuje, že je 
jejím zákonným zástupcem, případně, že disponuje jejím souhlasem, a dále že souhlasí 
s účastí nezletilého na všech částech zájezdu.
CKF doručí zákazníkovi vhodným způsobem nejpozději sedm dnů před zahájením zájezdu 
podrobné pokyny pro cestu. Jedná se o údaje, které jsou pro cestu důležité, zejména údaje 
o plánovaných časech odjezdu, popřípadě o lhůtách pro odbavení, plánovaných časech zastá-
vek, dopravním spojení a příjezdu, které nebyly zákazníkovi předány před uzavřením smlouvou 
o zájezdu. Ve stejné lhůtě předá CKF zákazníkovi nezbytné stvrzenky, poukázky a přepravní 
doklady, zejména letenku, poukaz k ubytování nebo stravování, doklad nutný pro poskytnutí fakul-
tativních výletů nebo jiný doklad, jehož je pro uskutečnění zájezdu třeba. Je-li smlouva o zájezdu 
uzavřena v době kratší než sedm dnů před zahájením zájezdu, splní CKF uvedené povinnosti již 

při uzavření smlouvy o zájezdu. V případě, že zákazník tyto pokyny ve stanovené lhůtě neobdrží, 
prosíme o kontaktování CKF. 

3. CENY ZÁJEZDU
Celková cena je konečná a zahrnuje dopravu, ubytování a stravování podle vlastního výběru 
a eventuální program během zájezdu, není-li v popisu zájezdu uvedeno jinak, nebo i další služby 
uvedené v smlouvě o zájezdu, letištní taxy a další poplatky, jsou-li součástí zájezdu (bezpečnostní 
poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové příplatky.
Celková cena nezahrnuje cestovní pojištění, případné vízum, servisní poplatky u plaveb, voli-
telné nepovinné služby v destinaci (např. fakultativní výlety, pronájem auta apod.) a manipulační 
poplatek za dítě do 2 let. 
Celková cena zahrnuje veškeré daně a poplatky, kterou jsou CKF známé v čase přípravy 
nabídky zájezdu. Nelze-li další náklady přiměřeným způsobem vyčíslit před uzavřením smlouvy 
o zájezdu, uvede CKF druh dalších nákladů, jež mohou zákazníkovi ještě vzniknout. 
Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady dalších plateb např. pobytových tax. Tyto 
platby proto nelze kalkulovat do celkové ceny zájezdu a jejich případná úhrada bude prováděna 
v místě pobytu dle pokynů místních samospráv. U některých destinací se při zpátečním letu platí 
místní odletová taxa, kterou není možné zahrnout do ceny. Aktuální informace obdrží zákazník 
v pokynech před odletem.

ZVÝHODNĚNÉ CENY
Děti do 2 let: Cestují bez nároku na místo v letadle a stravu během letu a lůžko a stravu během 
pobytu a účtujeme za ně manipulační poplatek 990 Kč (stejná výše pro jednosměrnou i zpáteční 
letenku). Tento manipulační poplatek se vztahuje na všechny destinace operované charterovými 
lety, včetně samostatných letenek a nepodléhá stornopoplatkům. Případné náklady na dětskou 
postýlku se platí přímo v hotelu. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit 2 roky.

V případě objednání ubytování s dítětem do 2 let (infant) je rezervace na vyžádání a zpětné potvr-
zení. Možnost zajištění požadovaného ubytování podléhá potvrzení ze strany CKF. CKF je povinna 
zákazníkovi sdělit, zda došlo k potvrzení požadovaného ubytování nejpozději do pěti pracovních 
dnů od vyžádání. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že v případě nepotvrzení možnosti 
ubytování ze strany hotelu, se takováto smlouva o zájezdu od počátku ruší.

Děti od 2 let: Jedno dítě od dvou let (horní věková hranice je stanovena dle nabídky jednotli-
vých ubytovacích zařízení), které je ubytováno minimálně se dvěma dospělými osobami, obdrží 
slevu dle nabídky jednotlivých ubytovacích zařízení. Speciální nabídka DÍTĚ ZDARMA = Pevná 
dětská cena (dále jen „PDC“) platí pro jedno dítě v doprovodu minimálně dvou dospělých osob. 
Kapacita poskytovaných slev pro děti je v jednotlivých termínech omezena. V případě vyprodání 
této nabídky platí dětská cena dle dané destinace. Speciální nabídku DÍTĚ ZDARMA (PDC) nelze 
kombinovat se slevou 1. moment pro dospělé osoby ani s žádnými dalšími slevami, nelze jí uplat-
nit k zájezdům z lastmomentových nebo zvláštních nabídek, na zájezdy s linkovými lety, vlastní 
dopravou, na zájezdy eTravel a NEV-DAMA letecky u moře, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby 
a zájezdy, které nepořádá CKF. Na slevy není právní nárok a CKF může podmínky poskytnutí slevy 
jednostranně změnit.

Pevná dětská cena (PDC) neobsahuje povinné poplatky dle jednotlivých ubytovacích zařízení např. 
stravování, příplatek za ubytování, apod. Do dne návratu z destinace nesmí dítě dovršit horní 
věkovou hranici dle podmínek jednotlivých hotelů. Toto pravidlo platí i u ostatních dětských slev. 
U jednotlivých ubytovacích zařízení je věková hranice dětí stanovena odlišně. Bližší informace 
najdete v konkrétní cenové nabídce u jednotlivých hotelů. V případě, že nezletilé děti necestují 
společně se svými rodiči, je objednatel zájezdu povinen zajistit pro tyto děti písemný souhlas 
rodičů s vycestováním, a to v jazyce anglickém (bližší informace viz. Důležité informace odst. 
Cestování dětí). 

Senioři: Zákazník nad 60 let (klient musí dovršit 60-ti let nejpozději v době odletu) má nárok 
na slevu ve výši 1 500 Kč z celkové ceny zájezdu. Slevu nelze sčítat s ostatními slevami posky-
tovanými CKF, s PDC, promo pokojem atd. Seniorskou slevu nelze uplatnit k zájezdům z last-
momentových nebo zvláštních nabídek, na zájezdy s linkovými lety, vlastní dopravou, na zájezdy 
eTravel a NEV-DAMA letecky u moře, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, které nepo-
řádá CKF. Seniorskou slevu nelze uplatnit u zájezdů do Spojených arabských emirátů, Ománu 
a na Kapverdy. Na slevu není právní nárok a CKF může podmínky poskytnutí slevy jednostranně 
změnit.

ZÁJEZDY Z KATALOGU LETNÍ DOVOLENÁ U MOŘE 2019 A ZÁJEZDY ETRAVEL A NEV-DAMA LETECKY U MOŘE 2019.

se sídlem Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4, IČ 26141647, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6304

Podmínky pro cestující  
Cestovní kanceláře FISCHER, a. s.
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4. 100% ZÁRUKA NEJNIŽŠÍ CENY
V případě, že zákazník nalezne stejný zájezd u jiné cestovní kanceláře levněji, nabídne CKF takový 
zájezd zákazníkovi za tuto nižší cenu. Cenová záruka platí vždy pouze pro oficiální katalogové ceny 
konkurenční cestovní kanceláře snížené o slevu prvního momentu. Cenová záruka platí pouze pro 
kombinaci služeb ubytování a doprava (tj. zájezd). Pro uplatnění cenové záruky je rozhodující vždy 
konečná cena zájezdu, k ceně jednotlivých položek na smlouvě o zájezdu se nepřihlíží. Na žádné 
speciální či zvláštní dodatečné nabídky publikované mimo hlavní katalog, na zájezdy eTravel 
a NEV-DAMA letecky u moře ani last momentové nabídky se cenová záruka nevztahuje. Rozdíl 
v ceně nelze vyplatit v hotovosti. 100% záruku nejnižší ceny není možné kombinovat s dalšími 
slevami poskytovanými Cestovní kanceláří FISCHER ani jinými marketingovými akcemi.

Pro nárokování výše uvedené cenové záruky je nutné, aby se jednalo o stejné ubytovací zařízení 
(stejný hotel, penzion, apartmá), termín, délku zájezdu, druh a kvalitu dopravy, kategorii hotelu 
a typ pokoje (například pokoj s výhledem na moře, rodinný pokoj), stejný druh a rozsah stravování 
(např. kontinentální snídaně, polopenze, all inclusive atd.). Tuto záruku lze využít pouze v rámci 
rezervace zájezdu nebo při jejím potvrzení. Tuto záruku nelze využít na již uzavřenou smlouvu 
o zájezdu. 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY
CKF má právo na zaplacení ceny zájezdu před poskytnutím zájezdu a zákazník je povinen cenu 
zájezdu před jeho poskytnutím uhradit. U leteckých zájezdů je zákazník povinen zaplatit zálohu 
ve výši:
99 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 8. 2018 
990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2018
1 490 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 15. 1. 2019
2 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 28. 2. 2019
4 990 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu do 30. 4. 2019
7 000 Kč na osobu při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 5. 2019

Tato záloha je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu. Konečná cena zájezdu musí být uhrazena 
nejpozději 60 dní před zahájením zájezdu. Při uzavření smlouvy o zájezdu ve lhůtě kratší než 
60 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen zaplatit celkovou cenu zájezdu při uzavření 
smlouvy o zájezdu. Poplatky za změny v knihování a odstoupení od smlouvy (stornopoplatky) jsou 
splatné ihned. V případě sjednání cestovního pojištění při uzavření smlouvy o zájezdu je cena 
pojištění zahrnuta do celkové ceny zájezdu a její úhrada je splatná ihned, a to v plné výši. Jakáko-
liv platba dle smlouvy o zájezdu se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky 
na účet CKF vedený u peněžního ústavu nebo zaplacením v hotovosti v pobočce či v sídle CKF, 
případně u autorizovaného prodejce CKF. Autorizovaný prodejce CKF je oprávněn od zákazníka 
převzít pouze zálohu na cenu zájezdu; doplatek poukáže zákazník vždy na bankovní účet CKF. 
V případě nedodržení termínu úhrady ceny zájezdu zákazníkem je CKF oprávněna od smlouvy 
o zájezdu odstoupit. Neuhrazení ceny zájezdu nenahrazuje odstoupení zákazníka od smlouvy 
o zájezdu. Zákazník je povinen ve výše uvedených případech uhradit odstupné ve stejné výši 
a za stejných podmínek, jako je uvedeno v bodech 6 a 7. Předpokladem pro zajištění zájezdů nebo 
služeb, které jsou součástí zájezdu „na vyžádání“, je uzavřená smlouva o zájezdu a zaplacení 
zálohy v požadované výši. V případě platby ceny zájezdu či její části formou poukazu CKF – ceniny 
nebo jiného poukazu, se při odstoupení od smlouvy vrací zákazníkovi poukaz CKF v hodnotě 
ponížené o stornopoplatky. Původní poukaz se nevrací. Poukaz lze uplatnit pouze v plné nomi-
nální hodnotě a nelze jej v žádném případě směnit za peníze, a to ani v případě zákazníkova 
odstoupení od smlouvy o zájezdu či zrušení zájezdu ze strany CKF. Poukazy Sodexho Pass a Flexi 
Pass lze uplatnit do hodnoty 50 % z celkové ceny zájezdu, maximálně však do výše 20 000,- Kč 
na zájezd. Bonifikované poukazy, slevy a bonusy nelze kombinovat s žádnými jinými poukazy, 
slevami a bonusy CKF (není-li uvedeno jinak).

6. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA 
OD CESTOVNÍ SMLOUVY – STORNOPOPLATKY
Zákazník je oprávněn kdykoliv před uskutečněním zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit. 
Odstoupení musí být provedeno písemně a musí být podepsáno osobou, která uzavřela smlouvu 
o zájezdu. Pro určení účinnosti odstoupení od smlouvy o zájezdu je rozhodující den, kdy bylo 
odstoupení od smlouvy doručeno do sídla CKF či pobočky CKF, popř. k rukám autorizovaného 
prodejce CKF; tento den se započítává do počtu dnů rozhodných pro výpočet stornopoplatků. 
Do tohoto počtu dnů se nezapočítává den, v němž má být poskytnuta první služba. V případě 
odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu je zákazník povinen uhradit stornopoplatek ve výši 
skutečných nákladů spojených se zrušením zájezdu, nejméně však:

Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 8. 2018:
do 45 dní před odletem/odjezdem 99 Kč/os.,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Při uzavření smlouvy o zájezdu do 31. 10. 2018:
do 45 dní před odletem/odjezdem 990 Kč/os.,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 70 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Při uzavření smlouvy o zájezdu od 1. 11. 2018:
do 60 dní před odletem/odjezdem 1 490 Kč/os.,
od 59 do 45 dní před odletem/odjezdem 20 % z konečné ceny,
od 44 do 21 dní před odletem/odjezdem 30 % z konečné ceny,
od 20 do 14 dní před odletem/odjezdem 50 % z konečné ceny,
od 13 do 6 dní před odletem/odjezdem 80 % z konečné ceny,
5 dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z konečné ceny.

Pro stanovení výše odstupného se vychází z ceny zájezdu, dále z počtu dnů mezi odstoupením 
od smlouvy o zájezdu a počátkem zájezdu, vše při zohlednění skutečných nákladů CKF. Skutečně 
vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CKF a smluvně sjednané nebo právním předpisem 
stanovené náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. Na žádost zákazníka CKF výši 
odstupného odůvodní. Pokud je součástí zájezdu letecká doprava, kde letenky již byly vystaveny 
na jméno zákazníka, zavazuje se zákazník nahradit CKF veškeré náklady, které CKF vzniknou v sou-
vislosti se zrušením již vystavených letenek. 

Zákazník, který uzavřel s CKF smlouvu o zájezdu, je povinen hradit také stornopoplatky, které vznik-
nou v souvislosti se stornem kterékoliv osoby ze smlouvy o zájezdu. Pro výši stornopoplatků platí 
shora uvedené obdobně. CKF má právo započítat příslušnou výši stornopoplatku oproti složené 
záloze, resp. zaplacené ceně zájezdu, k čemuž dává zákazník výslovný souhlas. Stornopoplatky 
se vztahují také na zájezdy „na vyžádání“. CKF je povinna bezodkladně, nejpozději do 14 dnů 
od odstoupení od smlouvy o zájezdu, vrátit Zákazníkovi veškeré platby uhrazené zákazníkem nebo 
v jeho prospěch snížené o odstupné.

CKF je oprávněna odstoupit od smlouvy o zájezdu jen tehdy, byl-li zájezd zrušen, anebo porušil-li 
zákazník svou povinnost. CKF si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy o zájezdu v případě, že si 
zákazník vytvořil duplicitní rezervaci, v takovémto případě jsou zákazníkovi účtovány stornopoplatky 
dle těchto podmínek. Pokud jsou zákazníkovi účtované stornopoplatky ze strany CKF z důvodu 
odstoupení CKF od smlouvy pro porušení povinností zákazníka, rozhodujícím dnem pro stanovení 
účinnosti odstoupení od smlouvy, je den zrušení zájezdu v rezervačním systému CKF.

Zákazník v souvislosti s odstoupením není povinen platit CKF odstupné podle v těchto případech:
a) CKF zvýší cenu zájezdu o více než osm procent; 
b) vnější okolnosti nutí CKF podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb 
zahrnutých v zájezdu; 
c) CKF nemůže splnit zvláštní požadavky zákazníka, které přijala;
d) v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimo-
řádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob 
do místa určení cesty nebo pobytu;
e) CKF odstoupila poté, co zrušila zájezd pro nedosažení minimálního počtu účastníků a tuto skuteč-
nost oznámila zákazníkovi ve lhůtě:  1. dvacet dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 
déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest trvajících dva až šest dní, 3. 
čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících méně než dva dny;
f) CKF odstoupila poté, co jí v plnění závazku bránily nevyhnutelné a mimořádné okolnosti a zrušení 
zájezdu oznámila zákazníkovi bez zbytečného odkladu ještě před zahájením zájezdu.
V situaci podle písm. d), e) a f) nevzniká CK vůči zákazníkovi povinnost k náhradě škody. Bezplatné 
odstoupení zákazníka od smlouvy o zájezdu dle písm. d) je možné pouze v případech, pokud Mini-
sterstvo zahraničních věcí vydá výslovné varování před cestou do dané destinace, tzn. Ministerstvo 
nedoporučí občanům cestu do dané oblasti. 

Pokud se zákazník v den odjezdu k odjezdu nedostaví, odjezd zmešká nebo bez předchozího odstou-
pení od smlouvy o zájezdu zájezd nečerpá, má CK právo na odstupné ve výši plné ceny zájezdu.

7. STORNOVACÍ POPLATKY ZA FAKULTATIVNÍ SLUŽBY
a) Stornovací poplatky za pojištění Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light a Fischer 
Medical: V případě storna osoby, která má zaknihované pojištění, jsou účtovány 100% stornopo-
platky z ceny zakoupeného pojištění.
b) Stornovací poplatky za letecké přípoje (např. Ostrava–Praha apod.): V případě storna osoby, 
která má zaknihován letecký přípoj, je zákazník povinen uhradit 100% stornopoplatky z ceny zakni-
hovaného přípoje.
c) Stornovací poplatky za golfová hřiště: Jestliže má zákazník již pevnou rezervaci a zaplatil 
plnou cenu green fee, platí při zrušení rezervace hřiště storno ve výši 100 % zaplacené ceny. Další 
změny, jako např. změny časů, podléhají poplatku ve výši 300 Kč/hráč.
d) Stornovací poplatky za ubytování před odletem: Za storno, nebo změnu ubytování v Praze, 
Brně a Ostravě před odletem jsou účtovány stornopoplatky ve výši: do 3 dní před nástupem 200 
Kč/osoba, 2–1 den před nástupem 50 % z konečné ceny, v den nástupu 100 % z konečné ceny.
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e) Stornovací poplatky za pronájem aut v destinaci: Při stornu pronájmu auta ekonomické třídy 
do tří dnů před začátkem pronájmu účtujeme stornopoplatek ve výši 390 Kč/pronájem. U luxusních 
aut, limuzín a minivanů účtujeme při stornu pronájmu do tří dnů před začátkem pronájmu stornopo-
platek ve výši 3 000 Kč/ pronájem. Při stornu 3 dny (72 hod.) před začátkem pronájmu a méně činí 
stornopoplatek 100 % ceny pronájmu.
f) Stornovací poplatky z vyřízených víz činí 100 % ceny víza včetně případného manipulačního 
poplatku.
g) Stornovací poplatky za objednané parkování činí 100 % ceny parkování.
h) Stornovací poplatky za objednaný seating činí 100 % ceny objednané služby.
ch) Stornovací poplatky za objednanou nadváhu a sportovní vybavení: do 6 dní zdarma, 5 
dní před odletem/odjezdem a méně 100 % z ceny objednané služby.
i) Stornovací poplatky za objednanou službu Travel Plus Comfort: do 6 dní zdarma, 5 dní 
před odletem a méně 100 % z ceny objednané služby.
j) Stornovací poplatky za catering: do 6 dní před odletem zdarma, 5 dní a méně 100% z ceny 
objednané služby.

8. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY ZÁKAZNÍKA
Na přání zákazníka lze provést změnu jména zákazníka (postoupení smlouvy o zájezdu), termínu 
a hotelu v již uzavřené smlouvě o zájezdu, splňuje-li třetí osoba podmínky účasti na zájezdu, tj. 
zejména je-li změna v souladu s podmínkami dopravce a dalších poskytovatelů služeb, které jsou 
součásti zájezdu. Změna v osobě zákazníka je vůči CKF účinná, doručí-li jí zákazník o tom včas ozná-
mení v textové podobě spolu s prohlášením nového zákazníka, že s uzavřenou smlouvou o zájezdu 
souhlasí a že splní podmínky účasti na zájezdu. Oznámení je včasné, je-li doručeno alespoň 7 dnů 
před zahájením zájezdu. Zájezdy není možné měnit za zájezdy z last momentové nabídky, na zájezdy 
eTravel a NEV-DAMA letecky u moře nebo na ostatní zvláštní nabídky. Při provedení změny jsou 
vždy účtované aktuální plné ceny zájezdů bez možnosti uplatnění slev last minute nebo jiných slev. 
Za uvedené změny jsou účtovány tyto manipulační poplatky:

a) Změna jména zákazníka – v případě zařazení náhradníka nebo změny jména zákazníka (např. 
v důsledku sňatku) do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 500 Kč. U destinace Spo-
jené arabské emiráty, Omán a Kapverdy je změna jména od 59 dní před odletem posuzována jako 
storno a nové přihlášení, tj. účtujeme stornopoplatky dle bodu 6 a 7. Oznámeni objednatele zájezdu 
o změně v jeho osobě musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou smlou-
vou o zájezdu a že splňuje podmínky účasti na zájezdu. Změna jména je vždy na vyžádání a zpětné 
potvrzení ze strany hotelu. V případě změn všech jmen na jedné ubytovací jednotce je tato změna 
posuzována jako storno a nové přihlášení, t.j. CKF účtuje storno poplatky dle bodů 6 a 7 těchto pod-
mínek. Na žádost zákazníka CKF výši odstupného odůvodní. Zákazník a nový zákazník jsou zavázáni 
společně a nerozdílně k zaplacení doplatku ceny zájezdu a k úhradě jakýchkoli dodatečných nákladů, 
které CKF v souvislosti se změnou v osobě zákazníka vzniknou (zejména může jít o manipulační 
poplatek CKF a poplatek za změnu letenky). 
b) Prodloužení/zkrácení doby pobytu – v případě provedení této změny před odletem a zacho-
vání původního termínu odletu do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem je změna 
posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto 
podmínek.
c) Změna termínu odletu nebo destinace - do 60 dní před odletem skutečné náklady spojené se 
změnou nejméně však 100 Kč, od 59 dní je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, 
tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek. Změnu je možné provést pouze 
v rámci stejného katalogu, ze kterého byl zájezd zakoupený.
d) Změna hotelu - při zachování termínu do 60 dní před odletem 100 Kč. Pozdější změna je posu-
zována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek.  
e) Změna počtu osob v ubytování – v případě storna jedné osoby ve dvoulůžkovém pokoji musí 
zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj nebo za obsazení apartmá (bungalovu) jed-
nou osobou.  V případě storna dospělé osoby (osob), kdy v ubytovací jednotce (apartmá, studio, 
rodinný pokoj…) zůstává po této změně nižší počet osob, hradí zbývající cestující osoby cenu dle 
podmínek obsazenosti daného typu ubytování. Za stornovanou osobu musí být uhrazeny stornopo-
platky dle bodů 6 a 7 těchto podmínek.
f) Změna odletu z destinace – v průběhu dovolené podléhá poplatku 30 EUR/osoba při změně 
letenky v souvislosti s prodloužením/zkrácením pobytu. V případě prodloužení pobytu je třeba doplatit 
služby; při zkrácení se peníze za nevyužité dny nevracejí. Platba se provádí přímo průvodci v desti-
naci. Tento poplatek se vztahuje pouze na prodloužení letenky na charterovém letu CKF. V ostatních 
případech (linkové letenky) jsou poplatky za prodloužení letenky vyšší. Za prodloužení pobytu nebo 
změnu hotelu v destinaci je účtován poplatek 30 EUR na ubytovací jednotku.
g) Změna místa odletu v tuzemsku - do 60 dní před odletem 100 Kč, od 59 dní před odletem 
je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF účtuje stornopoplatky dle bodů 6 
a 7 těchto podmínek.
h) Změna druhu dopravy (např. změna letecké dopravy na vlastní dopravu) do 60 dní před odletem 
500 Kč, od 59 dní před odletem je tato změna posuzována jako storno a nové přihlášení, tzn. CKF 
účtuje stornopoplatky dle bodu 6 a 7 těchto podmínek. 

Veškeré poplatky uvedené v bodech 6, 7 a 8 CKF účtuje vždy za každou osobu včetně dětí. 
Poplatky za změnu knihování a odstoupení od smlouvy (storno poplatky) jsou splatné 
ihned. Veškeré změny v knihování zájezdů objednaných z tohoto katalogu podléhají 
poplatkům uvedeným v bodech 8a) až 8h).

Službu „Změna týden před odletem zdarma“ je možné zakoupit za 1 Kč/osoba k připojištění 
Fischer Plus při uzavření smlouvy o zájezdu, nejpozději však 45 dnů před plánovaným zahájením 
zájezdu. Do tohoto počtu dnů se započítává den, kdy byla uzavřena smlouva o zájezdu, resp. 
den zakoupení služby „Změna týden před odletem zdarma“, a nezapočítává se den plánovaného 
zahájení zájezdu. Zákazníci, kteří si tuto službu zakoupili, mohou z jakéhokoliv důvodu ještě 7 dní 
před plánovaným datem zahájení zájezdu bezplatně změnit hotel, destinaci nebo termín cesty, 
avšak pouze za předpokladu, že je to z objektivních důvodů možné, tzn. např. má-li požadovaný 
hotel, resp. let volnou kapacitu. Nově zaknihovaný zájezd musí být z dostupné nabídky a v mini-
mální stejné ceně za dospělou osobu, jako byla cena za dospělou osobu u původního zájezdu, při 
zachování počtu cestujících, délky zájezdu, kategorie hotelu, typu ubytování a rozsahu stravování. 
V případě, že cena nově knihovaného zájezdu bude vyšší, než-li cena původního zájezdu, zákazník 
tento rozdíl doplatí.

Změna může být provedena pouze v rámci nabídky ze stejného katalogu, ze kterého si zákazník 
zájezd zakoupil. Tato služba může být využita pouze jednou. Cena nově knihovaného zájezdu se 
stanovuje na základě cenové nabídky (sleva na 1. moment, last minute cena a jiné bonusy se neu-
platní). V případě storna zájezdu, který byl bezplatně změněn, jsou účtovány stornopoplatky v min. 
výši storna původního zájezdu v době provedení změny. Změnu týden před odletem zdarma není 
možné využít na změnu jména, na zájezdy na Sicílii, Sardinii, Chorvatsko, eTravel a NEV-DAMA 
letecky u moře, na zájezdy s linkovými lety, vlastní dopravou, zájezdy do exotických destinací, 
do destinací Spojené arabské emiráty, Omán a Kapverdy, na zájezdy s objednanými transfery 
mezi destinacemi, službami nad rámec zájezdu, na poznávací zájezdy, okruhy, plavby a zájezdy, 
které nepořádá CKF.

9. ZMĚNY V KNIHOVÁNÍ ZE STRANY CKF
Nutí-li vnější okolnosti CKF podstatně změnit některou z hlavních náležitostí cestovních služeb 
nebo nemůže-li CKF splnit zvláštní požadavky zákazníka nebo navrhne-li CKF zvýšení ceny 
zájezdu o více než osm procent, může zákazník návrh přijmout nebo může odstoupit od smlouvy 
o zájezdu, aniž by musel hradit odstupné za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro odstoupení 
nesmí být kratší než pět dnů a musí skončit před zahájením zájezdu. Společně s předložením 
návrhu na změnu závazku předloží CKF zákazníkovi jasným, srozumitelným a zřetelným způso-
bem a bez zbytečného odkladu informace zaznamenané v textové podobě, a to 
a) dopad navrhovaných změn na cenu zájezdu, 
b) lhůtu, v níž může zákazník odstoupit od smlouvy o zájezdu, 
c) důsledky pro zákazníka, neodstoupí-li včas od smlouvy o zájezdu, a 
d) údaje o případném náhradním zájezdu a jeho ceně.
Neodstoupí-li zákazník od smlouvy o zájezdu v určené lhůtě, platí, že se změnou závazku souhlasí. 
Hlavní náležitosti zájezdu, celková cena zájezdu, způsob platby, nejnižší počet osob nutný k usku-
tečnění zájezdu a lhůtu, během níž může pořadatel odstoupit od smlouvy o zájezdu, nebo výše 
odstupného mohou být měněny pouze s výslovným souhlasem zákazníka. Jestliže v důsledku 
změny závazku ze smlouvy o zájezdu dojde k snížení jakosti nebo nákladů zájezdu, má zákazník 
právo na přiměřenou slevu. Jestliže změna smlouvy vede ke zvýšení ceny zájezdu, je zákazník 
povinen zaplatit CKF rozdíl v ceně zájezdu do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy. Při 
porušení tohoto závazku zákazníka uhradit CKF rozdíl v ceně zájezdu má CKF právo od smlouvy 
o zájezdu odstoupit a zákazníkovi účtovat odstupné dle článku 6 a 7 těchto podmínek. Jestliže 
zákazník ve lhůtě do 5 dnů od doručení návrhu na změnu smlouvy od smlouvy o zájezdu písem-
nou formou odstoupí, má právo požadovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy o zájezdu 
poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový 
zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě k uzavření nové smlouvy o zájezdu do 5 dnů 
od doručení písemného odstoupení zákazníka, je CKF povinna bez zbytečného odkladu vrátit 
zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle zrušené smlouvy. Jestliže 
dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě původní smlouvy se 
považují za platby podle nové smlouvy.
Přípustné odchylky od sjednaných služeb
CKF si vyhrazuje právo k provedení nepodstatných změn ve svých smluvních závazcích. Údaje 
o změně je CKF povinna zákazníkovi oznámit v textové podobě jasným a srozumitelným způ-
sobem. Nepodstatné změny nezakládají zákazníkovi právo k odstoupení od smlouvy o zájezdu. 
V případě státních svátků nebo jiných významných dní v příslušné destinaci může být provoz 
ubytovací kapacity upraven či určité služby nemusí být k dispozici. 
Změny časů odjezdu nebo příjezdu jsou považované za významné, pokud zákazníkovi způso-
bily značné nesnáze nebo další náklady, například v případě změn v přepravě nebo ubytování. 
V nutných případech (zejména v důsledku neodvratitelných událostí) je přípustná změna dopravy, 
letecké společnosti, typu letadla, trasy vč. mezipřistání a termínu letu. CKF neodpovídá za pří-
padné posuny letů (zpoždění či předsunutí letů) z technických či bezpečnostních důvodů. Zákazník 
má právo se svými nároky v důsledku jakékoliv změny letecké dopravy uvedené v předchozí 
větě obrátit přímo na dotčeného leteckého dopravce, který nese odpovědnost zejména dle naří-
zení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004. Zákazník je srozuměn s tím, že musí při 
plánování dopravních přípojů přihlížet k možnému posunu letu. V případě posunu letu nevzniká 
zákazníkovi nárok na odstoupení od smlouvy o zájezdu bez úhrady sjednaného odstupného (tj. 
stornopoplatků). 
Délka zájezdu je vyjádřena počtem nocí. Do celkového počtu dní trvání zájezdů jsou zahrnuty 
i dny určené pro cestu do místa pobytu a zpět, a to i v případech, kdy je doprava organizována 
v pozdních nočních hodinách, příp. časných ranních hodinách. Zákazník je srozuměn s tím, že 
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let může částečně zasahovat do dne následujícího. Za časové posuny počátku a konce čerpání 
služeb stejně jako za služby nečerpané z titulu zpoždění dopravy nemůže CKF poskytnout žádnou 
finanční náhradu, za předpokladu, že sjednaný počet dnů, resp. nocí, byl dodržen; odpovědnost 
leteckého dopravce za způsobenou škodu tím není dotčena. Pro účely vymezení termínu zájezdu 
se zahájením a ukončením zájezdu rozumí okamžik započetí letecké přepravy (tj. okamžik zapo-
četí odbavování leteckým přepravcem).

10. ODSTOUPENÍ CKF OD CESTOVNÍ SMLOUVY
CKF je oprávněna před zahájením čerpání služeb, které jsou předmětem Smlouvy o zájezdu, popř. 
po zahájení zájezdu od smlouvy o zájezdu odstoupit z důvodu:
a) Porušení povinností zákazníkem
Za porušení povinností zákazníkem se vedle porušení konkrétních povinností plynoucích z uza-
vřené smlouvy o zájezdu považují i případy, kdy zákazník vážně narušuje průběh zájezdu (popř. 
pokud hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat), a dále případy, kdy je zákazník prokaza-
telně pod vlivem omamných a návykových látek. Zákazník bere na vědomí, že v případě odstoupení 
CKF od smlouvy o zájezdu z důvodu porušení povinností zákazníkem mu nevzniká nárok na vrácení 
alikvotní části ceny služeb, které nebyly čerpány. Zákazník je povinen nahradit CKF náklady vzniklé 
v souvislosti s dopravou zákazníka zpět na místo odjezdu a případně vzniklou škodu.
b) Z důvodu zrušení zájezdu
CKF je oprávněna zrušit zájezd před zahájením jeho čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže 
dodržet podmínky smlouvy o zájezdu (zejména v důsledku neodvratitelných událostí, jimž nemohla 
CKF zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze na ní rozumně požadovat). Zrušit zájezd, 
jenž je předmětem smlouvy o zájezdu, je CKF dále oprávněna, jestliže před jeho zahájením nebude 
dosaženo minimálního počtu zákazníků, který je uveden v katalogu nebo v jiné formě nabídky. 
Jestliže CKF zruší zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je povinna tuto sku-
tečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději ve lhůtě: 1. dvacet dní před zahájením zájezdu 
v případě cest trvajících déle než šest dní, 2. sedm dní před zahájením zájezdu v případě cest 
trvajících dva až šest dní, 3. čtyřicet osm hodin před zahájením zájezdu v případě cest trvajících 
méně než dva dny. Jestliže CKF zájezd ze shora uvedených důvodů zruší, má zákazník právo poža-
dovat, aby mu CKF na základě nové smlouvy poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající 
původní smlouvě o zájezdu, může-li CKF takový zájezd nabídnout. Nedojde-li v takovém případě 
k uzavření nové smlouvy o zájezdu o 5 dnů od výše uvedeného zrušení zájezdu, je CKF povinna 
bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržela na úhradu ceny zájezdu podle 
zrušené smlouvy. Jestliže dojde k uzavření nové smlouvy o zájezdu, platby uskutečněné na základě 
původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena nového zájezdu nižší než již 
uskutečněné platby, je CKF povinna takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez zbytečného odkladu vrátit. 
Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy o zájezdu s uvedením důvodů zašle CKF na adresu 
zákazníka; účinky odstoupení od smlouvy o zájezdu nastávají dnem doručení oznámení. 

11. POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
K základním povinnostem zákazníka patří zejména:
a) Poskytnout CKF součinnost, která je potřebná k řádnému zabezpečení a poskytnutí služeb, 
především uvést úplné a pravdivé údaje ve smlouvě o zájezdu, vč. jakýchkoliv změn takových 
údajů; uvést kontaktní telefon a email, na němž bude zákazník v případě potřeby k zastižení.
b) Bez zbytečného odkladu sdělit CKF své stanovisko k případným změnám v podmínkách 
a obsahu smlouvy o zájezdu.
c) Převzít od CKF doklady potřebné pro čerpání služeb (vouchery a letenky/ jízdenky); způsob 
předání cestovních dokladů je se zákazníkem sjednán při uzavření smlouvy o zájezdu. CKF doručí 
zákazníkovi vhodným způsobem 7 dnů před zahájením zájezdu další podrobné a pro zákazníka 
důležité údaje o všech skutečnostech, které zná, nejsou-li již obsaženy ve smlouvě nebo v potvr-
zení o zájezdu, anebo v katalogu.
d) Dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (místo odjezdu apod.) se všemi požadova-
nými doklady. Zákazník je srozuměn s tím, že pokud se nedostaví na místo odjezdu, nebo zmešká 
odlet/odjezd, nebo bude-li před započetím cesty ze zájezdu vyloučen, nemá nárok na vrácení 
zaplacené ceny zájezdu.
e) Mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných zemí pobytu i tranzitu 
(platný cestovní doklad, víza, doklad o zdravotním pojištění apod., pokud je to vyžadováno). Pří-
slušníci jiných států než států EHP jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u zastupitelských 
úřadů zemí, kam cestují, a potřebná víza si obstarat.
f) Počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku na úkor ostatních 
zákazníků, dodavatelů služeb nebo CKF a uhradit případnou škodu, kterou způsobil. Dodržovat 
právní předpisy navštívených států. Chovat se během zájezdu v souladu s kulturními zvyklostmi 
navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
g) U osob mladších 18 let cestujících bez doprovodu pečující osoby, musí být CKF současně 
s uzavřením smlouvy o zájezdu sděleny údaje umožňující se spojit s nezletilým, nebo osobu, která 
odpovídá za nezletilého v místě jeho pobytu. 

12. REKLAMACE
Zákazník má právo na řádné poskytnutí služeb sjednaných v smlouvě o zájezdu a na poskytnutí 
pomoci v nesnázích. V případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb vzniká zákazní-
kovi právo na reklamaci. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývajících z vadného plnění jsou 
upraveny v Reklamačním řádu společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s. Uplatnění reklamace 
může zákazník provést písemně s uvedením data a předmětu reklamace. Zákazník je povinen 

poskytnout potřebnou součinnost při řešení reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez 
přítomnosti průvodce CKF či jiného pověřeného zástupce a poskytnutá služba má vady, je zákazník 
povinen dbát též o včasné a řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/ poskytovatelům služeb 
v tuzemsku či v zahraničí. Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel 
vzniku škody nebo újmy své, dalších zákazníků, CKF a jejích obchodních partnerů. CKF odpovídá 
za škodu a újmu, která byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. 
CKF však neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spo-
jena s poskytováním služeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou 
vzniklou nezávisle na vůli poskytovatele. 
Umožňuje-li mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána, omezení výše náhrady škody vzniklé poru-
šením povinnosti ze smlouvy nebo podmínek náhrady škody, hradí CKF škodu jen do výše tohoto 
omezení. Povinnost CKF hradit škodu je omezena na trojnásobek celkové ceny zájezdu, s výjimkou 
zaviněné škody nebo újmy způsobené na zdraví. Vznikla-li CKF škoda porušením povinnosti zákaz-
níkem, např. náklady vzniklými v souvislosti s pomocí nemocnému nebo zraněnému zákazníkovi, 
řešením ztráty jeho cestovních dokladů, v té souvislosti zajištěním dopravy a ubytování navíc, 
poškozením ubytovacích prostor nebo dopravního prostředku, je zákazník povinen tuto škodu 
nahradit.
Zákazník má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. 
Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv 
o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, 
který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které 
je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové 
stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online 
je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější 
informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.
eu/odr/main/?event=-main.home.show.

13. POJISTNÁ SMLOUVA
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV 
Evropské pojišťovny a. s. Fischer Plus, Exotika Plus, Fischer Light nebo základní pojištění Fischer 
Medical. Podrobnosti o pojištění naleznete na www.fischer.cz nebo v příloze smlouvy o zájezdu. 
Nesjednáním pojištění přebírá zákazník plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvis-
losti s neuzavřením tohoto pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde 
CKF není dodavatelem kombinace služeb. Po uzavření smlouvy o zájezdu není možné změnit typ 
nebo rozsah pojištění. Pojistná smlouva vzniká přímo mezi zákazníkem a pojišťovnou; zákazník řeší 
případnou pojistnou událost přímo s pojišťovnou, CKF nepřísluší posuzovat existenci, případně výši 
uplatňovaných nároků z tohoto vztahu. Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během pře-
pravy, je zákazník povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého 
dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poškození zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další 
jednání zákazníka a leteckého dopravce. Výše náhrady škody za závazky ze smlouvy o zájezdu 
týkající se letecké dopravy se řídí zejména ustanoveními těchto mezinárodních dohod uzavřených 
ve Varšavě, Haagu a Guadalajaře, příslušnými právními předpisy EU a Montrealskou dohodou.

14. POJIŠTĚNÍ CKF PROTI ÚPADKU
CKF je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem 
č. 159/1999 Sb. a ERV Evropské pojišťovny, a.s., IČ:49240196, se sídlem Křižíkova 237/36a, 
186 00 Praha 8, tj. pojišťovny, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění 
podle tohoto zákona. Podrobnosti o platném pojištění uvádíme aktuálně na internetu (www.fischer.
cz), informace je rovněž k dispozici ve všech provozovnách CKF a u autorizovaných prodejců 
CKF. Doklad o pojištění bude zákazníkovi vydán spolu se smlouvou o zájezdu nebo potvrzením 
o zájezdu.

15. DALŠÍ UJEDNÁNÍ
Smlouvy, na které se použijí tyto podmínky, se řídí českým právem. Případná neplatnost jednotli-
vých ustanovení těchto podmínek nemá vliv na platnost ustanovení smluv, na něž se tyto podmínky 
použijí. Všechny spory vzniklé ze smluv, na které se použijí tyto podmínky, budou s konečnou 
platností řešeny obecnými soudy České republiky.
Veškeré údaje a pokyny obsažené v katalogu CKF o službách, cenách a cestovních podmínkách 
odpovídají informacím známým v době tisku nebo v době uzavření smlouvy o zájezdu. CKF si vyhra-
zuje právo na chybu publikovaných cen, termínů a dalších údajů v nabídce a nezávazné poptávce. 
Nezávaznou poptávkou se rozumí poptávka zájezdu, ve které nejsou ještě uvedeny osobní údaje 
zákazníka a/nebo spolucestujících osob. Pro zákazníka je závazná cena a další podmínky uvedené 
na platně uzavřené smlouvě o zájezdu. CKF nenese odpovědnost za chyby v rezervaci, které lze 
přičíst zákazníkovi nebo které byly způsobeny nevyhnutelnými a mimořádnými okolnostmi. Jaká-
koliv nabídka zájezdu z katalogu, internetových stránek či dodatečných nabídek CKF není veřejnou 
nabídkou dle ustanovení § 1780 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. CKF si vyhra-
zuje právo změny seznamu hotelů „na vyžádání“. 
Doručování: Pro doručování písemností platí, že jsou doručeny 5. dnem ode dne odeslání. Pro 
doručování platí adresy uvedené v záhlaví smlouvy o zájezdu. Pokud dojde ke změně adresy zákaz-
níka, je povinen toto oznámit písemně.

Tyto Podmínky pro cestující vstupují v platnost a účinnost dne 1. 11. 2018, tímto dnem pozbývají 
platnosti Podmínky pro cestující v původním znění.
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K zajišťování správného postupu při uplatňování a vyřizování práv zákazníků z odpovědnosti za vady 
služeb poskytnutých nebo obstaraných cestovní kanceláří vydává Cestovní kancelář FISCHER, a. s., 
(dále jen „cestovní kancelář“) tento reklamační řád.

ČLÁNEK 1
Cestovní kancelář odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Cestovní 
kancelář je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkách poskytovaných 
služeb.

ČLÁNEK 2
Poskytování služeb cestovní kanceláře zákazníkům, odpovědnost za poskytnutí služby a právo 
z odpovědnosti za vady poskytnuté služby se řídí ustanoveními o zájezdu zákona      č. 89/2012 Sb., 
občansky zákoník (dále jen „NOZ“).

ČLÁNEK 3
1. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá cestovní kanceláří má vadu, může uplatnit své právo 
z odpovědnosti za tuto vadu (dále jen „reklamaci“). Zájezd má vadu, není-li některá ze služeb ces-
tovního ruchu zahrnutých do zájezdu poskytována v souladu se smlouvou o zájezdu.
2. Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, anebo sdělit ústně do protokolu stvrzeného jeho 
podpisem. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované 
služby v rámci své smlouvy o zájezdu objednal. V případě, že se jedná o vadu odstranitelnou, je 
zákazník povinen ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ ve vlastním zájmu ústně nebo písemně uplatnit 
reklamaci neprodleně po zjištění vady u průvodce cestovní kanceláře v místě zájezdu (dále též 
„průvodce“ nebo „delegát“), aby mohlo být zabráněno škodě a aby mohla být sjednána náprava 
pokud možno v místě poskytované služby. Zákazník zároveň určí přiměřenou lhůtu k odstranění 
vady, ledaže CKF odmítne odstranit vadu nebo je zapotřebí okamžité nápravy. 
3. 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. CKF odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo 
odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledem na rozsah vady a hodnotu dotčených ces-
tovních služeb. Neodstraní-li CKF vadu v určené lhůtě, má zákazník právo odstranit vadu sám a poža-
dovat náhradu nezbytných nákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy 
o zájezdu bez zaplacení odstupného. 
4. Vyskytnou-li se po odjezdu podstatné vady zájezdu, nabídne CKF bez dodatečných nákladů pro 
zákazníka vhodné náhradní řešení, pokud možno stejné nebo vyšší jakosti 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 způsobem. Je-li navrhované náhradní řešení 
nižší jakosti než jakou určuje smlouva o zájezdu, poskytne CKF 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 poskytnuta sleva přiměřená. 
5. V této situaci je CKF povinna, pokud zájezd zahrnuje přepravu, poskytnout zákazníkovi bez 
zbytečného odkladu a bez dodatečných nákladů pro zákazníka rovnocennou přepravu do místa 
odjezdu, nebo do jiného místa, na němž se smluvní strany dohodly. Nelze-li v důsledku nevyhnu-
telných a mimořádných okolností zajistit návrat zákazníka v souladu se smlouvou o zájezdu, nese 
CKF náklady na nezbytné ubytování, pokud možno v rovnocenné kategorii, a to nejvýše za tři noci 
na jednoho zákazníka. CKF se nemůže odvolat na nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, jestliže 
se na takové okolnosti nemůže podle platných právních předpisů Evropské unie odvolat příslušný 
dopravce. 
6. Jestliže není na základě uplatněné reklamace sjednána náprava ihned, pak má zákazník právo 
uplatnit svou reklamaci po svém návratu dle čl. 5 tohoto reklamačního řádu.

ČLÁNEK 4
1. Tento článek upravuje specifické podmínky vzniku nároku zákazníka na slevu z ceny zájezdu 
(„kompenzace“), kterou mu cestovní kancelář poskytne v případě vzniku vady poskytované služby 
v rámci zájezdu. V případě, že zákazník bude chtít uplatnit svůj nárok na kompenzaci, je zejména 
povinen dodržovat pravidla v tomto článku stanovená; ostatní ustanovení reklamačního řádu se 
v tomto případě uplatní, jen pokud nejsou v rozporu s úpravou v tomto článku. Reklamační řád dále 
odkazuje na „tabulku“, která je umístěna na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, 
a.s. (www.fischer.cz/o-ck-fischer/itq-standard). Ustanovení tohoto článku nelze aplikovat na zájezdy 
eTravel, zájezdy NEV-DAMA a zájezdy, kterých pořadatelem není CKF.
2. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality ubytování (sekce I – Uby-
tování), kvality stravování (sekce II – Stravování) a dalších aspektů zájezd definovaných v sekci 
III – Různé, je zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci 
a oznámit mu příslušnou vadu. Zákazník je poté povinen poskytnout delegátovi veškerou součin-
nost za účelem sepsání písemného „protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci“. 
Pokud zákazník tuto součinnost odmítne poskytnout (např. neumožní delegátovi vstup do ubytovací 
jednotky atd.), bere tímto na vědomí, že jeho reklamaci nebude možné řešit dle „tabulky”. V pří-
padě, že delegát není z objektivních příčin k dosažení, je zákazník povinen požádat poskytovatele 
(vadných) služeb o písemné potvrzení vzniku příslušné vady. V tomto potvrzení by měla být vada 
dostatečně určitě popsána. V případě možnosti zákazník doloží také příslušnou fotodokumentaci. 

Zmíněné potvrzení, případně fotodokumentaci je zákazník povinen předat po skončení zájezdu 
pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla 
cestovní kanceláře.
3. V případě vad definovaných v „tabulce“, které se týkají kvality služeb delegáta (sekce IV.), je 
zákazník povinen neprodleně kontaktovat delegáta cestovní kanceláře v destinaci a oznámit mu 
příslušnou vadu, případně budou vady prokazovány formou svědecké výpovědi.
4. V případě vzniku vad definovaných v „tabulce“ v sekci Doprava je zákazník povinen požádat 
pracovníka letištní asistenční služby cestovní kanceláře nebo delegáta o písemné potvrzení vzniku 
příslušné vady (resp. o vyplnění protokolu o vadě zakládající právo na finanční kompenzaci, pokud 
je v konkrétním případě k dispozici). V případě vzniku vady na palubě letadla je zákazník povinen 
požádat o písemné potvrzení příslušné vady člena posádky letadla. V tomto potvrzení by měla být 
vada dostatečně určitě popsána. Zmíněné potvrzení je zákazník povinen předat po skončení zájezdu 
pracovníkovi cestovní kanceláře v kterékoliv pobočce cestovní kanceláře, případně zaslat do sídla 
cestovní kanceláře.
5. Výše kompenzace, kterou cestovní kancelář zákazníkovi poskytne, odpovídá procentu z ceny 
zájezdu, které je u každé konkrétní vady uvedeno v „tabulce“ (za podmínky, že existence vady bude 
v souladu s výše uvedenými pravidly prokázána). V případě, že se vady (u nichž to jejich povaha 
umožňuje – zejména uvedené v sekci Ubytování, Stravování, Různé, Služby delegáta) nevyskytují 
během celé doby trvání zájezdu, se výše kompenzace uvedená v „tabulce“ vydělí počtem dní odpo-
vídajících trvání zájezdu a vynásobí podílem dní, v nichž se příslušná vada vyskytovala.
V případě, že celková kumulovaná výše přiznané kompenzace přesáhne hodnotu 50 % z ceny 
zájezdu (zejména v případě souběhu více vad), cestovní kancelář zákazníkovi přiznává dodatečný 
nárok na kompenzaci „radosti z dovolené“, jejíž výše se určuje v souladu s „tabulkou náhrady ztráty 
radosti z dovolené“ umístěné na webových stránkách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. Pro účely 
výpočtu kompenzace se vychází ze součtu ceny zájezdu, letištních tax a dalších poplatků a pali-
vového příplatku. Nezapočítává se pojištění a další fakultativní služby (pronájem auta, výlet, atd.).
6. Přijetím kompenzace se považuje reklamace s konečnou platností za vyřízenou.
7. Systém kompenzací dle „tabulky“ lze uplatnit pro destinace, kde má Cestovní kancelář FIS-
CHER, a.s., služby delegáta. Seznam těchto destinací naleznete na webových stránkách cestovní 
kanceláře.

ČLÁNEK 5
1. Po ukončení čerpání služeb má zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formou anebo pode-
psat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu.  nejpozději však do dvou 
let od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká. Doporučujeme zákazníkům uplatnit reklamaci 
bez zbytečného odkladu v destinaci nebo ihned po návratu z destinace tak, aby mohla být reklamace 
služeb vyřešena ke spokojenosti zákazníka. 
2. Nejvhodnějším způsobem uplatnění reklamace po návratu z dovolené, je zaslání reklamace 
písemnou formou na adresu sídla cestovní kanceláře, tj.: Cestovní kancelář FISCHER, a. s., Zákaz-
nický servis, CITY EMPIRIA, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4. Případně má zákazník právo uplatnit 
svou reklamaci osobně v provozovnách cestovní kanceláře, kde reklamaci uplatní prostřednictvím 
sepsání reklamačního protokolu stvrzeného svým podpisem.
3. Doporučujeme, aby zákazník v reklamaci uvedl údaje potřebné pro identifikaci reklamovaných 
služeb, zejména číslo smlouvy o zájezdu, předmět reklamace, tj. popis vady služeb včetně případ-
ných důkazů, a čeho se reklamací domáhá. Žádáme zákazníky, aby na svou reklamaci uváděli číslo 
účtu, na který má být zaslána případná kompenzace, popřípadě aby tento údaj sdělili co nejdříve 
cestovní kanceláři, aby takováto kompenzace mohla být zákazníkovi co nejrychleji zaslána.
4. Pracovník cestovní kanceláře, který je pověřen vyřizováním reklamací, je povinen ji vyřídit nej-
později do 30 dnů ode dne doručení reklamace cestovní kanceláři, nedohodne-li se se zákazníkem 
jinak.

ČLÁNEK 6
Zákazník je za všech okolností povinen počínat si tak, aby předcházel vzniku škody nebo újmy 
své, dalších zákazníků, CKF a jejích obchodních partnerů. CKF odpovídá za škodu a újmu, která 
byla způsobena tím, že ona nebo její poskytovatelé porušili své povinnosti. CKF však neodpovídá 
za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním slu-
žeb, nebo mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou vzniklou nezávisle na vůli 
poskytovatele. 

ČLÁNEK 7
Pokud dojde ke ztrátě či poškození zavazadla během přepravy, je zákazník povinen tuto skutečnost 
neprodleně nahlásit na vyhrazeném místě u leteckého dopravce a sepsat protokol o ztrátě či poško-
zení zavazadla (např. P.I.R.), který je nezbytný pro další jednání zákazníka a leteckého dopravce. 

ČLÁNEK 8
Zákazník má právo poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení reklamace, zejména podávat infor-
mace, předkládat doklady prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do jejich důvodu, 
podat upřesňující informace atp. Zákazník má ve smyslu §§ 2900 až 2903 NOZ, povinnost počínat 
si tak, aby mu následkem nevyužití práva uvedeného v tomto článku nevznikla škoda.

Reklamační řád



250

ČLÁNEK 9
Vyřízení oprávněné reklamace spočívá v bezplatném odstranění vady služby nebo doplnění služby 
a, je-li to podle charakteru služby možné, rovněž v poskytnutí náhradní služby. Není-li to možné, 
poskytne cestovní kancelář kompenzaci vadně poskytnuté služby dle „tabulky“. Má-li zájezd vadu 
a vytkl-li jí zákazník bez dalšího dokladu v souladu s § 2537 odst. 2, má zákazník právo na slevu 
z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vady. 

ČLÁNEK 10
Zákazník právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy o obstarání zájezdu. 
Subjektem věcně příslušným k řešení mimosoudních spotřebitelských sporů vzniklých ze smluv 

o zájezdu je Česká obchodní inspekce. Řízení není zpoplatněno, zahajuje se na návrh zákazníka, 
který musí být podaný nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy zákazník uplatnil své právo, které 
je předmětem sporu, u CKF poprvé. Bližší informace o tomto řízení jsou uvedeny na internetové 
stránce České obchodní inspekce www.coi.cz. S ohledem na možnost zakoupení zájezdu online 
je rovněž možné k řešení eventuálního sporu využít platformu řešení sporů online. Podrobnější 
informace o podmínkách řešení sporu online jsou uvedeny na adrese https://webgate.ec.europa.
eu/odr/main/?event=-main.home.show.

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1. 11. 2018, tímto dnem pozbývá platnosti Rekla-
mační řád v původním znění.

Vážení klienti,
chtěli bychom vám poděkovat, že jste si vybrali zájezd z nabídky Cestovní kanceláře FISCHER, 
a.s. Prosíme o pozorné pročtení následujících upozornění a rad. Podmínky účasti na zájezdech 
a vzájemná práva a povinnosti vznikající mezi zákazníkem a Cestovní kanceláří FISCHER, 
a.s. stanoví Podmínky pro cestující Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. Nedílnou součástí 
výše uvedených podmínek jsou následující informace, upravující obsah našich služeb. Vaši 
cestu jsme pečlivě připravili a tým našich pracovníků učinil v jednotlivých cílových oblastech 
vše pro hladký průběh vaší dovolené. Předpokladem příjemného pobytu je však také dobrá 
informovanost o specifických podmínkách v jednotlivých zemích, o charakteru pobytových 
míst a o kategorii, popř. třídě ubytování. Představy a nároky běžného cestujícího jsou velmi 
rozdílné. Dávejte pozor také na upozornění specifická pro jednotlivé země. Naše nabídka 
je bohatá a určitě vám umožní správný výběr. Před rezervací svého zájezdu si pečlivě 
prostudujte jak Podmínky pro cestující, tak níže uvedené doplňující Důležité informace. 

PASOVÉ, VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ FORMALITY
Zákazník (občan EHP) byl při koupi zájezdu seznámen s pasovými a vízovými požadavky, které jsou 
nutné pro cestu a pobyt v dané destinaci. Zákazník je povinen zkontrolovat, zda doba platnosti 
pasu a jiných dokladů je dostatečná pro vycestování do příslušné destinace. Doporučujeme pasové 
a vízové požadavky ověřit na zastupitelském úřadě příslušné destinace. Cestovní kancelář neodpovídá 
za problémy související s vypršením platnosti takovýchto dokladů. Pro vstup do Egypta je vyžadován 
pas platný ještě nejméně 6 měsíců po návratu z destinace. Pro vstup do Turecka je minimální doba 
platnosti pasu 150 dní od data vstupu do Turecka, avšak klientům doporučujeme cestovat s pasem 
platným minimálně 6 měsíců po návratu z destinace. Občanům ČR a SR nabízíme možnost zajištění 
víz do všech destinací z naší nabídky. Občané třetích států (mimo EU) jsou povinni si veškeré vízové 
formality zajistit sami ještě před vycestováním. Podmínkou pro vstup do Spojených arabských emirátů 
je platný cestovní doklad, který neobsahuje vstupní/výstupní razítko (vízum) státu Izrael. Zákazník bere 
na vědomí, že dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. Zákazník byl při 
koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt požadovány.

CESTOVÁNÍ DĚTÍ
Zákazník bere na vědomí, že dítě může cestovat do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem. 
Zákazník byl při koupi zájezdu obeznámen s informacemi, jaké zdravotní doklady jsou pro cestu a pobyt 
požadovány. Některé státy světa požadují písemný souhlas rodičů s cestováním dítěte do zahraniční, 
pokud dítě cestuje bez doprovodu rodičů. Pokud stát, o který se jedná, takového potvrzení vyžaduje, 
je to uvedeno na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky, v kapitole Infor-
mace o podmínkách cestování do jednotlivých států světa, v rubrice věnované konkrétnímu státu. Pro 
ověření či event. doplnění této informace je potřeba kontaktovat přímo velvyslanectví daného státu 
v České republice. I v případě, že tento doklad není druhým státem vyžadován, doporučuje Minister-
stvo zahraničních věcí České republiky, aby při každé cestě nezletilého občana ČR do zahraničí bez 
doprovodu jeho rodiče nebo zákonného zástupce měla doprovázející osoba písemný souhlas rodiče 
s konkrétní cestou. V písemném souhlasu je doporučováno dostatečně identifikovat dítě (jméno a pří-
jmení, datum narození a číslo cestovního dokladu), stejným způsobem i jeho doprovázející osobu, 
destinaci a přibližný termín cesty. Osoba, která písemný souhlas uděluje, si nechá ověřit podpis pod 
tímto souhlasem u notáře nebo na obecním úřadě. U hodně malých dětí lze přiložit i fotokopii rodného 
listu. Kromě češtiny se písemný souhlas doporučuje udělit i v cizím jazyce použitelném v destinaci, 
pro kterou je určený. Vzor takovéhoto souhlasu je zveřejněn na následujícím hypertextovém odkaze: 
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/faq/pisemny_souhlas_rodicu.html. 

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
V cenách zájezdů není zahrnuto cestovní pojištění. Doporučujeme Vám sjednat pojištění ERV Evropské 
pojišťovny, a.s. Fischer Plus, Exotika Plus či Fischer Light, k nimž jako bonus získáte od naší cestovní 
kanceláře cestovní pojištění Léčebných výloh a Asistenčních služeb – Basic. V případě, že uvedené 
pojištění nesjednáte, můžete samostatně sjednat základní pojištění Fischer Medical. Podrobnosti 

o pojištění naleznete v katalogu nebo v příloze Smlouvy o zájezdu. Nesjednáním pojištění Fischer 
Plus nebo Fischer Medical klient přebírá plnou odpovědnost za důsledky škod vzniklých v souvislosti 
s neuzavřením cestovního pojištění. Cestovní pojištění se nevztahuje na tu část zájezdu, kde Cestovní 
kancelář FISCHER není dodavatelem kombinace služeb. Součástí ceny zájezdu je pojištění pro případ 
úpadku cestovní kanceláře. 

Fischer Exotika Plus  990 Kč/osoba
Fischer Plus  690 Kč/osoba
Fischer Light  490 Kč/osoba
Pro děti do 15 let sleva 50% (v den nastoupení zájezdu a během pobytu nesmí dítě dovršit 15 let).
Fischer Medical  300 Kč/osoba (včetně dětí)
Fischer Sport  1 800 Kč/osoba 

LETECKÁ PŘEPRAVA
Od 17. 1. 2006 jsou všechny lety z Prahy do schengenského prostoru odbavovány z terminálu 2. 
Všechny lety nabízené naší cestovní kanceláří jsou provozovány renomovanými leteckými společ-
nostmi. Na základě předpisů a úmluv běžných v mezinárodní letecké dopravě si vyhrazujeme možnost 
změny místa odletu, trasy letu (možnost mezipřistání), letecké společnosti, typu letadla a letového 
plánu. Přesné platné časy odletu a příletu jsou uvedeny ve vašich elektronických cestovních dokladech.
S platností od 1. 10. 2012 zasíláme informace k odletu (odbavení) elektronickou formou (e-mailem) 
nebo SMS zprávou. Pro odbavení u přepážky letecké společnosti si, prosím, připravte Vaše cestovní 
doklady. U přepážky odevzdejte Vaše zavazadla, zde také obdržíte palubní vstupenku a doklad o pře-
vzetí zavazadla. Oba doklady si uschovejte. Po odbavení se přesuňte k pasové kontrole, mějte připra-
venou palubní vstupenku a cestovní doklad. K nástupu do letadla se dostavte v čase, který je uveden 
na palubní vstupence a na informačních tabulích. V případě kolize údajů na palubní vstupence a infor-
mační tabuli jsou závazné informace uvedené na informační tabuli. Změny letových časů se mohou 
uskutečnit i krátkodobě (v některých případech i několik hodin před odletem) a zpoždění jsou v posled-
ních letech běžná. Je to způsobeno nejenom počasím, ale zejména přeplněním vzdušných koridorů.
Cestovní kancelář FISCHER, a. s., usiluje o nejvyšší možnou míru vyloučení těchto rušivých vlivů a prosí 
v případě změny odletových časů, popř. zpoždění, o vaše pochopení. Na letech společnosti Travel 
Service, a.s. má každý cestující zákazník nárok na bezplatnou dopravu zavazadla do max. váhy 23 kg, 
pokud není v cestovních dokladech uvedeno jinak. Při nadváze je účtován poplatek. Maximální váha 
jednoho kusu zavazadla nesmí překročit 32 kg. V případě, že celková váha zapsaného zavazadla pře-
kročí 32 kg, je nutné zakoupit další zavazadlo. 
Příruční zavazadlo nesmí překročit hmotnost 8 kg (na letech společnosti Travel Service) a nezapočítává 
se do bezplatně dopravovaných zavazadel do výše 23 kg. Děti do dvou let cestují charterovými lety 
za manipulační poplatek 990 Kč, nemají nárok na místo v letadle ani na bezplatnou přepravu zava-
zadel. Kabinové zavazadlo nesmí podle mezinárodních předpisů z bezpečnostních důvodů obsahovat 
předměty, které lze klasifikovat jako nebezpečné. 
Pokud budou v příručním zavazadle nalezeny tyto nebezpečné předměty, mají pracovníci letištní správy 
právo na jejich zabavení a likvidaci. Veškeré podrobnosti ve vztahu k letecké dopravě, resp. podrobné 
přepravní podmínky, obdrží zákazník v případě zájmu v prodejnách Cestovní kanceláře FISCHER, a. s. 
Zákazníci Cestovní kanceláře FISCHER, a. s., si mohou pro svůj let objednat ještě 5 dnů před odletem 
vegetariánské či jiné speciální jídlo.

Důležité informace
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LETIŠTNÍ TAXY A DALŠÍ POPLATKY, PALIVOVÉ PŘÍPLATKY
Letištní taxy a další poplatky (bezpečnostní poplatky, transfery v destinaci, služby delegáta) a palivové 
příplatky jsou zahrnuty v konečné ceně zájezdu. Tyto poplatky tvoří nedílnou součást zájezdu a je třeba 
je uhradit za každou osobu. Výše poplatků je závislá na cílové destinaci a může se měnit v závislosti 
na měnovém kurzu a podmínkách letecké společnosti. Pobytové či odletové taxy, které se platí přímo 
v destinaci nelze zahrnout do celkové ceny zájezdu. 
Jednotlivé destinace mají právo zavést povinnost úhrady pobytové taxy. Pobytová taxa není proto kal-
kulována v cenách zájezdu a její případná úhrada bude prováděna v místě pobytu dle pokynů místních 
samospráv. Aktuální Informace obdrží zákazník v pokynech před odletem. 

VYLOUČENÍ Z PŘEPRAVY
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z přepravy nebo z celého zájezdu, 
pokud svým jednáním a chováním narušuje jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla 
nastat. Vyloučena je přeprava osob v podnapilém stavu. Z přepravy však mohou být vyloučeni i zákaz-
níci, kteří např. v případě zpoždění slovně napadají zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., nebo se 
vulgárně a hrubě vyjadřují o této společnosti či jejích zástupcích. V případě vyloučení z přepravy nebo ze 
zájezdu zaniká nárok zákazníka na úhradu nečerpaných služeb. Cestovní kancelář FISCHER, a.s., prosí 
o pochopení pro toto opatření, jehož smyslem a cílem je zajištění klidné dovolené a přepravy ostatních 
cestujících, jakož i ochrana osobnosti pracovníků společnosti. Cestující je povinen dodržovat během 
letecké přepravy zákaz kouření po dobu celého letu. V případě porušení tohoto zákazu je cestující povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Neuposlechne-li cestující ani poté, vystavuje se nebezpečí 
trestního stíhání pro trestný čin obecného ohrožení. 

PŘEPRAVA ZVÍŘAT
Zvířata (pes/kočka) do maximální váhy 8 kg (vč. schránky o rozměrech max. 43x30x27 cm) lze přepra-
vovat na palubě letadla za zvláštních podmínek. Ostatní zvířata je možno přepravovat v klimatizova-
ném zavazadlovém prostoru v dolní části letadla ve zvláštních kontejnerech určených k tomuto účelu. 
Maximální váha zvířete včetně boxu je limitována 32 kg. Přeprava všech zvířat musí být ohlášena již 
při rezervaci a je za zvláštní příplatek. V některých případech musí být potvrzena leteckou společností.

PŘEPRAVA NESKLADNÝCH ZAVAZADEL
Přeprava neskladných zavazadel (např. golfových bagů, jízdních kol, surfových prken apod.) musí být 
nahlášena v cestovní kanceláři již při rezervaci zájezdu a je za poplatek. Z bezpečnostních důvodů se 
nemohou výše uvedené předměty převážet autobusy určenými pro transfer do/z hotelu. Odpovídající 
doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem. Přepravu může za poplatek zajistit i Cestovní kan-
celář FISCHER, a.s. Na tuto přepravu se však nevztahuje cestovní pojištění a cestovní kancelář nenese 
odpovědnost za škody jakéhokoliv druhu způsobené na přepravované věci. Slunečníky je možno přepravit 
pouze jako samostatné zavazadlo.

VLASTNÍ DOPRAVA
Vy, kteří jste se rozhodli pro dopravu vlastním vozem, můžete samozřejmě počítat s tím, že Vás před 
cestou vybavíme podrobnými odjezdovými pokyny s informacemi o doporučených trasách, povinných 
poplatcích, cenách pohonných hmot mimo území ČR a plánkem či přesným popisem cílového místa. 
Jedná se o informace, které jsou nám známy v době odeslání odjezdových pokynů. Za případné změny 
po odeslání nenese cestovní kancelář odpovědnost. V případě vašeho zájmu Vám samozřejmě rádi zpro-
středkujeme i trajektovou přepravu na Sardinii.

AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusová doprava je zajišťována velkokapacitními vozy zahraniční výroby se zájezdovou výbavou. Pře-
dem si Vás dovolujeme upozornit, že z důvodu velkého počtu vypsaných nástupních míst mohou být 
svozy při cestě tam a rozvozy při cestě zpět zabezpečeny i dalšími autobusy, mikrobusy a osobními 
vozy (ve zcela výjimečných případech, kdy rentabilita a komplikovanost svozu neumožní jiné řešení, 
připouštíme též použití autobusové či vlakové linkové dopravy), a že zde tedy existuje i možnost přestupů 
po trase. Jedná se zejména o přestupy v Praze, Brně a Plzni a taktéž o přestupy při rozvozech a svozech 
v rámci jednotlivých středisek, kde pro tento účel mohou být využity stejné dopravní prostředky jako při 
svozech a rozvozech v rámci ČR.
Se systémem „svozů a rozvozů“ úzce souvisí i možné časové prodlevy, kdy „jeden autobus čeká 
na druhý“. Jen ve výjimečných případech však jsou tyto prodlevy delší než 45 minut.
Vzhledem k celé řadě nepříjemných zkušeností z let minulých, vzhledem k limitovanému zavazadlovému 
prostoru autobusů, vzhledem k zajištění určité kultury cestování a zejména vzhledem k nutnosti dodr-
žování mezinárodně platných předpisů o provozní hmotnosti autobusů ošetřujících jejich přetěžování 
je omezena horní hranice hmotnosti přepravovaných zavazadel. Každý účastník autobusového zájezdu 
má nárok na přepravu jednoho hlavního zavazadla do hmotnosti 20 kg a jednoho příručního zavazadla 
do hmotnosti 5 kg. Další zavazadla je možné přepravovat jen po předchozí dohodě, a to za příplatek 
uvedený v ceníku dopravce. V případě, že u některého zákazníka bude překročen výše uvedený hmot-
nostní limit přepravovaných zavazadel, mají řidič autobusu či zástupce cestovní kanceláře právo některé/
některá z jeho zavazadel z přepravy vyloučit. Přeprava zvířat není možná. Každý cestující je povinen si 
za asistence řidiče svá zavazadla naložit do autobusu, v případě přestupu po trase si je přeložit a v cílo-
vém místě si zavazadla převzít. Cestovní kancelář ani dopravce nepřebírají odpovědnost za případnou 
záměnu přepravovaných zavazadel a, s výjimkou přepravy samotné, také za jejich ztrátu.
Příprava zasedacího pořádku v autobuse je plně v kompetenci cestovní kanceláře, která samozřejmě 
přihlíží k Vašim konkrétním požadavkům, ale přesně požadovaná místa nemůže garantovat. Všichni 
účastníci autobusové dopravy jsou z bezpečnostních důvodů povinni dbát pokynů řidičů či vedoucího 

zájezdu. Ve všech autobusech platí zákaz kouření, vyhrazujeme si taktéž právo vyloučit ze zájezdu pod-
napilé osoby, osoby pod vlivem omamných látek i osoby chovající se vulgárně (a to i slovně) vůči ostat-
ním zákazníkům, řidičům či průvodcům, a to bez nároku na jakoukoli náhradu. Každý cestující je také 
odpovědný za dodržování všech celních a právních předpisů cílové země zájezdu i všech zemí tranzitních.
Dále upozorňujeme, že cestovní kancelář negarantuje hlídání zavazadel před ubytováním v příjezdový den 
a po ukončení ubytování v odjezdový den a že trasa autobusu nemusí být vždy zcela shodná s doporuče-
nými trasami z ČR uvedenými v nabídce cestovní kanceláře. V průběhu cesty jsou, cca po každých 3 až 
4 hodinách jízdy, prováděny povinné bezpečnostní přestávky. Naší snahou je co nejbližší příjezd k dané 
ubytovací kapacitě, avšak, logicky, vždy dle dopravních možností pro autobus.
Autobusová doprava ucelených skupin od 20 osob je zajišťována z jakéhokoli místa na území ČR a auto-
busová doprava ucelených skupin pronajímajících si celý autobus může být vzhledem k odjezdovým 
časům, trase i programu po vzájemné dohodě upravena dle přání objednavatele. V případě Vašeho zájmu 
o jiné nástupní místo, než které je níže uvedeno, se na toto informujte v cestovní kanceláři. Bude-li 
změna trasy možná, rádi vám vyjdeme vstříc. Pokud by doprava z vámi požadovaného místa možná byla 
a představovala by zvýšení nákladů na přepravu, nabídneme vám tuto službu za adekvátní příplatek. 
Údaje o druhu, charakteristice a kategorii dopravního prostředku, jakož i údaj o trase cesty jsou uvedeny 
ve smlouvě o zájezdu.
Nástupní místa a časový harmonogram autobusové dopravy jednotlivých středisek vám sdělí naši pro-
dejní asistenti. 

TRANSFERY V DESTINACI
Doba transferu je uváděna pouze přibližně, neboť je závislá na momentální dopravní situaci a dále 
na množství hotelů na trase a počtu vystupujících zákazníků. Transfery mohou být zabezpečeny stan-
dardními autobusy, mikrobusy, v některých případech i vozy taxi apod.

DÉLKA POBYTU
Vzhledem k rozdílné délce pobytu v jednotlivých destinacích (na základě více letů během jednoho týdne 
je možno v některých cílových oblastech knihovat dovolenou např. na 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14 nocí) 
označujeme veškeré délky pobytů počtem nocí. První a poslední den našich leteckých zájezdů je určen 
k přepravě, a nikoliv již k vlastní dovolené. Nelze též vycházet z toho, že se odlety uskuteční dopoledne 
a zpáteční lety večer. Jak odlet, tak i přílet se může uskutečnit v kteroukoliv dobu, jak v ranních, tak 
v denních nebo nočních hodinách. Let může z hlediska délky trvání částečně nebo i zcela zasahovat 
do dne následujícího. 

UBYTOVÁNÍ
Nabídka Cestovní kanceláře FISCHER, a.s. zahrnuje kvalitní hotely, apartmá a bungalovy všech tříd. Turi-
stické kategorie, stupeň vybavenosti, hlavní charakteristické znaky a třídy ubytování uvedené u přísluš-
ných hotelových zařízení jsou stanoveny národními úřady pro turistiku nebo sdruženími, jsou v souladu 
s právními předpisy příslušného státu a řídí se výlučně podle jejich národních kritérii, zejména tedy míst-
ních zvyklosti, a nejsou totožné s ustanoveními, popř. kritérii v České republice. Přídavné symboly hod-
nocení je nutné odvozovat ze subjektivních reakcí zákazníků a představují jen další orientační pomůcku. 
Vlastní klasifikace ubytovacích zařízení Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., vám pomůže při vašem výběru: 
c velmi jednoduché objekty s jednoduchým vybavením a službami vhodné pro nenáročné hosty 
cc objekty turistické třídy s účelným vybavením 
ccc objekty střední třídy s průměrným vybavením a službami 
cccc objekty vyšší střední třídy s nadprůměrným vybavením a službami 
ccccc luxusní hotely s nadstandardním vybavením a službami pro náročné hosty 
Klasifikace Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., nemusí být totožná s oficiální klasifikací ubytovacího zaří-
zení na místě. Pokud se liší místní hodnocení hotelu od hodnocení Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., je 
uvedena v popisu oficiální třída. 

Při objednávání tří a více ubytovacích jednotek na jedné smlouvě o zájezdu a při objednávání pobytu 
skupin je objednatel zájezdu povinen předat zástupci cestovní kanceláře ubytovací seznam všech ces-
tujících osob, a to nejpozději při sdělení jmen cestujících. Při ubytování ve studiích nebo apartmánech 
není během pobytu většinou zajišťován úklid. V těchto typech ubytovacího zařízení nelze při nezajištění 
úklidu v průběhu pobytu požadovat kompenzaci. Vyberte si z naší nabídky takovou ubytovací kapacitu, 
která vyhovuje vašim představám a finančním možnostem. 
Námi poskytované ubytovací služby odpovídají popisu v katalogu. Často zdánlivě vysoká cena není 
vysoká v celosvětovém měřítku a přepočet těchto cen na koruny je základem našich prodejních cen. 
V případě překnihování, ke kterému ve všech turistických oblastech příležitostně dochází, budete ubyto-
váni v ubytovacím zařízení stejné kategorie a třídy. Služby náhradního hotelu nemusejí být vždy stejné, 
mělo by však dojít k zachování rozsahu zaplacených služeb, tj. plné penze či polopenze. Nebude-li roz-
sah služeb dodržen, bude zákazníkovi vyplacena poměrná finanční náhrada. Klasifikace hotelů do tříd 
se liší i mezi jednotlivými destinacemi. I v komfortních hotelech jsou pokoje většinou jednoduše zařízeny. 
Vybavení, velikost a poloha pokojů (i stejné třídy dané kategorie ubytování) nejsou vždy stejné. Ve vět-
šině ubytovacích zařízení není v koupelnách mýdlo. Rozdělování pokojů probíhá zásadně ze strany 
hotelu a cestovní kancelář na ně nemá vliv. Při ubytování (check in) v hotelu po vás může recepce 
hotelu požadovat kreditní kartu, jejíž údaje jsou použity jako záloha na eventuální hotelovou útratu, popř. 
způsobenou škodu. Pokud nevlastníte kreditní kartu, může po vás hotel požadovat zálohu v hotovosti. 
V řadě exotických destinací najdete na pokoji pro obsazenost 2+1, 2+2 nebo 3+0 pouze dvě postele 
velikosti queen size (bez další přistýlky) nebo naopak jednu postel velikosti king size a pouze jednu 
přistýlku.
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DENNÍ A ZÁVĚREČNÝ ÚKLID
U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je závěrečný úklid již zahrnut v základní 
ceně zájezdu. U apartmánového ubytování však tomu vždy není. U některých apartmánových kapacit je 
závěrečný úklid již zahrnut v základní ceně, u jiných je vypsán za povinný či fakultativní příplatek (v Kč 
při úhradě v ČR, resp. v příslušné zahraniční měně při úhradě v místě pobytu) a u dalších si zákazníci 
provádí závěrečný úklid sami. Jak je to se závěrečným úklidem u každé konkrétní ubytovací kapa-
city jednoznačně vyplývá z informací uvedených v nabídce zájezdu. Pokud se jedná o závěrečný úklid 
ve formě povinného příplatku, je toto vždy specifikováno výslovně a v případě, kdy o závěrečném úklidu 
hovořeno není, se má za to, že si závěrečný úklid provádí zákazníci sami. I za předpokladu, že závěrečný 
úklid je zahrnut v ceně zájezdu, případně je hrazen formou fakultativního či povinného příplatku, je 
zapotřebí provést běžný úklid typu zametení podlahy, vynesení odpadkového koše atd. a především 
kuchyňskou linku zanechat v absolutním pořádku včetně odmražené lednice, umytého nádobí apod. 
U některých ubytovacích kapacit si lze úklid kuchyňské linky také extra fakultativně přiobjednat. Dovo-
lujeme si upozornit na skutečnost, že mohou nastat případné změny úhrad v místě pobytu třeba již i pro 
nadcházející letní sezónu. U všech kapacit hotelového typu i u všech privátních pokojů je v základní ceně 
zájezdu zahrnut též denní úklid. V některých ubytovacích kapacitách (zejména v Bulharsku) se pojmem 
denní úklid rozumí úklid pokoje obden, tedy každý druhý den.

KAUCE ZA APARTMÁN
Již nyní si Vás dovolujeme upozornit, že v případě ubytování v apartmánech se v převážné většině 
případů na místě skládá vratná kauce, především jako jistina za nepoškození jeho zařízení a vybavení, 
případně ve vztahu k závěrečnému úklidu. Výše kauce je různá, je odvislá od zvyklostí dané země či 
destinace i od konkrétní ubytovací kapacity. V Itálii se kauce pohybuje zpravidla v rozmezí od 50 do 200 
€ (v některých případech ji lze skládat i v Kč),v Bulharsku v rozmezí 50 – 150 €, ve Španělsku kolem 
100 €. Naopak v Chorvatsku se kauce zpravidla neskládá. Stále přibývá i ubytovacích kapacit, u kterých 
lze kauci skládat platební kartou či pouze jejím prostřednictvím. Informace o výši kauce jsou u převážné 
většiny ubytovacích kapacit uvedeny v konkrétní nabídce zájezdu a jsou vždy obsahem odjezdových 
pokynů, které obdržíte před cestou. V čase přípravy nabídky jednotlivých zájezdů ze strany cestovní 
kanceláře panoval v některých zemích a/či střediscích nejednotný přístup k pobytovým taxám. Zejména 
nemálo italských a španělských středisek zvažovalo zavedení povinné pobytové taxy, která je v současné 
době zavedena jen v minimálním počtu lokalit, ale řada dalších o jejím zavedení velice vážně uvažuje. 
U některých kapacit v ceně zájezdu tedy pobytová taxa zahrnuta je, u jiných je ale splatná až v místě 
formou povinného příplatku, když informaci o tom, jak je tomu u každé konkrétní ubytovací kapacity 
naleznete v konkrétní nabídce zájezdu. Zejména vzhledem k Itálii si dovolujeme upozornit na skutečnost, 
že informace uvedené v nabídce zájezdu reflektují stav do době její přípravy a že je tudíž nutné počítat 
s možnou změnou třeba již i pro nadcházející letní sezónu.

Jednolůžkové pokoje
Jsou v mnoha hotelech k dispozici jen v omezeném počtu. I když jsou s příplatkem, jsou většinou velmi 
malé, často bez balkonu a nemusejí být zcela identické s dvoulůžkovými pokoji. V případě obsazení 
dvoulůžkového pokoje jednou dospělou osobou může být pokoj vybaven pouze jedním lůžkem. 

Promo pokoje
Nabídka je kapacitně omezena. Tyto pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze.

Přistýlky
V některých hotelech je za třílůžkový pokoj považován dvoulůžkový pokoj s přistýlkou. Přistýlkou může 
být například pohovka, rozkládací gauč, palanda, lehátko apod. a není vždy pevnou součástí vybavení 
pokoje. Přistýlky neodpovídají vždy standardu běžných hotelových postelí, mohou být užší a kratší. Při-
dáním přistýlky do pokoje je nutné počítat s určitým prostorovým omezením a snížením vašeho pohodlí 
a komfortu. I rodinné pokoje mají vedle dvou normálních hotelových postelí většinou přistýlky. 

Dětské postýlky
Jsou většinou k dispozici jen podle možnosti a za úhradu, přičemž vám doporučujeme sdělit pří-
slušná přání již při objednávce. Poskytnutím dětské postýlky může dojít k prostorovému omezení. 
Další pomůcky, které jsou pro malé děti obvykle potřeba (nočníky, dětská strava, plenky apod.), nejsou 
v hotelech většinou k dispozici. 

Přihlášení/odhlášení
Podle mezinárodních zvyklostí musejí hosté opustit pokoje v den odjezdu do 12.00 hodin (v někte-
rých případech již do 10.00 hodin). Nastěhování v den příjezdu je v některých případech možné až 
po navazujícím úklidu, nejdříve po 14. hodině, běžně však i v 17.00 hodin a později. Ubytovatelé se 
však snaží dát nově přijíždějícím hostům podle možností pokoje již dříve. Časný příjezd či pozdní 
odjezd neopravňují k delšímu používání pokoje. V případě nočních letů a zaplacení této noci jako první 
služby obdržíte pokoj ihned po příjezdu do hotelu. Pokud si chcete svůj pokoj v den odjezdu ponechat 
déle, prosíme vás, abyste se včas dohodli s recepcí, přičemž případné příplatky se platí přímo uby-
tovateli. V mnoha zařízeních je možné bezplatně uložit zavazadla až do ubytování v pokoji, popř. až 
do transferu na letiště, v místnostech na uložení zavazadel, popř. na označených sběrných místech. 
Ubytovatel za to ovšem nepřebírá žádnou odpovědnost. 

Vaše speciální přání
Samozřejmě je rádi přijmeme při objednávce, musíme ale výslovně upozornit na to, že splnění vašich 
přání záleží výlučně na ubytovateli, a proto za ně nemůžeme převzít žádnou záruku, popř. můžeme je 

přijmout jen nezávazně. Jižní destinace (především řecké) mají obecně nižší standard poskytovaných 
služeb a komunikace cestovní kanceláře s hotelovým personálem není vždy ideální. 

Hotely vhodné pro tělesně postižené
Jednotlivá hotelová, popř. klubová zařízení se vykazují jako vhodná pro tělesně postižené, popř. 
vozíčkáře. Nelze však převzít žádnou záruku za vhodnost zařízení v konkrétním případě, protože 
příslušné národní směrnice nemusí být v souladu s českými předpisy. Informujte se, prosím, při 
objednávce o tom, zda je požadované zařízení v konkrétním případě dostatečně, popř. odpoví-
dajícím způsobem adaptované. Ubytovací kapacity v jižních zemích mají omezené služby pro 
tento typ klientů a bezbariérové pokoje jsou na vyžádání většinou pouze v hotelech vyšší katego-
rie. Přeprava hendikepovaných klientů a invalidních vozíků musí být nahlášena již při rezervaci 
zájezdu. V některých případech nelze klienty a vozíky přepravit autobusy určenými pro transfer z/
do hotelu. Odpovídající doprava je zajišťována na vlastní náklady zákazníkem.

Technická zařízení
Ne každá země má stejně vysoký technický standard, na který jste zvyklí. V případě technické závady, 
jako např. u výtahu nebo klimatizace, může opatření náhradních dílů nějakou dobu trvat, protože 
nejsou v rekreačních oblastech vždy k dispozici. 

Opravářské/stavební práce
Protože ubytovací zařízení nebo jednotlivé části hotelového zařízení vyžadují pravidelnou údržbu, 
mohou být nutné odpovídající údržbářské a opravárenské práce. Žádáme o vaše pochopení pro 
krátkodobá omezení s tímto spojená. Rychle se rozvíjející cestovní ruch s sebou přináší stavební 
činnost, na kterou nemá Cestovní kancelář FISCHER, a.s., vliv. Stavební činnost se neomezuje pouze 
na mimosezonní měsíce a staveniště vznikají velmi rychle, prakticky ze dne na den, nebo je stavební 
činnost po delší přestávce opět obnovena. Takové případy stavební činnosti můžeme jen těžko ovlivnit 
a nelze mít vždy při koupi vašeho zájezdu ty nejaktuálnější zprávy. 

Hmyz
Na základě odlišného klimatu může dojít k výskytu hmyzu, přičemž toto nelze vyloučit ani v hotelovém 
zařízení, zejména v bungalovech. Navzdory použití vhodných ochranných prostředků proti hmyzu, 
které by se měly již ve vašem vlastním zájmu používat pouze omezeně, nelze úplně vyloučit výskyt 
hmyzu jak v hotelovém zařízení, tak i v jednotlivých hotelových pokojích. Pokud byste si všimli výskytu 
hmyzu, žádáme vás, abyste to obratem oznámili zaměstnancům hotelu, kteří přijmou příslušná opat-
ření. Navíc doporučujeme vzít si s sebou sprej na hmyz nebo elektrické zásuvky proti komárům. 
Nedoporučuje se ponechávat v pokoji volně ležet potraviny. V mnoha zemích najdete jinou mentalitu 
a jiný životní rytmus. I výklad pro vás důležitých hodnot, jako je čistota a přesnost, může být jiný, než 
jste zvyklí. 

STRAVOVÁNÍ A NÁPOJE
V turistických destinacích se nabízejí v mnoha hotelech typické místní pokrmy, které se často při-
pravují s neobvyklým kořením a přísadami a nepodávají se vždy horké. Berte prosím na vědomí, že 
tělo často potřebuje několik dní, aby se přizpůsobilo odlišnému klimatu a neobvyklé stravě, popř. že 
zejména tyto okolnosti a požívání ledově chladných nápojů mohou vést k žaludečním potížím a one-
mocněním průjmem (cestovní diarrhea). 
Podle nejnovějších poznatků lze taková onemocnění i u osob, které se v jižních zemích zdržují častěji, 
odvodit z uvedených změn. Nelze tedy vycházet z toho, že jsou např. vyvolána nedostatečnou kvalitou 
zpracovaných potravin nebo nedostatečnými hygienickými podmínkami. Proto vám doporučujeme 
poradit se před začátkem dovolené se svým lékařem nebo lékárníkem a vzít si s sebou příslušné 
léky. Ve většině pobytových zemí se u vody v potrubí jedná pouze o užitkovou vodu, která není vhodná 
k požívání jako pitná voda. V některých destinacích je obvyklá odsolovaná voda, která má nepříjemnou 
charakteristickou pachuť, a to i po převaření, ale je zdravotně nezávadná. 
Stravování zahrnuté v ceně zájezdu závisí na počtu nocí strávených v ubytovacím zařízení. Nárok 
na čerpání první a poslední stravovací služby závisí na čase ubytování při příjezdu do ubytovacího 
zařízení (check-in) a odhlášení se z ubytovacího zařízení (check-out) v plánovaný den ukončení služeb 
s tím, že podmínky čerpání stravovacích služeb jsou stanoveny vždy samotným ubytovacím zařízením. 
Kontinentální snídaně v jižních destinacích jsou zpravidla jednotvárné a nepříliš bohaté. Pamatujte 
na to při výběru své dovolené. V určitých termínech může v restauracích a barech docházet k čekacím 
dobám, avšak personál se samozřejmě snaží vyhovět všem přáním a pokud možno se tomuto vyhnout. 
Z tohoto důvodu se jídlo organizuje v některých hotelech ve dvou nebo více skupinách. 
U restaurací a barů které nabízejí část kapacity nebo veškerá místa pod širým nebem, může v závislosti 
na počasí dojít k omezením. Stravování formou bufetu či servírovaného menu je rovnocenné. V pří-
padě skutečně nízkého počtu klientů využívajících daný typ stravovací služby a mimo hlavní sezonu 
(červenec, srpen) může dojít ze strany hotelu ke změně typu stravy. V některých hotelech se podává 
kontinentální snídaně, která obsahuje čaj nebo kávu, pečivo, máslo a marmeládu. 
Nápoje k jídlu nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, není-li výslovně uvedeno jinak. Je-li u stravovacích 
služeb uvedena forma menu, neznamená to vždy a v každém hotelu výběr hlavního jídla z několika 
možností. Čerpání první stravovací služby závisí na čase příletu, resp. na době přidělení pokoje. Pokud 
je stravování formou all inclusive, je z organizačních důvodů ve většině hotelů nutné nosit plastikový 
náramek. Čerpání programu all inclusive v den odletu je závislé na době opuštění hotelu/odhlášení. 
V některých hotelech závisí poskytování programu all inclusive také na interních hotelových pravidlech. 
Ve většině hotelů je možné čerpání programu all inclusive po odhlášení doplatit na recepci. Přesný 
rozsah zahrnutých plnění si, prosím, zjistěte z příslušného popisu hotelu. Rozsah plnění se přitom řídí 
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také podle třídy hotelu. Navíc lze i v hotelech s balíčkem vše v ceně využívat další plnění, přičemž je 
nutné tato plnění, která nejsou v ceně, zaplatit na místě zvlášť. 
Plnění všeho v ceně lze využívat až do odhlášení. Nevyužitá plnění nelze proplatit. 
Pro klienty ubytované v jedné ubytovací jednotce platí stejný typ stravovacích služeb. Pokud byste si 
přímo na místě objednali výlet, myslete na to, že při časném odjezdu většinou nelze servírovat snídani. 
Informujte se v hotelu o možnosti balíčku s jídlem. Za stravování, které nečerpáte, se částka nevrací. 
Vnášení potravin a nápojů nakoupených mimo zařízení do hotelu může být zakázáno domovním řádem 
a zejména u menších kapacit se můžete setkat i s výslovnými protesty personálu nebo majitele. Ve vět-
šině hotelů se klade důraz na společenské oblečení během večeře. U mužů to znamená nosit dlouhé 
kalhoty. V hotelech vyšší třídy je někdy vyžadován u večeře společenský oděv. 
V destinaci Srí Lanka se při každém úplňku slaví tzv. Poya Day. V tento den je dle srílanských zákonů 
striktně zakázáno servírovat jakýkoliv alkohol. Tento zákaz se týká i hotelů, včetně programů all 
inclusive.

ŠPERKY A TREZORY
Nedoporučujeme brát si na dovolenou drahé šperky. Cenné předměty (cestovní doklady, peníze, šeky, 
platební karty) si uložte v hotelovém trezoru, který je k pronajmutí buď v recepci, nebo přímo na pokoji. 
Pokud byste nicméně byli během svého pobytu okradeni, bezpodmínečně se doporučuje oznámení 
krádeže na policii. Obraťte se v takovém případě, jakož i ve všech ostatních případech nehod okamžitě 
na našeho průvodce. Za hotovost i předměty, které nejsou pro pobyt na dovolené nezbytně nutné (např. 
vysoce cenná technická zařízení, speciální výstroj a sportovní nářadí, cenné předměty vyšší hodnoty, 
šperky, notebooky atd.), zásadně odmítá jak naše cestovní kancelář, tak i ubytovatel přebírat jakoukoliv 
odpovědnost. V případě nutnosti doporučujeme sjednat speciální individuální připojištění. 

KLIMATIZACE/TOPENÍ
Tato zařízení najdete pouze v těch hotelech, kde je to přímo uvedeno v popisu. V mnoha případech je 
klimatizace ovládána centrálně, a tak její zapínání/vypínání z hlediska doby a délky zcela závisí na roz-
hodnutí hotelu. Často je klimatizace v provozu pouze několik hodin denně. Při výpadcích proudu, popř. 
kolísání proudu, se řádný provoz zařízení zpravidla udržuje pomocí nouzových agregátů, které však 
nejsou technicky způsobilé dodat dostatek elektřiny, aby mohly zaručit funkci klimatizací. V mnoha 
zařízeních byly klimatizace v posledních letech modifikovány tak, že fungují jen při zavřených dveřích 
a oknech a při použití pokojového klíče, takže provoz klimatizací automaticky končí při opuštění pokojů, 
popř. otevření oken nebo dveří. Hluk při provozu klimatizací nelze bohužel vyloučit.

VODA A ELEKTRICKÉ NAPĚTÍ
Obyvatelé jižních zemí nepoužívají vodu z vodovodu k pití a vaření. V některých hotelech teče jen 
odsolená mořská voda. Pitnou vodu vám doporučujeme zakoupit v místních obchodech nebo v hotelu. 
V hotelech se solárním ohřevem teče občas vlažná voda, při špatném počasí, popř. současném užívání 
více sprch v hotelu, může podle okolností docházet ke krátkodobým omezením. V některých zemích 
může docházet i k opakovaným (krátkodobým) výpadkům elektrické energie. S tím pak samozřejmě 
souvisí i výpadek klimatizace. Ne v každé zemi je elektrické napětí shodné s napětím v ČR a ne ve všech 
destinacích lze používat elektrické zástrčky užívané v ČR. V některých zemích je tak nutné dokoupit 
adaptér pro zapojení  elektrických zařízení. Bližší informace doporučujeme si zjistit před odletem.

SERVIS A SLUŽBY
Pokud jde o služby místních zaměstnanců, odpovídá úroveň a rychlost poskytovaných služeb menta-
litě obyvatelstva, a proto je nutné počítat mnohdy s menší zkušeností a určitou ležérností při plnění 
povinností, ale na druhou stranu často s velmi přátelským a milým přístupem. Jak za výměnu peněz, 
tak i za telefonování v hotelu účtuje ubytovatel vyšší poplatky/přirážky. Obchody umístěné v hotelových 
zařízeních si pronajímají soukromí podnikatelé. Tvorbu cen tedy nemůžeme z naší strany nijak ovlivnit. 
Při poskytování internetu, WiFi může docházet z důvodu počasí a přírodních vlivů ke krátkodobým 
výpadkům. 

SLUNEČNÍKY/LEHÁTKA
Zjistěte si, prosím, z příslušného popisu hotelu, v jaké míře jsou k dispozici lehátka a slunečníky, popř. 
jestli je třeba jejich zapůjčení hradit. Myslete na to, že lehátka a slunečníky z důvodu místa neodpovídají 
vždy kapacitě lůžek, a proto nejsou k dispozici všude, popř. jsou k dispozici jen omezeně a zejména 
v hlavní sezoně nedostačují vždy. Rezervace několika lehátek současně na různých místech v jednom 
zařízení je zakázána stejně jako rezervace v časných ranních hodinách. 

PLÁŽE
Údaje o vzdálenosti od hotelu jsou v popisu hlavního katalogu jen orientační a představují vzdále-
nost vzdušnou čarou. Cesta pěšky nebo jízda mohou být delší. Většina pláží je veřejná a přístupná 
i místnímu, dle našich měřítek často hlučnému obyvatelstvu. Pláže před hotelovými zařízeními jsou 
skoro všude ve veřejném vlastnictví, takže čištění spadá do oblasti úkolů místních obcí. Zpravidla 
však obhospodařují oblasti pláže před hotelovými zařízeními příslušní ubytovatelé (lehátka, slunečníky, 
bary). Samozřejmě se i ubytovatel snaží tuto oblast pláže udržovat v čistotě. Klimatické podmínky, vítr 
a mořské proudy mohou způsobit nánosy, náplavy např. vodní trávy nebo výskyt medúz a podobně. 
Dále to může vést k omezením nebo změnám pláže, což je však nevyhnutelné a nelze to z naší strany 
ovlivnit. Dodržujte, prosím, pokyny ohledně možností koupání v hotelu, popř. na pláži, a zohledňujte 
mořské proudy a počasí i příliv a odliv. Lehátka a slunečníky jsou k pronajmutí za poplatek, pokud 
není uvedeno jinak. 

BAZÉNY
Z hygienických důvodů je nutné přidávat do vody v bazénu chemikálie. Hostům s citlivou pokožkou dopo-
ručujeme, aby toto konzultovali se svým lékařem. Voda v bazénech se musí pravidelně měnit, přičemž 
během výměny vody nelze bazény užívat. Užívání bazénu je dovoleno jen během provozních dob vyká-
zaných přímo na místě a při dodržování pokynů k použití a probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče 
odpovídají za své děti. Pokud je součástí hotelového zařízení aquapark (nebo samostatné skluzavky 
do bazénu), je třeba respektovat provozní řád a pravidla užívání (zejména věková a výšková omezení). 
Provoz hotelových bazénů a aquaparků je závislý na počasí, v případě nepříznivého počasí může být 
provoz omezen. Pokud je součástí hotelového zařízení i vyhřívaný bazén, je třeba vzít v úvahu, že ne vždy 
je bazén skutečně vyhříván. Tato skutečnost závisí především na rozhodnutí vedení hotelu. Počet lehátek 
a slunečníků u bazénu neodpovídá vždy kapacitě hotelu.

SPORT/ZÁBAVA/AKTIVITY
Nabízené aktivity lze využívat podle příslušných možností, popř. podle povětrnostních podmínek. Zejména 
prosíme, abyste zohlednili, že při velké poptávce je snaha dát nabízené možnosti sportu a zábavy k dis-
pozici všem hostům ve stejné míře. V jednotlivých případech proto může docházet k čekacím dobám nebo 
omezením, za což žádáme o vaše pochopení. Určitá plnění lze využívat jen po předchozí rezervaci, bližší 
informace získáte od našich průvodců, popř. zaměstnanců příslušného hotelu. Mějte prosím pochopení 
pro to, že stávající sportovní materiál, jakož i např. tenisové kurty neodpovídají vždy navyklému stan-
dardu a na základě stálého užívání mohou vypadat opotřebovaně. Používání sportovního nářadí i účast 
na sportovních, zábavních a jiných aktivitách probíhá na vlastní nebezpečí, přičemž rodiče odpovídají 
za své děti, vedení hotelu zejména neodpovídá za zranění vznikající při sportovní činnosti. Pouštějte se 
jen do takových činností, na jaké jste zvyklí i v ČR, a dbejte, prosím, bezpodmínečně na to, že na základě 
klimatických podmínek může rychleji docházet k únavovým jevům a větší ztrátě tekutin. Sportovní zaří-
zení, sportovní nářadí a vozidla byste měli před použitím zkontrolovat. Při poškození vypůjčené výstroje je 
nutné provést úhradu na místě. Zábavu pro děti, popř. dětský klub nelze srovnávat s mateřskou školou 
a zejména nelze dětem nutit účast na těchto aktivitách proti jejich vůli. Animační programy jsou dostupné 
pouze v některých hotelech. Prosíme vás o pochopení i v tom, že v mezinárodních klubech a hotelových 
zařízeních se i zábavný program a zábava nabízejí vícejazyčně. Určité zábavné programy se provádějí jen 
při odpovídající poptávce, popř. dosažení minimálního počtu účastníků.

NOČNÍ KLID
K dovolené patří i večerní zábava a bary, restaurace, diskotéky a noční kluby, které mohou působit hluk. 
Jejich provoz probíhá na základě úředních povolení, a nelze mu tedy zabránit. Také zvuková prostup-
nost mezi jednotlivými místnostmi v ubytovacích zařízeních může být různá dle stavebního stylu objektu. 
Absolutní klid v turistických centrech nenajdete. Prosíme, abyste zohlednili, že v hotelech a klubových 
zařízeních může na základě smluvně přislíbeného zábavného programu docházet i po 22. hod. k obtě-
žování hlukem. Život na jihu se probouzí teprve večer a podle toho může trvat až do časných ranních 
hodin. Během doby před sezonou a po ní může dojít k určitým omezením hotelových služeb (zábava, 
sportovní nabídka, klimatizace atd.), proto je nelze vždy zaručit v plném rozsahu. Tato okolnost se však 
zohledňuje již při utváření ceny. 

HYGIENA
Kulturní a hygienické zvyklosti jsou v jižních zemích odlišné od našich, tamní hygienické předpisy jsou 
mnohem tolerantnější. Totéž se týká i předpisů a vztahu k životnímu prostředí. Upozorňujeme, že zejména 
v řeckých destinacích je v hotelech běžný výskyt koček, a to i v restauračních zařízeních. Kočky jsou 
považovány za oblíbené domácí mazlíčky a jsou v hotelech respektovány, přestože to některým klientům 
může připadat nepatřičné. 

HLUK
Z hygienických důvodů je obvyklé provádět odstraňování odpadu časně zrána, aby se zabránilo obtě-
žování zápachem kvůli vysokým teplotám přes den. Myslete, prosím, na to, že to nelze vždy provádět 
bezhlučně, avšak je to ve vašem zájmu. V moderních rekreačních destinacích přijíždí převážná většina 
turistů letadlem, takže na letištích dochází k pravidelným letům. Určité omezení letovým hlukem nelze 
vyloučit. Přibližnou vzdálenost hotelového zařízení od příslušného letiště si, prosím, zjistěte z popisu. 
Mějte také pochopení pro to, že postupy a zařízení nutné k provozu hotelového zařízení někdy mohou 
vést ke vzniku hluku (dodavatelé, agregáty atd.). 

OČKOVÁNÍ
V současné době do většiny zemí není povinné očkování (s výjimkou očkování proti žluté zimnici při pří-
jezdu ze zemí s výskytem této choroby), nicméně doporučujeme před cestou konzultovat případná rizika 
s odborným lékařem. Aktuální informace naleznete také na serveru www.ockovani.com. 

PRŮVODCOVSKÝ SERVIS
V cíli vaší dovolené vás očekávají česky nebo slovensky mluvící průvodci Cestovní kanceláře FISCHER, 
a.s., kteří organizují transfer z/na letiště, informační koktejl a pravidelné informační hodiny, jež se konají 
v každém hotelu 2x týdně. Pokud se vyskytne během vašeho pobytu jakýkoliv problém, oznamte tuto 
skutečnost našemu průvodci. 
V zájmu nás všech je, aby byl problém na místě vyřešen a abyste odjížděli z dovolené spokojeni. V desti-
nacích, kde nemá cestovní kancelář FISCHER zajištěný stálý průvodcovský servis, je klientům k dispozici 
na mobilním telefonu průvodce z nejbližší destinace. Průvodce nemůže ve svém voze převážet klienty. 
Průvodce může klienty doprovázet k lékaři jen dle časových možností, je však vždy k dispozici na mobil-
ním telefonu. 
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POZNÁVACÍ ZÁJEZDY
Především u tohoto typu zájezdů upozorňujeme na určitá omezení návštěv historických, náboženských 
a jiných pamětihodností ve dnech státních a náboženských svátků nebo oslav v místě pobytu. 

VÝLETY
Cestovní kancelář FISCHER, a.s., není pořadatelem fakultativních výletů. Nabídku výletů v místě vašeho 
pobytu vám od místní agentury poskytne zástupce Cestovní kanceláře FISCHER, a.s., v destinaci. Výlety 
se v destinaci platí v místní měně a jsou provázeny česky/slovensky, příp. anglicky nebo německy 
mluvícím průvodcem. 

Výlety zakoupené před odletem se uskuteční pouze při dosažení min. počtu účastníků. Zákazník si 
v případě neuskutečnění výletu může u průvodce vybrat výlet jiný s doplacením rozdílu ceny. Vrácení 
peněz za neuskutečněný výlet nebo za účast na výletě s nižší cenou nárokuje zákazník po příletu 
v kanceláři, kde zájezd zakoupil. 

PRONÁJEM AUT
Převzetí vozu probíhá ve většině případů v kanceláři autopůjčovny. V případě, že máte objednané 
přistavení u hotelu, jste většinou z hotelové recepce odvezeni do kanceláře autopůjčovny. Vrácení 
vozu probíhá shodně. Při převzetí/vrácení auta na letišti mimo otevírací dobu kanceláře (většinou  
23.00–7.00 hod.) je účtován příplatek. 

Při převzetí auta je třeba uhradit depozit embosovanou platební kartou. V mnoha případech autopůj-
čovny vyžadují přímo kreditní kartu na jméno hlavního řidiče. Dále může být v autopůjčovnách požado-
vána úhrada plné nádrže paliva. Minimální věk řidiče je 21 let, řidičské oprávnění musí být vydané před 
více než jedním rokem. Řidič mladší 24 let musí většinou hradit příplatek. V ceně pronájmu je většinou 
zahrnuté základní pojištění CDW. Doporučujeme sjednat rozšířené pojištění SCDW. Podrobnosti Vám 
sdělí náš prodejce. 

SEZONY
Období před hlavní sezonou a po ní přináší vedle výhodných cen na druhé straně i skutečnost, že 
některá zařízení (bary, diskotéky apod.) nejsou v provozu. V těchto obdobích se stává, že i hotel nenabízí 
služby (klimatizace, zábava, sportovní nabídka atd.) v plném rozsahu v důsledku menšího počtu klientů. 

INFORMACE V KATALOGU
Protože se katalogy připravují přibližně jeden rok před začátkem vaší dovolené, může dojít v mezidobí 
ke změnám místních poměrů např. v důsledku přestaveb, popř. přístaveb, adaptací nebo podobně, 
a proto se katalogové fotografie mohou ve výjimečných případech odchylovat od skutečné situace. 
Veškeré údaje o službách, cenách a cestovních podmínkách obsažené v katalogu odpovídají infor-
macím známým v době tisku a Cestovní kancelář FISCHER, a.s., si vyhrazuje právo na jejich změnu. 
Zakreslení hotelů v pobytových oblastech v katalogu má pouze informativní charakter. 
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ORIENTAČNÍ POPIS ZÁKLADNÍCH DRUHŮ UBYTOVÁNÍ
Popis se liší dle specifik jednotlivých destinací a ubytovacích zařízení, viz popis každého ubytovacího zařízení v obrazové části katalogu.

Vysvětlivky

AP apartmá
AP1 apartmá s 1 ložnicí
AP2 apartmá se 2 ložnicemi
APLF apartmá v přízemí
APP apartmá promo
APROY apartmá royal
APS apartmá superior
APSS apartmá směrem k moři
APSV apartmá s výhledem na moře
APSVS apartmá superior s výhledem na moře
BG bungalov
BB plážový bungalov standard
BBS plážový bungalov superior
BBSTX plážový bungalov deluxe 
BGBF bungalov u pláže
BGGV bungalov s výhledem do zahrady
BGGVS bungalov superior s výhledem do zahrady
BGGVX bungalov deluxe s výhledem do zahrady
BGP bungalov promo
BGS bungalov superior
BGSVPP bungalov s výhledem na moře a privátním bazénem
BGSV bungalov s výhledem na moře
BGSVS bungalov superior s výhledem na moře
BGSVX bungalov deluxe s výhledem na moře
BGSVSP bungalov s výhledem na moře  a sdíleným bazénem
BGX bungalov de luxe
BGWR vodní bungalov
BGWRS vodní bungalov superior
BSSPV vila na pláži sunrise s privátním bazénem
BV vila na pláži
BVJ vila na pláži jacuzzi
BVSNR vila na pláži sunrise 
BVSUN vila na pláži sunset 
DLSX dvoulůžkový pokoj superior deluxe
DR dvoulůžkový pokoj
DRB dvoulůžkový pokoj v bungalovu
DRBCB dvoulůžkový pokoj bay club u pláže
DRBF dvoulůžkový pokoj u pláže
DRBJ dvoulůžkový pokoj s výhledem na Burj Khalifu
DRBV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zálivu
DRC dvoulůžkový pokoj se spojovacími dveřmi
DRCAB dvoulůžkový pokoj cabana
DRCR dvoulůžkový pokoj s výhledem na zátoku (creek)
DRCLA dvoulůžkový pokoj klasik
DRCO dvoulůžkový pokoj coral
DRCOV dvoulůžkový pokoj covet
DRCV dvoulůžkový pokoj s výhledem na město
DRCVI dvoulůžkový pokoj s výhledem na město
DRDBA dvoulůžkový pokoj deluxe s přístupem na pláž
DRDLB dvoulůžkový pokoj deluxe s balkónem
DRDLG dvoulůžkový pokoj s terasou v přízemí
DRDLT dvoulůžkový pokoj deluxe s terasou
DRDOC dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na moře
DRDTV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zeleně
DRE dvoulůžkový pokoj executive
DREX dvoulůžkový pokoj executive deluxe
DRHIL dvoulůžkový pokoj hill view
DRF dvoulůžkový pokoj komfort
DRFV dvoulůžkový pokoj fairmont 
DRG dvoulůžkový pokoj duplex
DRGV dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady
DRGVV dvoulůžkový pokoj ve vile s výhledem do zahrady
DRGVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem do zahrady
DRJ dvoulůžkový pokoj s jacuzzi
DRK dvoulůžkový pokoj klub
DRLF dvoulůžkový pokoj v přízemí
DRLG dvoulůžkový pokoj laguna
DRLGP dvoulůžkový pokoj laguna premier
DRLGS dvoulůžkový pokoj laguna superior
DRLV dvoulůžkový pokoj s bočním výhledem  na moře
DRLVX dvoulůžkový pokoj de luxe s bočním výhledem na moře
DRLOV dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem na moře
DRLPW dvoulůžkový pokoj luxury s výhledem na palmový ostrov
DRLU dvoulůžkový pokoj luxury
DRLDC dvoulůžkový pokoj luxury diamond club
DRLX dvoulůžkový pokoj luux
DRMB dvoulůžkový pokoj v hlavní budově
DRMV dvoulůžkový pokoj s výhledem na hory 
DRMVX dvoulůžkový pokoj s výhledem na hory deluxe
DROCT dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře chalet
DROPC dvoulůžkový pokoj s výhledm na moře chalet s malým bazénem
DRP dvoulůžkový pokoj promo

DRPCH dvoulůžkový pokoj premium chalet
DRPDC dvoulůžkový pokoj diamond club
DRPCO dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club výhled moře
DRPCX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club
DRPP dvoulůžkový pokoj s privátním bazénem
DRPSV dvoulůžkový pokoj promo s výhledem na moře
DRPV dvoulůžkový pokoj s výhledem na bazén
DRPVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na bazén
DRPRL dvoulůžkový pokoj privileged
DRR dvoulůžkový pokoj rodinný
DRS dvoulůžkový pokoj superior

DRSCD dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem do zeleně 
a službou sun club

DRSCH dvoulůžkový pokoj standard chalet
DRSCX dvoulůžkový pokoj sun club deluxe
DRSF dvoulůžkový pokoj v první řadě u moře
DRSFF dvoulůžkový pokoj superior prvním patře
DRSFB dvoulůžkový pokoj v bungalovu  v první řadě u moře
DRSK dvoulůžkový pokoj klub superior
DRSLV dvoulůžkový pokoj level s výhledem na moře
DRSP dvoulůžkový pokoj se sdíleným bazénem
DRSRN dvoulůžkový pokoj standard renovovaný
DRSRT dvoulůžkový pokoj superior renovovaný
DRSTK dvoulůžkový pokoj standard s manželskou postelí

DRSTQ dvoulůžkový pokoj standard se dvěma postelemi 
"queen size"

DRSVA dvoulůžkový pokoj v části pro dospělé osoby 
s výhledem na moře

DRSVC dvoulůžkový pokoj covet s výhledem na moře
DRSVV dvoulůžkový pokoj ve vile s výhledem na moře
DROPS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře
DRPAC dvoulůžkový pokoj s přímým vstupem do bazénu

DRPCG dvoulůžkový pokoj s výhledem do zahrady a službou 
preferred club

DRSWC dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře klasik
DRPMS dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře premium
DRPS dvoulůžkový pokoj promo superior
DRPPO dvoulůžkový pokoj premium deluxe směr k moři
DRPCSSX dvoulůžkový pokoj deluxe preferred club strana k moři

DRPCV dvoulůžkový pokoj s částečným výhledem na moře 
a službou preffered club

DRPRE dvoulůžkový pokoj premium
DRPRI dvoulůžkový pokoj privilege
DRPRX dvoulůžkový pokoj premium deluxe
DRREV dvoulůžkový pokoj s výhledem do resortu
DRSPV dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na bazén
DRSSV dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře
DRSPR dvoulůžkový pokoj royal se sdíleným bazénem
DRSDG dvoulůžkový pokoj superior deluxe
DRSDS dvoulůžkový pokoj superior deluxe swim up
DRSPS dvoulůžkový pokoj superior se sdíleným bazénem
DRSS dvoulůžkový pokoj směrem k moři
DRSNS dvoulůžkový pokoj výhled moře po rekonstrukci
DRSSS dvoulůžkový pokoj superior směrem k moři
DRSSX dvoulůžkový pokoj deluxe směrem k moři
DRSTI dvoulůžkový pokoj prestige
DRSTC dvoulůžkový pokoj club
DRSTF dvoulůžkový pokoj komfort

DRSWK dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře s manželskou 
postelí

DRSWQ dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře se dvěma 
postelemi "queen size"

DRPCM dvoulůžkový pokoj privileged komfort

DRPRD dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem do zeleně 
a službou preferred club

DRPSD dvoulůžkový pokoj deluxe s částečným výhledem 
na moře

DRPTD dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem do zeleně 
a službou preferred club

DRPVX dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na bazén
DRPW dvoulůžkový pokoj s výhledem na palmový ostrov
DRSV dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře
DRSVB dvoulůžkový pokoj v bungalovu  s výhledem na moře
DRSVE dvoulůžkový pokoj executive s výhledem na moře
DRSVF dvoulůžkový pokoj s výhledem na moře komfort
DRSVS dvoulůžkový pokoj superior s výhledem na moře
DRSVT dvoulůžkový pokoj s balkonem s výhledem na moře

DRSVTX dvoulůžkový pokoj s balkonem s výhledem na moře 
deluxe

DRSVX dvoulůžkový pokoj de luxe s výhledem na moře
DRT dvoulůžkový pokoj s balkonem
DRTO dvoulůžkový pokoj tower

DRTVD dvoulůžkový pokoj deluxe s výhledem na bazén
DRU dvoulůžkový pokoj premium
DRVW dvoulůžkový pokoj s výhledem
DRVWX dvoulůžkový pokoj s výhledem de luxe
DRX dvoulůžkový pokoj de luxe
DRXT dvoulůžkový pokoj de luxe s balkonem
DRTX dvoulůžkový pokoj deluxe pouze pro dospělé
CAICLA kajuta vnitřní classic
CAIPRE kajuta vnitřní premium
CAIBEL kajuta vnitřní bella
CAIFAN kajuta vnitřní fantastica
CAIWEL kajuta vnitřní wellness
CAOBEL kajuta vnější s oknem bella
CAOFAN kajuta vnější s oknem fantastica
CAOWEL kajuta vnější s oknem wellness
CABBEL kajuta vnější s balkonem bella
CABFAN kajuta vnější s balkonem fantastica
CABWEL kajuta vnější s balkonem wellness
CABAUB kajuta vnější s balkonem aurea
CHST chalet standard
CHPRE chalet premium
CHSTX chalet deluxe
FDG rodinný duplex výhled zahrada
FR rodinný pokoj
FR2 rodinný pokoj se 2 ložnicemi
FR2EX rodinný pokoj executive se 2 ložnicemi
FR2OP rodinný pokoj open plane s 2 ložnicemi

FR2OPSV rodinný pokoj open plane s 2 ložnicemi a výhledem 
na moře

FRA rodinný pokoj s klimatizací
FRB rodinný pokoj v bungalovu
FRC rodinný pokoj se spojovacími dveřmi
FRG rodinný pokoj duplex
FRGV rodinný pokoj s výhledem do zahrady
FRP rodinný pokoj promo
FRS rodinný pokoj superior
FRSS rodinný pokoj směrem k moři
FRSU rodinný pokoj suite
FRSUN rodinný pokoj opticky odělený po rekonstrukci
FRSV rodinný pokoj s výhledem na moře
FRSVG rodinný pokoj duplex s výhledem na moře
FRSVS rodinný pokoj superior s výhledem na moře
FRX rodinný pokoj deluxe
JS junior suite
JSAPW junior suita allure s částečným výhledem na moře
JSATV junior suita allure s výhlede do zeleně
JSBF junior suita na pláži
JSBVI junior suita s výhledem na pláž
JSECJ junior suita elegance club
JSEX junior suita excellence club

JSEXG junior suita s výhledem do zahrady a službou 
excellence club

JSEXS junior suita s výhledem na moře a službou 
excellence club

JSC junior suite club
JSCCJ junior suite colonial club s jacuzzi
JSDCSV junior suite diamond club výhled moře
JSFOV junior suite frangipani s výhledem na moře
JSGV junior suite s výhledem do zahrady
JSJ junior suite s jacuzzi
JSJX junior suite de luxe s jacuzzi
JSLU junior suite luxury
JSLOV junior suite luxury výhled moře
JSLV junior suite boční výhled na moře
JSLU junior suite luxury

JSLVD junior suite luxury s výhldem na moře a službou 
diamond club

JSPCE junior suite premium club 
JSPR junior suite privileged club
JSPRC junior suite preferred club s výhledem na bazén
JSPRI junior suite privileged 
JSPRL junior suite privileged deluxe
JSPV junior suite s výhledem na bazén
JSROY junior suite royal
JSPC junior suite preferred club

JSPCT junior suite deluxe s výhledem do zeleně a službou 
preferred club

JSPSV junior suite s částečným výhledem na moře
JSPTV junior suite preferred club s výhledem do zeleně
JSPV junior suite výhled bazén
JSRI junior suita riviera
JSSSA junior suita allure 

JSSDE junior suite deluxe green
JSSDL junior suite deluxe blue
JSSS junior suite částečný směr moře
JSSV junior suite s výhledem na moře
JSSTE junior suite executive
JSSTJ junior suite s jacuzzi
JSSVJ junior suite částečný směr moře s jacuzzi
JSSVX junior suite deluxe s výhledem na moře
JSTLU junior suite luxury pouze pro dospělé
JSTRO junior suite tropical
JSTRV junior suite s výhledem do tropické zeleně
JSX junior suite de luxe

JSXPV junior suite s výhledelm na bazém a službou 
xhale club

JSOPL junior suite s club premium s výhledem na moře
JSPVX junior suite výhled bazén xhale club
JSPRS juniorsuita prestige
PABF pavilion na pláži
PV vila s bazénem
PVGV vila s bazénem výhled do zahrady 
PVFAM rodinná vila s bazénem
PVST vila s privátním bazénem
PVSTX deluxe vila s privátním bazénem
PVSUI vila suite s bazénem
SR jednolůžkový pokoj
ST studio
STP studio promo
STS studio superior
STSV studio výhled moře
SU suite
SU1 suite s 1 oddělenou ložnicí
SUDTV suite deluxe s výhledem do zeleně
SUAUB kajuta apartma s balkonem aurea
SUBF suite u pláže
SUCAD suite caribbean diamond
SUFAM suite rodinná
SUMCJ suite mirage club
SUEME suite emerald
SUEX suite executive
SUF suite family
SUGLD suite gold
SUHRC suite Hard rock caribbean
SULVX suite de luxe s bočním výhledem na moře
SULX suite luux
SUN suite senior
SUP suite promo
SUPAC suite s přímým vstupem do bazénu
SUPCT suite s výhledem do zeleně a službou preferred club
SUPP suite s privatním bazénem
SUPPP suite prestige s privátním bazénem
SUPRE suite premium
SUPRD suite výhled zahrada preferred club
SUPPSF suite v první řadě u moře s privatním bazénem
SUR rodinná suite
SUSFSP suite u moře sdílený bazén
SUSIL silver suite
SUSTG jednoložnicová duplex suite
SUSV suite s výhledem na moře
SUSVF rodinná suite s výhledem na moře
SUSVG suite duplex s výhledem na moře
SUSVN suite senior s výhledem na moře
SUSVS suite superior s výhledem na moře
SUTRO suite výhled zahrada
SUX suite de luxe
TR třílůžkový pokoj
TRSV třílůžkový pokoj s výhledem na moře
VI vila
VIGV vila s výhledem do zahrady
VILU vila luxury
VIBF vila beach front
VIFASUN rodinná sunset vila
VIGV vila výhled zahrada
VIPP vila s privátním bazénem
VIPWP vila s výhledem na bazén v přízemí
VIPWV vila s výhledem na bazén ve vyšším patře
VIS vila superior
VISBC vila s výhledem na moře a vstupem na pláž v přízemí
VISPF vila s výhledem na moře ve vyšším patře
VISV vila s výhledem na moře
VIX vila de luxe

Zkratky označení nabízených typů pokojů

DVOULŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se dvěma oddělenými lůžky nebo jedním velkým 
lůžkem pro 2 osoby (manželská postel), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.
TŘÍLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj se třemi oddělenými lůžky nebo jedním 
velkým lůžkem pro 2 osoby (manželská postel) a další oddělenou 
postelí (přistýlkou), s vlastním sociálním zařízením na pokoji.
JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ Pokoj s jedním lůžkem nebo i 2 lůžky 
obsazený pouze 1 osobou, s vlastním sociálním zařízením na pokoji.
PROMO POKOJE Nabídka je kapacitně omezena. Tyto 
pokoje mohou být umístěny v méně výhodné poloze. 
RODINNÝ POKOJ Jedná se o větší dvoulůžkový pokoj, ve kterém 
je možné ubytovat nejméně 2 dospělé osoby a 2 děti.
APARTMÁ (AP/AP1) Jedná se o 2 samostatné místnosti (1 ložnici + 
1 obývací místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, 

elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, 
počet lůžek odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, 
většinou se jedná o 2 pevná lůžka a přistýlku nebo rozkládací gauč.
APARTMÁ (AP2) Jedná se o 3 samostatné místnosti (2 ložnice + 1 obývací 
místnost s kuchyňským koutem vybaveným základním nádobím, elektrickým 
nebo plynovým vařičem a ledničkou) s vlastním sociálním zařízením, počet lůžek 
odpovídá počtu klientů, které je v apartmá možno ubytovat, většinou se jedná 
o 2 pevná lůžka, ostatní místa jsou tvořena přistýlkou nebo rozkládacím gaučem.
STUDIO Jedná se o samostatnou místnost nejméně s 2 lůžky a s kuchyňským koutem 
vybaveným základním nádobím, elektrickým nebo plynovým vařičem a ledničkou.
SUITE Hotelový typ apartmá bez kuchyňského koutu 
s možností využití veškerého hotelového servisu.
BUNGALOV/VILA Ubytovací jednotka/jednotky, která tvoří samostatný stavební celek.
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Česká republika
BEROUN 
K Havlíčkova 5, 266 01  Beroun; 
tel.: 311 611 611; beroun@fischer.cz

BRNO 
K náměstí Svobody 13, 602 00  Brno; 
tel.: 542 218 815, 542 219 045, 542 221 877,  
777 864 601; brno@fischer.cz
K Obchodní centrum Olympia, U Dálnice 777,  
664 42  Brno–Modřice; 
tel.: 547 215 067, 725 712 839; brno.olympia@fischer.cz
K Hypermarket Globus Brno, Hradecká 40,  
621 00  Brno-Ivanovice;
tel.: 530 506 879, 778 744 672; brno.globus@fischer.cz

BŘECLAV 
K  Jana Palacha 121/8, 690 02  Břeclav;
tel.: 519 321 004; breclav@fischer.cz

ČESKÁ LÍPA 
K  Hrnčířská 859/84, 470 01  Česká Lípa; 
tel.: 487 823 903, 777 668 567; ceska.lipa@fischer.cz

ČESKÉ BUDĚJOVICE 
K ul. Karla IV. 5, 370 01  České Budějovice; 
tel.: 387 433 777, 731 427 074;  
ceske.budejovice@fischer.cz
K Globus, České Vrbné 2327,  
370 11 České Budějovice 
tel.: 778 722 972, 387 202 277–278;  
ceske.budejovice.globus@fischer.cz

FRÝDEK MÍSTEK 
K Nám. svobody 14, 738 01,  Frýdek Místek;
tel.: 596 632 034, 724 786 878;  
frydek.mistek@fischer.cz

HAVÍŘOV 
K Dlouhá třída 903/24a, 736 01 Havířov-město;
tel.: 596 811 381; havirov@fischer.cz

HODONÍN  
K Dolní valy 2518/3, 695 01  Hodonín;
tel.: 518 324 991; hodonin@fischer.cz

HRADEC KRÁLOVÉ 
K Obchodní centrum Atrium, Dukelská třída 1713/7,  
500 02  Hradec Králové; 
tel.: 495 513 858, 775 876 075;  
hradec.kralove@fischer.cz
K Obchodní centrum Futurum, Brněnská 1825/23a,  
500 09  Hradec Králové;
tel.: 495 266 291, 775 876 107;  
hradec.kralove.futurum@fischer.cz

JIHLAVA 
K Benešova 2, 586 01  Jihlava; 
tel.: 774 629 009, 778 781 596;  
jihlava@fischer.cz

KARLOVY VARY 
K Obchodní centrum Fontána, Chebská 81A/370,  
360 06  Karlovy Vary; 
tel.: 353 236 130–1, 739 671 305;  
karlovy.vary@fischer.cz

KLADNO 
K T.G.M. 295, 272 01  Kladno; 
tel.: 312 245 560, 731 427 088; kladno@fischer.cz

KOLÍN 
K Pražská 155, 280 02  Kolín; 
tel.: 321 719 718, 775 876 099; kolin@fischer.cz

LIBEREC 
K Jánská 864/4, 460 01  Liberec; 
tel.: 482 710 627; liberec@fischer.cz
K OC Plaza, Palachova 1404/2,  460 90  Liberec 1
tel: 488 578 880; liberec.plaza@fischer.cz

LITOMĚŘICE 
K Na valech 2232/13, 412 01  Litoměřice;
tel.: 416 533 014, 722 931 371, 608 838 823;  
litomerice@fischer.cz

MĚLNÍK 
K J. Seiferta 147, 276 01  Mělník; 
tel.: 315 695 588, 774 760 354; melnik@fischer.cz 

MLADÁ BOLESLAV 
K Krátká 904 (u KAUFLANDU), 293 01  Mladá Boleslav;  
tel.: 326 726 604;  
mlada.boleslav.kaufland@fischer.cz 
K T. G. Masaryka 1084, 293 01  Mladá Boleslav;  
tel.: 326 735 000, 737 258 112;  
mlada.boleslav@fischer.cz

MOST 
K Radniční 1, 434 01  Most; 
tel.: 476 107 072, 608 380 608; most@fischer.cz

NÁCHOD 
K Poděbradova 211, 547 01  Náchod; 
tel.: 491 426 922; nachod@fischer.cz

NOVÝ JIČÍN 
K Masarykovo nám. 22, 741 01  Nový Jičín; 
tel.: 724 799 788, 556 300 111; novy.jicin@fischer.cz

OLOMOUC 
K Galerie Šantovka, Polská 1201/1,  
779 00  Olomouc;  
tel.: 585 222 808/814; olomouc@fischer.cz
K Olomouc City Center, Pražská 255/41,  
772 00  Olomouc;
tel.: 585 754 345, 731 427 081; olomouc.city@fischer.cz

OPAVA 
K náměstí Republiky 450/17, 746 01  Opava; 
tel.: 553 654 792, 775 876 198; opava@fischer.cz

OSTRAVA 
K Antonína Macka 122, 701 00  Ostrava; 
tel.: 596 100 100; prodej.ostrava@fischer.cz; 
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
K OC Futurum, Novinářská 6a, 702 00  Ostrava;  
tel.: 595 627 218, 731 427 076;  
ostrava.futurum@fischer.cz
K Forum Nová Karolina, Jantarová 3344/4,  
702 00  Ostrava;
tel.: 597 499 970;  
ostrava.karolina@fischer.cz

OSTRAVA-TŘEBOVICE 
K OC Galerie Tesco, Sjízdná 5554/2,  
722 00  Ostrava-Třebovice; 
tel.: 596 941 334, 731 427 073;  
ostrava.tesco@fischer.cz

OSTRAVA-ZÁBŘEH 
K Avion Shopping Park, Rudná 3114/114,  
700 30  Ostrava-Zábřeh; 
tel.: 596 729 713, 775 876 266;  
ostrava.avion@fischer.cz

PARDUBICE 
K třída Míru 62, 530 02  Pardubice; 
tel.: 466 611 006, 731 427 084; pardubice@fischer.cz

PELHŘIMOV 
K Růžová 38, 393 01  Pelhřimov
tel.: 775 876 143, 778 781 599; pelhrimov@fischer.cz

PÍSEK 
K Havlíčkovo náměstí 95, 397 01  Písek; 
tel.: 737 587 857, 382 224 120; pisek@fischer.cz

PLZEŇ 
K Americká 46, 301 15  Plzeň; 
tel.: 377 236 538, 777 752 613; plzen@fischer.cz
K OC Olympia, Písecká 972/1, 326 00,  Plzeň-Černice
tel. : 778 770 58-9, 378 770 058–59;  
plzen.olympia@fischer.cz

PRAHA 1 
K Národní třída 10, 110 00  Praha 1; 
tel.: 255 719 600; narodni@fischer.cz
K  Revoluční 5, 110 00  Praha 1;
tel.: 255 710 078; revolucni@fischer.cz

PRAHA 2 
K Nákupní galerie Atrium, Karlovo nám. 10,  
120 00  Praha 2;  
tel.: 222 519 338; karlovo.nam@fischer.cz

PRAHA 3 
K Atrium Flora, Vinohradská 2828/151,  
130 00  Praha 3;  
tel.: 234 234 240; flora@fischer.cz

PRAHA 4 
K GEMINI, Na Pankráci 1683/127, 140 62  Praha 4; 
tel.: 234 071 500; prodej.pankrac@fischer.cz;  
prodej linkových letenek: linkove.letenky@fischer.cz
K Centrum Chodov, Roztylská 2321/19,  
148 00  Praha 4; 
tel.: 255 719 630; chodov@fischer.cz

PRAHA 5 
K Sluneční náměstí 2583/11 (1. patro),  
158 00  Praha 5 – Stodůlky; 
tel.: 251 512 648, 739 239 171; butovice@fischer.cz

PRAHA 9 
K Centrum Černý Most, Chlumecká 765/6,  
190 00  Praha 9; 
tel.: 296 202 220; cerny.most@fischer.cz
K BILLA – Prosek, Vysočanská 382/20,  
190 00  Praha 9;
tel.: 283 880 986; 739 271 369; prosek@fischer.cz
K Hypermarket Globus Čakovice, Kostelecká 823, 
196 00  Praha 9,  
tel.: 255 711 637; cakovice.globus@fischer.cz
K Obchodní centrum Letňany, Veselská 663,  
199 00  Praha 9 - Letňany,  
tel.: 234 234 250; letnany@fischer.cz

PRAHA 10 
K Europark, Nákupní 389/3 (přízemí),  
102 00  Praha 10 – Štěrboholy; 
tel.: 272 651 892; europark@fischer.cz

PŘÍBRAM 
K Hypermarket ALBERT, Brodská 496/5,  
261 01  Příbram 8; 
tel.: 318 639 037–8, 775 876 065; pribram@fischer.cz

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM 
K Nám. Míru 1005/100,  
756 61 Rožnov pod Radhoštěm; 
tel.: 778 781 563, 583 210 167; roznov@fischer.cz

ŠUMPERK 
K Obchodní centrum SAN, Hlavní tř. 20/3061,  
787 01  Šumperk; 
tel.: 583 210 167, 602 533 371; sumperk@fischer.cz

TÁBOR 
K tř. 9. května 1576, 390 02  Tábor; 
tel.: 778 490 612, 778 781 595;  
tabor@fischer.cz

TEPLICE 
K ul. 28. října 780/10, 415 01  Teplice; 
tel.: 417 535 777, 775 876 098; teplice@fischer.cz

TRUTNOV 
K Havlíčkova 9, 541 01  Trutnov; 
tel.: 777 602 004, 499 818 308; trutnov@fischer.cz

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 
K Zelný trh 1514, 686 01  Uherské Hradiště; 
tel.: 775 876 087, 576 000 094–5;  
uherske.hradiste@fischer.cz

ÚSTÍ NAD LABEM 
K Mírové náměstí 3097/37, 400 01  Ústí nad Labem; 
tel.: 475 201 080, 775 876 105; usti@fischer.cz

ZLÍN 
K tř. T. Bati 481, 760 01  Zlín; 
tel.: 577 214 122–3, 731 427 080; zlin@fischer.cz
K Zlín Svit, J. A. Bati (areál Svit, budova č. 32),  
760 01  Zlín
tel.: 573 770 316, 576 770 319,  
778 781 594; zlin.svit@fischer.cz 

ZNOJMO 
K Velká Michalská 1, 669 01  Znojmo; 
tel.: 515 248 810; znojmo@fischer.cz
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257

 Autorizovaní prodejci
Česká republika  STŘEDOČESKÝ KRAJ K BENEŠOV K Václava Říhová – ADVENTURE PLUS, Masarykovo náměstí 102, info@adventureplus.cz, 317 726 677; KLADNO K LCK Plus s.r.o., P. Bezruče 3388, 

lck2@lck.cz, 773 788 699; KOLÍN K Jana Syřínková – ROJATOUR, Rubešova 61/62, info@rojatour.cz, 606 892 095; KUTNÁ HORA K Jaroslava Marešová – Kutnohorská CA, Palackého náměstí 330,  

kca@atlas.cz, 327 512 331; MLADÁ BOLESLAV K František Chmela, Železná 107, chmela.basket@seznam.cz, 326 722 666; NYMBURK K Terezia Farkašová – CA Tereza, Nerudova ul. 697, ad.farkasova@tiscali.cz,  

325 541 011; PRAHA-VÝCHOD K Olga Barešová Pavlisová – CK PAO, Komenského nám. 1267, info@ck-pao.cz, 326 902 848; PRAHA-ZÁPAD K CA AC s.r.o., Lidická 689, info@caac.cz, 233 313 819; 

PŘÍBRAM K Lucie Travel, spol. s r.o., Václavské náměstí 144, info@lucietravel.cz, 318 630 856; RAKOVNÍK K Jana Koutová – CA RASTA, Trojanova 37, rastaca@seznam.cz, 605 423 182; JIHOČESKÝ KRAJ K 

ČESKÉ BUDĚJOVICE K RoSlo s.r.o., nám. Přemysla Otakara II. 84/24, roslo@roslo.cz, 386 355 932; JINDŘICHŮV HRADEC K Dana Hronová, Růžová 40/II, cadana@pel.cz, 602 720 262; PÍSEK K Alena Havlová 

CK SARGAS, Harantova 466/45, info@sargas.cz, 602 472 855; PRACHATICE K OCEAN CZ, s.r.o., Zvolenská 30, prachatice@ca-ocean.cz, 388 318 746; STRAKONICE K Ciao..., cestovní kancelář, s.r.o., 

U Sv.Markéty 58, strakonice@ciao.cz, 383 323 450; TÁBOR K COMETT PLUS, spol. s r.o., tř. 9.května 1989, ck@comettplus.cz, 381 259657; PLZEŇSKÝ KRAJ K DOMAŽLICE K BENE cestovní agentura, 

Msgre. B. Staška 66, ca.bene.domazlice@iol.cz, 379 722 266; KLATOVY K Miloslav Jarošík Bc. – CA JAROŠÍK, Náměstí Míru 64, dovolena@cajarosik.cz, 376 310 279; PLZEŇ-JIH K Ing. Jaroslav Janeček – CA JANEČEK, 

Příchovice 237, ca.janecek@seznam.cz, 377 982 822; PLZEŇ-MĚSTO K Eva K. Houdková – IDEÁLNÍ ZÁJEZDY.CZ, Pražská 6, info@idealnizajezdy.cz, 377 224 953; PLZEŇ-SEVER K Dagmar Sojková – RODATOUR, 

Benešova 745, info@rodatour.cz, 377 932 266; ROKYCANY K Zdeněk Živný – ŠKODA AVIA TOUR, Palackého 15, info@skodaaviatour.cz, 371 728 777; TACHOV K Zdeněk Černý – Západočeská CA, K. H. Borovského 520, 

info@zca.cz, 374 725 707; KARLOVARSKÝ KRAJ K CHEB K Alexandra Levorová, Svobody 144/27, cavrbova@centrum.cz, 354 426 107; KARLOVY VARY K Martina Krákorová – CA GUNEŠ, nám. Dr. Milady Horákové 2040, 

vary@gunes.cz, 353 224 788; SOKOLOV K Pavel Klepiš - M SPORT, Nám.Budovatelů 1407, camsport@seznam.cz, 733 537 287; ÚSTECKÝ KRAJ K DĚČÍN K JUDr. Josef Janů – CA JATOUR, Masarykovo náměstí 190/17, 

info@jatour.cz, 412 516 313; CHOMUTOV K Ing. Knopová Martina – K TRAVEL, Palackého 4467, k.travel@seznam.cz, 777 652 542; LITOMĚŘICE K Jiřina Topšová – CA TULIS, Novobranská 17, tulis.topsova@seznam.cz, 

416 733 355; LOUNY K Jan Gabriel – CA Tam i zpět, Vrchlického 781, gabrieljan@seznam.cz, 415 652 086; MOST K ASPENTOUR, Radniční 1/2, aspentour@seznam.cz, 476 000 027; TEPLICE K ASSIST – your way s.r.o., 

U Nemocnice 3064, info@i-assist.cz, 417 532 669; ÚSTÍ NAD LABEM K Mgr. Helga Hradecká – CK Special, Vaníčkova 922/7, lacinova@ckspecial.cz; 475 210 600; LIBERECKÝ KRAJ K 

ČESKÁ LÍPA K Jitka Gottlieberová, náměstí T. G. Masaryka 172/24, gottlieberova@tiscali.cz, 487 823 155; JABLONEC NAD NISOU K Lenka Sedláková – CK HONZOVÁ-SEDLÁKOVÁ, Emilie Floriánové 810/2, 

ckjablonec@seznam.cz, 483 320 976; LIBEREC K CAT TOUR CZ s.r.o., Moskevská 55/26, info@cattour.cz, 485 113 132; SEMILY K Stanislav Kousal – CK ERIKA TOUR, Špidlenova 442, erika@erikatour.cz, 

481 623 637; KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ K HRADEC KRÁLOVÉ K Štěpánka Vítková, Opletalova 328/3, info@castepanka.cz, 604 276 574; JIČÍN K ZÁJEZDY Jičín, s.r.o., Židovská 68, info@zajezdyjicin.cz, 

724 787 978; NÁCHOD K Simona Gajdošová – CA TRAMTÁRIE, Wiesnerova 919, info@dotramtarie.cz, 604 990 101; RYCHNOV NAD KNĚŽNOU K Tomáš Zahálka – CA Eurocentrum, Svatohavelská 66, 

eurocentrum@eurocentrum.cz, 494 532 949; TRUTNOV K PaedDr. Lada Eidner – CK LADA, Bulharská 54, cklada@lada-trutnov.cz, 499 819 018; PARDUBICKÝ KRAJ K CHRUDIM K Agentura Štěpánka s.r.o., 

Břetislavova 61, info@castepanka.com, 469 622 768; PARDUBICE K David Čada – Agentura HaK, Smilova 308, dovolena@volny.cz, 466 610 234; SVITAVY K Alena Francová, Nám.Míru 89, palma@ck-palma.cz, 

461 541 000; ÚSTÍ NAD ORLICÍ K Lydie Sloupenská, Československé armády 1181, rezervace@cavia.cz, 733 781 781; KRAJ VYSOČINA K HAVLÍČKŮV BROD K Jana Fischerová – ADA TOUR, Havlíčkovo náměstí 56, 

adatour@adatour.cz, 569 428 464; JIHLAVA K 3SYSTEMS s.r.o. – AC TOUR, Palackého 1659/51, actour@ji.cz, 567 300 069; PELHŘIMOV K Dana Veselá - CK IKÁRIA, Tylova 242, ikaria@ck-ikaria.cz, 565 326 167; 

TŘEBÍČ K ADRIATIC TOUR s.r.o., Smila Osovského 42/6, adriatictour@seznam.cz, 568 840 340; ŽĎÁR NAD SÁZAVOU K LOSENKA s.r.o. – TRANZITtour, Havlíčkovo nám. 152/4, info@tranzittour.cz, 566 620 102; 

JIHOMORAVSKÝ KRAJ K BLANSKO K S - TOUR Blansko, s.r.o., Rožmitálova 2291/14, s-tour@iol.cz, 516 417 035; BRNO-MĚSTO K LAST MINUTE CENTRUM s.r.o., Náměstí Svobody 92/21, ca@lastminutecentrum.eu, 

542 210 040; BRNO-VENKOV K IVACAR 2000, a.s., Krumlovská 1430/30, ivacar2000@seznam.cz, 546 451 933; BŘECLAV K Renata Strušková – CA JUNIOR, 17. listopadu 1a, ca.junior@email.cz, 777 339 117; 

HODONÍN K Jana Ryšavá – CA REDO, Dolní Valy 521/1, info@redo-ca.cz, 733 106 802; VYŠKOV K Josef Geryk - „SWISS SERVICE“, Masarykovo náměstí 390/42, info@swiss-service.com, 517 333 300; 

ZNOJMO K Jitka Nahodilová – CA JINÁ, Hakenova 690/25, ca.jina@centrum.cz, 515 227 147; OLOMOUCKÝ KRAJ K JESENÍK K MONDI-tour, s.r.o., Palackého 1333/1a, info@monditour.cz, 584 409 423; 

OLOMOUC K CK REKOS s.r.o., Slovenská 539/12, rekos@rekos.cz, 585 228 774; PROSTĚJOV K Ivana Valová, Svatoplukova 2595/19, aquatour@email.cz, 602 515 228; PŘEROV K CK SOUČEK s.r.o., 

Palackého 100/20, objednavky@cestovka.net, 581 110 110; ŠUMPERK K Helena Dokoupilová, DiS. – CA MOJE VOLNO, Palackého 2, info@mojevolno.cz, 777 675 658; MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ K 

BRUNTÁL K ATIS a.s., Fügnerova 108/7, dispecink@atis.cz, 554 787 111; FRÝDEK-MÍSTEK K Renata Sikorová – CA Sluníčko, Nádražní 1100, ca.slunicko@seznam.cz, 558 629 104; 

KARVINÁ K Danka Mertová – CA TOP TOUR, Karola Śliwky 128/14, catoptour@iol.cz, 596 315 010; NOVÝ JIČÍN K CESTOVNÍ AGENTURA LANDSON s.r.o., K Nemocnici 210/3, info@nabidkazajezdu.cz, 

556 70 10 30; OPAVA K Václav Holan – SLEZSKÁ CA, Dolní nám. 9, slezska.ca@volny.cz, 553 623 155 ; OSTRAVA-MĚSTO K AGENTURA Hana s.r.o., Čs.legií 7, info@agenturahana.cz, 596 120  694; 

ZLÍNSKÝ KRAJ K KROMĚŘÍŽ K Kroměřížská CK TINA s.r.o., Farní 95/1, cktina@cktina.cz, 573 342 244; UHERSKÉ HRADIŠTĚ K Veronika Střelcová – ITS Company, Josefa Stancla 153, info@ckits.cz, 

572 557 797; VSETÍN K VS TRAVEL cestovní agentura s.r.o., nám. Svobody 1321, vs.travel@seznam.cz, 571 437 721; ZLÍN K Delta Reisen s.r.o., Bartošova 5532, info@deltareisen.cz, 577 700 888; 

Slovensko  BÁNOVCE NAD BEBRAVOU K CA ROYAL, 5. Apríla, celechovska@stonline.sk, +421 38 760 10 20; BANSKÁ BYSTRICA K FAMIKO, Dolná 68, famiko@famiko.sk, +421 48 414 15 00;  

BARDEJOV K OLIVIERI, Kellerova 1, info@olivierisro.sk, +421 90 834 68 58; BREZNO K CA KONO, nám. M. R. Štefánika 48, kono@kono.sk, +421 90 574 68 31; DETVA K CA AQUA, M. R. Štefanika 3186/70,  

info@agenturaaqua.sk, +421 45 545 96 96; DUBNICA NAD VÁHOM K SICA, nám. Matice Slovenskej 1298, info@sicaagentura.sk, +421 91 188 92 77; HUMENNÉ K GAMA Travel, nám. Slobody 28,  

gama.travel@stonline.sk, +421 57 775 07 00; ITT CESTOVNÁ AGNETÚRA, ul. 1. mája 20, ittca@stonline.sk, +421 90 348 17 34; KEŽMAROK K CA CEZ TATRY, Dr. Alexandra 4, ceztatry@ceztatry.sk,  

+421 91 848 50 42; LEVOČA K CA OÁZA, nám. M. Pavla 27, oaza@levonetmail.sk, +421 90 794 05 50; MARTIN K SOLARTOUR, námestie SNP 2, solartour@solartour.sk, +421 43 422 38 39; CA ŠÍP, Divadelná 5, 

sip@cksip.sk, +421 43 423 78 78; MICHALOVCE K AB-CENTRUM, Masarykova 57, abcentrum@abcentrum.sk, +421 90 335 33 65, +421 56 642 09 78; MYJAVA K CA ALA TOUR, M. R. Štefánika 931/52,  

alatour.my@gmail.com, +421 91 584 17 18; NÁMESTOVO K FIFO-NÁMESTOVO, Hviezdoslavovo námestie 220, fifono@orava.sk, +421 43 381 01 34; NOVÁ DUBNICA K ALBA, Mierové námestie 11,  

ckalba@slovanet.sk, +421 42 443 39 12; NOVÉ MESTO NAD VÁHOM K Katka Tours, Hviezdoslavova 20, katkatours@katkatours.sk, +421 32 771 51 22; NOVÉ ZÁMKY K ESSO TOUR, Podzámska 23/A,  

essotour@essotour.sk, +421 90 571 48 92; PEZINOK K VENTA, Holubyho 42, venta@ckventa.com , +421 33 641 39 72; PIEŠŤANY K CLUB TRAVEL, Winterova 5949/636, clubtravel@clubtravel.sk,  

+421 90 321 51 58; POPRAD K CK FAMILY s.r.o, Partizánska 677/17, ckfamily@ckfamily.sk, +421 90 362 16 14, +421 91 584 17 59; POPRAD K SORGER, Partizánska 705/43, sorger@sorger.sk, +421 90 366 40 14; 

POVAŽSKÁ BYSTRICA K E-TOURS, Dom Služieb Stred 39, etours@stonline.sk, +421 42 426 09 90; CK TRAVEL EXOTICA, Stred 48/8, ck.travelexotica@gmail.com, +421 91 776 62 07, +421 91 763 77 60; 

PREŠOV K CA TATRAGRAND, nám. Legionárov 5, tatragrand@tatragrand.sk, +421 51 772 11 33; PRIEVIDZA K CA PANORAMA, Hviezdoslavova 5, ckpanorama@stonline.sk, +421 46 542 78 19; CA BAMBYTOUR,  

nám. Slobody 1, bambytour.ca@mail.t-com.sk, +421 46 542 58 54; ROŽŇAVA K CA REGION TOUR, nám. Baníkov 1, stitnickamaria@stonline.sk, +421 58 732 80 52; RUŽOMBEROK K CA DOLCE VIA, Podhora 37,  

info@dolcevia.sk, +421 44 430 00 24; SENICA K HELLAS TRAVEL, J. Kráľa 739, hellastravel@hellastravel.sk, +421 91 584 17 76; SKALICA K AMA TRAVEL, Námestie slobody 32, amatravel@amatravel.sk, 

+421 34 668 29 64, +421 34 660 03 24; SNINA K CA UNITOUR, Strojárska 102, unitur@stonline.sk, +421 90 563 29 50; SPIŠSKÁ NOVÁ VES K CA OMEGA, Zimná 35, caomega@caomega.sk,  

+421 53 441 45 05; CA GALAXY TOUR, Mlynská 29, galaxy@galaxytour.sk, +421 91 782 25 71; STARÁ ĽUBOVŇA K CORADO, Levočská 3, coradosla@gmail.com, +421 90 579 57 98; ŠAŠTÍN–STRÁŽE K  

P-TOUR PODOLSKÝ, Hviezdoslavova 5, p.tour.podolsky2@gmail.com, +421 34 658 00 04; TOPOĽČANY K DAGITOUR – Dagmar Kozinková, nám. M. R. Štefánika 3512/20, dagitour@dagitour.sk, +421 91 095 53 31, 

+421 90 527 71 86; TREBIŠOV K KAMELOT, s.r.o., M. R. Štefánika 176, kamelot@kamelot.sk, +421 56 672 66 19; TRENČÍN K ARA TOUR s.r.o., Palackého 13, aratour@aratour.sk , +421 90 347 72 91;  

VRANOV NAD TOPĽOU K CORAL CA – Ing. Roško, nám. Slobody 2, coral_ca@stonline.sk, +421 57 442 61 42; ŽIAR NAD HRONOM K JAMIKA – Ing. Katarína Petránová, nám. Matice slovenskej 6, jamika@jamika.sk, 

+421 90 782 21 94, +421 45 676 61 52

Slovensko
BANSKÁ BYSTRICA 
K Horná 13, 974 01  Banská Bystrica 1;  
tel.: +421 48 470 12 20; bystrica@fischer.sk 

BRATISLAVA 
K Lazaretská 13, 811 08  Bratislava;  
tel.: +421 2 52 731 264; bratislava@fischer.sk

KOŠICE 
K Alžbetina 22, 040 01  Košice;  
tel.: +421 55 622 66 08; kosice@fischer.sk

NITRA 
K Palárikova 8, 949 01  Nitra;  
tel.: +421 37 652 34 14; nitra@fischer.sk

TRNAVA 
K Hlavná 22, 917 01  Trnava;  
tel.: +421 33 593 66 96; trnava@fischer.sk

ŽILINA 
K Makovického 7/A, 010 01  Žilina;  
tel.: +421 41 568 02 05; zilina@fischer.sk

Kompletní seznam autorizovaných prodejců naleznete na www.fischer.cz/kontakty





Proč je ERV Evropská 
správnou volbou?
Jsme pojišťovna, ale cestovní. Máme to jinak, protože cestováním žijeme. Už více než 100 let.  
Každý rok osobně prověřujeme úroveň lékařské péče v zahraničí. Vybudovali jsme síť center  
pomoci na všech kontinentech. Škody vyplácíme férově do 7 pracovních dnů. Milion klientů  
ročně z nás dělá českou jedničku. Vy cestujete. My se staráme.

To nejlepší 

pro klienty 

CK Fischer!

www.ERVpojistovna.cz



LYŽOVÁNÍ

www.fischergroup.cz

Naší oblíbenou destinací
jsou Vaše sny

BABY FUNTAZIE KLUB

FUNTAZIE KLUB

FUN & ACTIVE GOLF

EXOTICKÁ DOVOLENÁ

POZNÁVACÍ ZÁJEZDY SKI FUNTAZIE KLUB

EUROVÍKENDY FUNTAZIE TEENZ KLUB

DOVOLENÁ U MOŘE

HORY A JEZERA


